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Proces



Co się wydarzyło?

● Podczas animowanego 
wydarzenia zaaranżowano 
przestrzeń na całej szerokości 
i wyłączono ruch samochodów

● Wraz z przedstawicielkami 
Urzędu Miasta Poznania 
przeprowadzaliśmy ankiety z 
mieszkańcami oraz zbieraliśmy 
pomysły na zmiany na placu

● Zbieraliśmy informacje o 
potrzebach, oczekiwaniach oraz 
opiniach o funkcjonowaniu 
placu oraz planowanych 
zmianach

Parking
Day

Raport
końcowy

30.11.2019 r.21.09.2019 r.

● Zebraliśmy łącznie 111 ankiet 
wśród mieszkańców Dolnego 
Łazarza

● Docieraliśmy do mieszkańców 
poprzez ich skrzynki, pukaliśmy 
do ich drzwi, współpracowaliśmy 
z lokalami w okolicy

● Uruchomiliśmy też ankietę w 
wersji online i promowaliśmy ją 
w lokalnych grupach

● Zbieraliśmy informacje o 
opiniach, potrzebach, ale też 
pomysłach na zmiany

Badanie 
ankietowe
październik 2019 r.

Wywiady 
pogłębione
październik 2019 r.

● Przeprowadziliśmy 21 długich 
rozmów z najbardziej 
zaangażowanymi osobami 
w życie skweru

● Rozmawialiśmy z lokalnymi 
przedsiębiorcami, aktywistami 
i bezpośrednimi sąsiadami 
skweru

● Przekazywali oni swoje 
wskazówki i opowieści. Udało się 
wyłuskać specyficzny charakter 
tego miejsca i nakreślić 
potencjalny kierunek jego 
przemiany.

Warsztaty
eksperckie
14.11.2019 r.

● Zebraliśmy ponad 120 wniosków, 
które wstępnie obrobione 
przedstawiliśmy podczas 
warsztatów

● Wraz z architektami grupy 
Fronts Architects, którzy będą 
projektować plac, 
przedstawicielami ZDM, UMP, 
aktywistami oraz mieszkańcami 
zinterpretowaliśmy te wnioski 
i nadaliśmy kierunki dla zmian

● Odpowiadaliśmy pomysłami 
na konkretne pomysły 
i stworzyliśmy prototypy 
przestrzeni oraz programu dla 
skweru



1. Raport końcowy - rekomendacje 
dla architektów i Urzędu Miasta

Zawiera wytyczne, rekomendacje i wnioski z 
badań

Zobacz plik

2. Wyniki badań ankietowych

Dane zebrane z ankiet na temat oceny, 
odbioru skweru, marzeń oczekiwań, pomysłów 
i obaw

Zobacz plik

3. Wyniki badań jakościowych

Wnioski zebrane podczas ankiet i wywiadów, 
podzielone na dwie grupy:

○ URBS - dotyczą architektury, urbanistyki, formy 
placu, fizycznej części skweru;

○ CIVITAS - dotyczą zachowań, interakcji; 
wydarzeń,  rzeczy, które dotyczą ludzkich; 
międzyludzkich i zwierzęcych aspektów placu

Zobacz plik

4. Wyniki pracy podczas warsztatów 
eksperckich

Zawiera opis, przebieg i wynik warsztatów 
eksperckich

Z czego składa się raport?

http://ekizmaleki.pl/docs/01_Raport_koncowy_EZM_HRzepecka_ABrzyski_2019.pdf
http://ekizmaleki.pl/docs/02_Wyniki_badan_ankietowych_EZM_Hrzepecka_ABrzyski_2019.pdf
http://ekizmaleki.pl/docs/03_Wyniki_badan_jakosciowych_EZM_Hrzepecka_ABrzyski_2019.xlsx


Metodologia pozyskiwania danych do raportu 

Badanie ankietowe
Ankieta papierowa

Na parking day, ankieta papierowa była pretekstem do 
rozmowy. Odwiedzający skwer, mogli również sami 
uzupełnić ankietę i wrzucić do urny. 
Zapakowane w koperty Urzędu Miasta ankiety 
wrzuciliśmy do skrzynek pocztowych mieszkańców 
najbliżej placu. Zbieraliśmy je w 4 punktach na Łazarzu.

Ankieta on-line

Przeprowadzona ankieta w wersji on-line, pozwoliła na 
dotarcie do dużej liczby osób badanych. Dzięki temu 
udało się zrealizować istotne założenie o szerokiej 
dostępności do badania.

Uczestnicy:

● mieszkańcy Poznania i Okolic (parking day)

● mieszkańcy dolnego Łazarza

Wywiad pogłębiony
Zastosowanie ustrukturyzowanego wywiadu miało na 
celu zebranie szczegółowych informacji wynikających z 
bezpośrednich doświadczeń użytkowników placu i 
autentycznych, pogłębionych pozwalających na 
wyciągnięcie wniosków jakościowych. Metoda 
umożliwiła zaobserwowanie zachodzących tam zjawisk 
społecznych. 

Metoda ta dała możliwość poruszenia trudnego tematu 
obaw i wysłuchania opinii dotyczących przebudowy i 
reorganizacji strefy parkowania, podczas rozmów w 
cztery oczy. 

Uczestnicy:

● mieszkańcy najbliższej okolicy

● aktywiści / artyści / inicjatorzy działań

● lokalni przedsiębiorcy i właściciele lokali

Eksperckie warsztaty współtworzenia
Autorskie, przygotowane na potrzeby badań warsztaty. 
Wyjściem do pracy były zebrane podczas badań insighty 
- podzielone na dwie grupy Civitas i Urbs.

Wyniki warsztatów to chmura pomysłów w obu 
obszarach, które odpowiadają na konkretne, 
zdiagnozowane podczas badań potrzeby. Pomysły 
zostały przełożone na prototypy przestrzeni placu i 
kalendarzy wydarzeń na skwerze.

Uczestnicy:

● Przedstawiciele Urzędu Miasta

● Przedstawiciele Zarządu Dróg miejskich

● Aktywiści

● Bliscy mieszkańcy skweru



Założenia metodologiczne



Kontynuacja podjętych już działań
● skwer przeszedł już przemianę, a podczas kilku lat wydarzyły się rzeczy, które się 

sprawdziły i przyjęły
● dzisiejsza wersja skweru została zaprojektowania w procesie partycypacyjnym
● założeniem było skorzystać z dobrych praktyk i wykorzystać je w procesie projektowym, 

stąd forma warsztatów kokreacji i projektowania, ale z tą zmianą, że korzystamy bardziej 
z wiedzy eksperckiej, ponieważ potrzeby, oczekiwania i pomysły zostały zebrane na 
etapie badań

Założenia metodologiczne



Użytkownik skweru w centrum procesu i Design Thinking
● poznanie mieszkańców stanowiło punkt odbicia do zdefiniowania ich potrzeb, 

nakreślenia kierunków zmian oraz pierwszych prób prototypowania przestrzeni i 
programu - czyli założeń procesu Design Thinking

● posłużyliśmy się również innymi założeniami DT: iteracyjnością działań oraz 
interdyscyplinarnością w zespole

Założenia metodologiczne



Przepracowanie insightów - potrzeby, oczekiwania, pomysły 
● podczas badań poszukiwaliśmy tzw. insightów - czyli wniosków, dzięki którym łatwiej 

jest projektować rozwiązania
● opracowaliśmy katalog ponad 120 wniosków, do których przypisaliśmy konkretne 

potrzeby, oczekiwania, pomysły i cytaty
● wnioski, potrzeby i oczekiwania czasem się wykluczały, a czasem uzupełniały. Ich 

intepretacja oraz możliwość wykorzystania w procesie projektowania stanowiły główne 
cele warsztatów

● dla celów warsztatu wydrukowaliśmy wnioski na kartach, dzięki czemu podczas 
warsztatów można było łatwo się z nimi zapoznać, grupować je i znajdować między nimi 
zależności

Założenia metodologiczne



CYTAT

“Tego z serduszkiem w sumie nie zrozumiałam, skąd to serduszko, jakoś się nie wczytałam”

POTRZEBA

Chcę być poinformowanym

OCZEKIWANIE

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

INSIGHT

Nie zawsze rozumiem, o co chodzi w instalacji artystycznej

Założenia metodologiczne



POTRZEBA

Chcę być poinformowanym

OCZEKIWANIE

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

OCZEKIWANIE

Chcę wiedzieć co można, a czego nie można

POMYSŁ

Opisy instalacji artystycznych

POMYSŁ

Oznaczenia jak z czego i jak można i nie można 
korzystać

Założenia metodologiczne



>120 insightów

Założenia metodologiczne



URBS i CIVITAS - dwie sfery miasta
● Starożytni Rzymianie określali miasto jako połączenie dwóch sfer - URBS i CIVITAS
● Posłużyliśmy się nim, aby łatwiej podzielić wnioski na te, które są w centrum 

zainteresowania projektantów architektury skweru, jak i te, które dotyczą osób 
animujących tę przestrzeń

● Pracowaliśmy w 4 grupach:
○ 2 z grup podzieliły się wnioskami z zakresu URBS, a ich celem było przepracowanie 

materiału i stworzenie rekomendacji dla architektów
○ 2 z grup podzieliły się wnioskami z zakresu CIVITAS, a ich celem było 

przepracowanie materiału i stworzenie rekomendacji dla zarządzających 
programem miejsca

● Dla grup zaprojektowaliśmy specjalne plansze, które miały narzucić logikę pracy od 
potrzeb do pomysłów i układu tych pomysłów pomiędzy sobą - tworząc prototyp

Założenia metodologiczne



INSIGHTY

URBS

przestrzenna i materialna infrastruktura, w której 
żyją mieszkańcy

CIVITAS

wspólnota zamieszkująca - ludzie, zwierzęta i ich 
wzajemne relacje

WYTYCZNE DLA ARCHITEKTÓW WYTYCZNE DLA PROGRAMU

Założenia metodologiczne



Badania i praca ekspercka jako modelowy, partycypacyjny proces projektowy 
● “Gdy pytałem ludzi czego chcą, to mówili, że chcą szybszych koni” - powiedział Henry 

Ford
● Naszym założeniem było optymalne skorzystanie zarówno z wyników badań i 

warsztatów - czyli partycypacji mieszkańców, jak i wiedzy eksperckiej i doświadczeń w 
zespole

● Z interdyscyplinarnego zespołu postanowiliśmy skorzystać dopiero na etapie 
interpretacji zebranych i opracowanych danych z badań eksploracyjnych

Założenia metodologiczne



● BADANIA EKSPLORACYJNE - ankiety, wywiady itd.

● KOKREACJA I PARTYCYPACJA W PROJEKTOWANIU - warsztaty

● KONSULTACJE I TESTOWANIE PROJEKTU - spotkania, warsztaty

● EWALUACJA  I MONITORING - mierniki, spotkania, ankiety

analitycy, projektanci, realizatorzy

analitycy, projektanci, realizatorzy

analitycy, projektanci, realizatorzy

analitycy, projektanci, realizatorzy

Założenia metodologiczne



Kierunki dla projektowania skweru - wybór podczas warsztatów



Mieszkańców  /  Odwiedzających

Chcących spokoju  /  Chcących korzystać z rozrywek

Przebywających często  /  Przebywających sporadycznie

Przebywających długo  /  Przebywających krótko

Ceniących tradycję i historię  /  Ceniących nowoczesność i użytkowość

INICJATYWY:

Oddolnych  /  Zaplanowych

Aktywistów  /  Przedsiębiorców

Artystów  /  Aktywistów społecznych

Dla kogo bardziej powinien być skwer?



Wyniki pracy GRUPA 1 (URBS)



zielona strefa relaksu

sztuka, zabawa, rozrywka

porządek i organizacja

komunikacja
transport bezpieczeństwo

informacja

Grupa 1 URBS - grupy potrzeb



zielona strefa relaksu

insight potrzeba oczekiwanie

Zieleń powinna być puszczona sama sobie Potrzebuję przebywać wśród zieleni Chcę spędzić czas wśród dzikiej zieleni

Rośliny mogą się zmieniać w zależności od pory roku Potrzebuję przebywać wśród zieleni Chcę widywać zmiany w zieleni na placu

Na placu jest jedno z ostatnich w okolicy starych 
drzew

Potrzebuję przebywać wśród zieleni Chcę chronić pozostałą zieleń

Plac szybko się zapełnia - za mało miejsc do 
siedzenia

Chcę usiąść
Chciałbym usiąść, nawet wtedy kiedy inne ławki są 
zajęte

Ławki potrzebują oparć Chcę usiąść Chcę usiąść na ławkach z oparciami

Grupa 1 URBS - grupy potrzeb



sztuka, zabawa, rozrywka

Potrzebuję kontaktu z wodą Chcę widzieć i słyszeć wodę
Zielona ściana po której spływa woda, oczko wodne, 
nowoczesna fontanna

Chcę ćwiczyć przy okazji siedzenia czy przebywania 
na placu

Chcę poćwiczyć Chcę ćwiczyć przy okazji

Stoliki i miejsca do gier potrafią zapełnić miejsce 
osobami, które bez impulsu by tam nie przyszły

Potrzebuję rozrywki Chcę pograć w gry na placu

Dzieci się tu bawią Chcę wyjść pobawić się z dzieckiem Chcę bezpiecznie i wygodnie wyjść z dzieckiem

Na placu można pograć w szachy lub ping ponga Potrzebuję rozrywki Chcę odpoczywać aktywnie

Grupa 1 URBS - grupy potrzeb

Woda to nie tylko fontanna Potrzebuję kontaktu z wodą Chcę widzieć i słyszeć wodę

Niestandardowe i nieusystematyzowane rozwiązania 
pozostawiają pole dla wyobraźni (dzieci)

Chcę wyjść pobawić się z dzieckiem Chcę fajnych instalacji i rozwiązań, które pobudzają 
wyobraźnię, a nie usystematyzowanego planu

Plac to świetne miejsce dla sztuki-może ich tu 
zatrzymać po drodze

Potrzebuję kontaktu ze sztuką
Chcę mieć kontakt ze sztuka przy okazji codziennych 
czynności

insight potrzeba oczekiwanie



porządek i organizacja

Potrzebna jest pitna woda Chcę się napić Chcę się napić na placu za darmo

To nie może być tylko plac zabaw Potrzebuję porządku Bez jednej funkcji, bez przeskalowania

Rozmowy ze skweru słychać w mieszkaniach
w około

Potrzebuję ciszy Nie chcę słuchać cudzych rozmów

Palacze rzucają niedopałki na ziemię Potrzebuję porządku
Chcę przestrzeni, która eliminuje brudzenie lub 
częstszego jej sprzątania

Kolory tworzą dobry odbiór placu Potrzebuję porządku Kolorowo

Obsadzenie gruntu wokół drzewa powoduje, że 
mniej psów zostawia tam odchody

Potrzebuję rozrywki Potrzebuję czystej od odchodów przestrzeni

Meble z drewna są trwałe Potrzebuję porządku Oczekuję, że miejsce będzie trwałe w czasie

Grupa 1 URBS - grupy potrzeb

Nie wszystko musi być nowe, rzeczy z recyklingu
też są fajne 

Chcę dbać o środowisko
Chcę żeby przy aranżacji wnętrza wykorzystano 
materiały z recyklingu

insight potrzeba oczekiwanie



komunikacja transport bezpieczeństwo

Zaparkowane samochody sprawiają wrażenie 
miejsca zamkniętego i niedostępnego

Chcę łatwego dostępu Miejsce otwarte i bez samochodów

Ludzie mogą wciąż tu nielegalnie parkować Chcę mieć gdzie zaparkować
Zmiany będą uniemożliwiać nielegalne parkowanie i 
pozwolą zrozumieć jak powinno się tu parkować

Nie mam gdzie przypiąć roweru Chcę zostawić rower Chcę przypiąć bezpiecznie rower

Chciałbym przejść przez plac z każdego kierunku Chcę łatwego dostępu Chcę wejść i wyjść z różnych kierunków

Dziś to jest środek skrzyżowania Chcę, żeby było bezpiecznie Chcę odciąć się od zgiełku

Grupa 1 URBS - grupy potrzeb

insight potrzeba oczekiwanie



informacja

Nie zawsze rozumiem, o co chodzi w instalacji 
artystycznej

Chcę być poinformowanym Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

Na placu mogę się dowiedzieć o innych atrakcjach 
Łazarza

Potrzebuję informacji Chcę odwiedzić inne miejsca na Łazarzu

Na placu mogą znaleźć się niewidomi Potrzebuję informacji
Odnajdę się na placu
przeczytam coś w j. braille'a

Po pewnym czasie mieszkańcy zaczynają 
przyzwyczajać się do przestrzeni

Muszę poznać zanim się zaangażuję Chcę móc poznać, przyzwyczaić się

Plac to dobre miejsce na ogłoszenia i informacje Chcę być poinformowanym/ą
Chcę wiedzieć, że zastanę tam informacje o tym,
co dzieje się na placu

Grupa 1 URBS - grupy potrzeb

insight potrzeba oczekiwanie



zielona strefa relaksu

sztuka, zabawa, rozrywka

porządek i organizacja

komunikacja
transport bezpieczeństwo

informacja

Grupa 1 URBS - pomysły



zielona strefa relaksu
sztuka, zabawa, rozrywka

Grupa 1 URBS - pomysły

wynika z grupy potrzeb:

zielona strefa relaksu zielona strefa relaksu



porządek i organizacja
komunikacja transport bezpieczeństwo

Grupa 1 URBS - pomysły

sztuka, zabawa, rozrywka sztuka, zabawa, rozrywka

wynika z grupy potrzeb:



informacja

Grupa 1 URBS - pomysły

komunikacja
transport bezpieczeństwo

wynika z grupy potrzeb:



meble miejskie
wielofunkcyjne

urządzenie do ćwiczeń
podlewające drzewa

Grupa 1 URBS - układ pomysłów



Grupa 1 URBS - wytyczne dla programu

1. wspólne nasadzenia zieleni.
2. Akcja JEDŹ BEZPIECZNIE

 - z namalowaniem 
kolorowych oznaczeń na 
jezdni

3. Zamknięcie obu bocznych 
ulic

4. Zamiast tradycyjnego placu 
zabaw - wielofunkcyjne 
meble miejskie



Wyniki pracy GRUPA 2 (URBS)



meble miejskie

bezpieczeństwo

zieleń

funkcjonalność 

aktywność

Grupa 2 URBS - grupy potrzeb



meble miejskie

Dobre meble, to wygodne meble Potrzebuję, żeby było wygodnie miła atmosfera

Nieoczywiste formy mebli nie są intuicyjne i nie 
wiadomo jak z nich korzystać oraz czy można z nich 
korzystać

Chcę być poinformowanym Chcę wiedzieć co można, a czego nie można

Stół i ławki naprzeciwko siebie w cieniu pozwalają 
lepiej odpocząć

Chcę usiąść Chcę usiąść w cieniu przy stole i naprzeciwko siebie

Meble mogą być ruchome i mieć wiele zastosowań Potrzebuję mieć wpływ na zmiany Chcę zmieniać przestrzeń poprzez przesuwanie mebli

Wydarzenia potrzebują niezagospodarowanej 
przestrzeni

Potrzebuję mieć wpływ na zmiany
Zrobię wydarzenie w przestrzeni otwartej, 
niezagraconej

Gdy pada deszcz, to przestrzeń jest bezużyteczna Nie chcę moknąć Chcę się schronić

insight potrzeba oczekiwanie

Grupa 2 URBS - grupy potrzeb



bezpieczeństwo

Picie alkoholu w otwartej i widocznej przestrzeni 
nie jest niebezpieczne

Chcę, żeby było bezpiecznie Widoczne, co się dzieje na placu

Plac bywa brudny i zaśmiecony Potrzebuję porządku Brak psich kup i śmieci

Często są tu ludzie z psami Potrzebuję porządku Psy mają swoje miejsce

Dobry plac, to bezpieczny plac Chcę, żeby było bezpiecznie miła atmosfera

To miejsce nie może być polityczne
i kontrowersyjne światopoglądowo

Chcę, żeby było bezpiecznie Nie chcę kontrowersji

insight potrzeba oczekiwanie

Grupa 2 URBS - grupy potrzeb



zieleń

O zieleń trzeba dbać Potrzebuję przebywać wśród zieleni Chcę spędzać czas w zadbanym otoczeniu

Ta część Łazarza potrzebuje więcej zieleni Chcę przebywać wśród zieleni Różnorodna zieleń

Od odpoczynku jest park, a to jest plac Chcę przebywać wśród zieleni Nie chcę, żeby ta zieleń była przesadzona

Zieleń może odgrodzić od samochodów Chcę, żeby było bezpiecznie Chcę spędzić czas w ciszy

Uderzająco zielona przestrzeń Chcę przebywać wśród zieleni Bardzo dużo zieleni

insight potrzeba oczekiwanie

Grupa 2 URBS - grupy potrzeb



funkcjonalność 

Boję się, że ktoś przesadzi ze swoją wizją na tym 
małym placu

Chcę łatwego dostępu (dostępność/użytkowość) Spędzę czas w łazarskim, swojskim miejscu

Zamknięty ruch powoduje pytania o przejazd Chcę przejechać Chcę wiedzieć jak przejechać przez okolicę

Przez plac tylko przechodzę Chcę przejść Chcę, żeby coś mnie tu zainteresowało

Chętnie skrócił(a)bym sobie drogę Chcę przejść Nie chcę deptać zieleni

Brakuje miejsc parkingowych w tej okolicy Chcę mieć gdzie zaparkować Chcę informacji, gdzie mogę zaparkować

insight potrzeba oczekiwanie

Grupa 2 URBS - grupy potrzeb



aktywność

Na Łazarzu jest tradycja palenia mebli Potrzebuję kultywować tradycje Chcę coś związanego z ogniem

Chcę tam grać w bule Potrzebuję rozrywki Chcę grać w bule

Ludzie pili, piją i będą tam pić piwko Potrzebuję rozrywki Chcę się napić piwka

Dzieci się tu bawią Chcę wyjść pobawić się z dzieckiem Chcę bezpiecznie i wygodnie wyjść z dzieckiem

insight potrzeba oczekiwanie

Grupa 2 URBS - grupy potrzeb



Grupa 2 URBS - pomysły



Grupa 2 URBS - pomysły



Grupa 2 URBS - pomysły



mobilne meble

sztuka

Grupa 2 URBS - układ pomysłów



Wyniki pracy GRUPA 3 (CIVITAS)



Grupa 3 CIVITAS



Grupa 3 CIVITAS



Chcą spokoju i osiedlowego charakteru

Pijący alkohol wzbudzają poczucie niebezpieczeństwa Chcę czuć się tu bezpiecznie

W okolicy mieszkają studenci Uwzględnić potrzeby studentów w okolicy

Rzadko bywa tu policja, a niedaleko jest nocny z alkoholem Więcej patroli policji

Miasto zaniedbało Dolny Łazarz Chcę mieszkać w ładnej okolicy

To miejsce ma osiedlowy klimat, wystarczy usiąść na ławce i 
obserwować, ktoś się dołącza, ktoś przechodzi.

Będzie też czas na normalne życie osiedlowe

Grupa 3 CIVITAS - grupy potrzeb

insight potrzeba



Chcą korzystać z miasta i jego rozrywek

Akcje nie są powtarzane regularnie, przez co budują oczekiwania,
a potem zawód

Ktoś regularnie inicjuje współdziałanie

Muzyka i jedzenie przepisem na wydarzenie
Nie musi być na stałe, ale podczas wydarzeń trzeba zapewnić muzykę 
i coś do zjedzenia

Muzyka i jedzenie przepisem na wydarzenie
Nie musi być na stałe, ale podczas wydarzeń trzeba zapewnić muzykę 
i coś do zjedzenia

Wydarzenia muszą być dostępne i zapewniać rozrywkę Będę się dobrze bawić, na fajnych wydarzeniach

Tu się słucha rapu i techno. Łatwo popaść w śmieszność z 
wydarzeniami organizowanymi przez ludzi spoza tej społeczności i 
łatwo o odrzucenie.

Więcej partycypacji przy tworzeniu i doborze wydarzeń, a mnie 
przynoszonych słoneczka i ciepełka.

Tutaj nie ma gdzie legalnie napić się piwka Mogę robić to nielegalnie, ale wolałbym robić to legalnie

insight potrzeba

Grupa 3 CIVITAS - grupy potrzeb



Grupa 3 CIVITAS - grupy potrzeb

Aktywiści, artyści, właściciele lokali, przedsiębiorcy

Wiele osób mogłoby spróbować zorganizować wydarzenie, ale 
potrzebują pomocy

Pomoc pracą i dobrymi radami

Organizatorzy powinni się zmieniać, powinno się też pytać, czy ktoś 
nie chce zrobić czegoś swojego.

Będzie rotacja wydarzeń

Na placu pojawiają się od lat rzeźby społeczne i są dobrze 
przyjmowane

Nie będzie tu stałej rzeźby, ale kontynuowana działalność z rzeźbą 
społeczną

Na placu pojawiają się od lat rzeźby społeczne i są dobrze 
przyjmowane

Nie będzie tu stałej rzeźby, ale kontynuowana działalność z rzeźbą 
społeczną

Ludzie doceniają wydarzenia, które były organizowane i mają swoje 
pomysły na wydarzenia

Jeżeli nie ma możliwości organizować wydarzenia, to trzeba dać 
możliwość organizacji innym

insight potrzeba



[Inicjują działania] BYWALCY

Miejsce powinno być na trasach spacerów z przewodnikiem Chcę dowiedzieć się o placu i poznać to miejsce

insight potrzeba

Grupa 3 CIVITAS - grupy potrzeb



Mają określone potrzeby

Sąsiedzi włączają się w akcje zmiany otoczenia
Dać możliwość włączenia się w aranżację zmian na placu czy jego 
upiększania

Ktoś powinien dbać o to miejsce

Najbliżsi sąsiedzi się kojarzą, ale nic ze sobą nie robią Chcę coś razem robić z sąsiadami

Powinna być kontynuacja programu, a nie nowe otwarcia. Czerpać 
wiedzę od poprzednich twórców.

Chcę żeby poprzednie działania były kontynuuowane

Grupa 3 CIVITAS - grupy potrzeb

insight potrzeba



Grupa 3 CIVITAS - pomysły

wynika z  potrzeb:
miejsce powinno być na trasach spacerów
z przewodnikiem

wydarzenia muszą być dostępne i 
zapewniać rozrywkę

Akcje nie są powtarzane regularnie przez co 
budują oczekiwania a potem zawód



Grupa 3 CIVITAS - pomysły

wynika z  potrzeb:

pijący alkohol wzbudzają poczucie 
niebezpieczeństwa

Rzadko bywa tu policja, a niedaleko jest 
nocny z alkoholem

sąsiedzi włączają się w akcje zmiany 
otoczenia

Najbliżsi sąsiedzi się kojarzą ale nic nie robią 
ze sobą

na placu pojawiają się rzeźby i są dobrze 
przyjmowane



Grupa 3 CIVITAS - pomysły

wynika z  potrzeb:

Ludzie doceniają wydarzenia, w których 
brali udział i mają swoje pomysły na 
wydarzenia

muzyka i jedzenie przepisem na wydarzeniewiele osób mogłoby spróbować 
zorganizować wydarzenie, ale potzrebują 
pomocy

Można wciągnąć lokalną młodzież do 
organizacji wydarzeń



Grupa 3 CIVITAS - pomysły

wynika z  potrzeb:

Ludzie doceniają wydarzenia które były 
organizowane i mają pomysły na swoje 
wydarzenia



CZĘŚĆ II WARSZTATY

Grupa 3 CIVITAS - układ pomysłów



Grupa 3_CIVITAS_wytyczne dla architektów

1. Tablica, plakat, słup, tablica sąsiedzka, 
afiszowa

2. Multimedialny kiosk
3. Scena, mobilne zadaszenie
4. Infrastruktura techniczna (węzeł 

energetyczny)
5. Poidełko z czystą wodą
6. Grill sąsiedzki
7. Monitoring
8. Woda w mieście, zraszacze, kurtyny wodne
9. Stojaki na rowery, stacja rowerowa

10. Ławki
11. Zieleń, dobra architektura
12. Lepsza nawierzchnia, do której lepiej się 

przykręca (rzeźby)
13. Miejsce na rzeźby tymczasowe



Wyniki pracy GRUPA 4 (CIVITAS)



Grupa 4 CIVITAS



Grupa 4 CIVITAS



Chcą spokoju i osiedlowego charakteru

insight potrzeba

Na ławkach będą siadać bezdomni, ludzie będą też tu pili alkohol, ale 
to nie jest argument, żeby nie wprowadzać zmian

Zmiany będą wprowadzane pomimo głosów, że zrobi się tu 
niebezpieczne miejsce do picia alkoholu

Artyści i aktywiści działają w takich miejscach, ale potem 
zawłaszczają je deweloperzy.

Miejsce powinno zostać dla mieszkańców

Wspólne dbanie o plac poprawia też jego bezpieczeństwo Mniej pijących alkohol osób

Sąsiedzi placu narzekają na hałas z zabawy czy wydarzeń Cisza pod oknami jest dla mnie bardzo ważna

Trwa walka pomiędzy tymi, którzy chcą miejsc parkingowych, a tymi 
którzy ich nie potrzebują

Nie chcę nakręcania tej walki

Grupa 4 CIVITAS - grupy pomysłów



Chcą korzystać z miasta i jego rozrywek

insight potrzeba

Ta część Łazarza potrzebuje więcej otwartych wydarzeń Więcej wydarzeń

Mieszkańcy chcą pomagać w organizacji wydarzeń, nawet jeśli to 
mają być proste prace

Potrzeba kogoś, kto włączy mieszkańców i będzie mówił, co trzeba 
zrobić

Sąsiedzi integrują się w tej przestrzeni i chcieliby się integrować
z nowymi

Potrzebujemy animacji

Wydarzenia powinny być dla różnych grup i mieć różny charakter - 
również ten najprostszy.

Uwzględnić to, czego faktycznie słucha się w tej okolicy i z czym kojarzy 
się rozrywka - jedzenie, alkohol, muzyka na żywo

Palenie mebli w Sylwestra to jest lokalna tradycja, z której Łazarzanie 
są znani

Oczekuję imprezy Sylwestrowej

Sąsiedzi zauważają wydarzenia i chcą ich więcej Sąsiedzki charakter i regularność

Na miejscu dobrze przyjęło się współtworzenie rzeźb z mieszkańcami Organizacja warsztatów

Prywatny interes sprawiłby, że ktoś by dbał o to miejsce
Miejsce ma swoich operatorów, którzy mogą prowadzić tu własny 
interes, ale w zamian dbają o plac

Grupa 4 CIVITAS - grupy pomysłów



Inicjują działania: Aktywiści, artyści, właściciele lokali, przedsiębiorcy

insight potrzeba

Do organizacji eventu potrzebne jest zaplecze sprzętowe Chcę mieć skąd je wypożyczyć w okolicy

Przedsiębiorcy wspierają się nawzajem i zaopatrują w produkty
i usługi lokalnie

Promować lokalne wspieranie się przedsiębiorców

Właściciele lokali znają się i rozmawiali o tym, żeby zrobić coś razem, 
ale nikt nie pociągnął inicjatywy.

Promocja dolnego Łazarza jako miejsca na spędzanie czasu i korzystania 
z usług

Na Łazarzu jest wielu aktywistów, którzy mogliby współtworzyć 
wydarzenia

Trzeba inwestować w ludzi, którzy mogliby ożywiać miejsce

Są osoby, które chętnie włączą się współtworzenie programu dla 
placu, ale potrzebują pomocy i uszanowania ich wizji i pomysłu

Oczekuje, że będę współtworzył ten plac

Mogę organizować wydarzenia, ale potrzebuję sprzętu
do wypożyczenia i pomocy przy zgodach

Potrzebuję sprzętu

Grupa 4 CIVITAS - grupy pomysłów



[Inicjują działania] UŻYTKOWNICY

Ludzie chcieliby przychodzić tutaj zjeść i mieć wybór np.
 z food-tracków

Chcę mieć pewność, że będzie tu po co przyjść i że będę mógł tu coś 
zjeść

insight potrzeba

Grupa 4 CIVITAS - grupy pomysłów



Mają określone potrzeby

Seniorzy potrzebują animacji na miejscu Program uwzględnia potrzeby lokalnych seniorów

Do Ukraińskich smaków w okolicy przychodzi sporo Ukraińców Uwzględnimy potrzeby społeczności Ukraińskiej

Wydarzenia animowane są często jedyną rozrywką dla seniorów
i pretekstem do wyjścia z domu

Wydarzenia uwzględniają lokalne potrzeby seniorów

Częstsze sprzątania wpłynęłoby na lepszy odbiór tego miejsca Częściej sprzątać

Chcę ćwiczeń fizycznych i aktywności na świeżym powietrzu Chcę aktywności na świeżym powietrzu

Psiarzom można pokazać problem z psimi odchodami
Potrzeba działań, akcji i prowokacji, żeby zmienić negatywne 
zachowania

Na placu można integrować i aktywizować osoby
z niepełnosprawnościami ruchowymi

Miejsce dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi

Nagłośnione akcje i interwencje mogą zmienić zachowania innych Oczekuję czystych ulic i placów

Grupa 4 CIVITAS - grupy pomysłów

insight potrzeba



Grupa 4 CIVITAS - pomysły

Inicjują działania (aktywiści, artyści, 
właściciele lokali, lokalni przedsiębiorcy)

wynika z grupy potrzeb:

chcą korzystać z miasta i jego rozrywek Chcą spokoju i osiedlowego charakteru



Grupa 4 CIVITAS - pomysły

wynika z grupy potrzeb:

Mają określone potrzeby



Grupa 4 CIVITAS - pomysły

wynika z grupy potrzeb:

chcą korzystać z miasta i jego rozrywek chcą korzystać z miasta i jego rozrywek Inicjują działania (aktywiści, artyści, 
właściciele lokali, lokalni przedsiębiorcy)



Grupa 4 CIVITAS - pomysły



CZĘŚĆ II WARSZTATY

Grupa 4 CIVITAS - układ pomysłów



1. Plac, by móc zorganizować 
kiermasz, zorganizować 
kino letnie, etc.

2. Zieleń, trawnik, które można 
wykorzystać jako miejsce 
pod np. kino letnie

3. Oświetlenie, ławki, kosze na 
śmieci

4. Miejsce dla dzieci pod np. 
gry “na betonie”

5. Monitoring

Grupa 4 CIVITAS - wytyczne dla architektów



Prezentacja
z warsztatów



WARSZTATY

Poznań, 14.11.2019 - Hanna Rzepecka, Artur Brzyski



O NAS

Hanna Rzepecka

Graficzka, projektantka usług, mgr inż. 
architektury.

Miłośniczka projektowania wokół 
użytkownika, działaczka miejska na rzecz 
fajnych przestrzeni.

Artur Brzyski

Konsultant, projektant usług, menedżer 
w IT.

Zajmuje się projektowaniem strategii
i strategią projektowania. Pracuje
w tematach związanych z  tworzeniem
i realizacją polityk miejskich. 



PROCES



PROCES

https://docs.google.com/file/d/1Bdb3IjHeUuyQR1Cvx5OsZARV9ISeqGFp/preview
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● analiza potrzeb ✅
● analiza oczekiwań ✅
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INTERPRETACJA WNIOSKÓW

● decyzje kierunkowe dla placu
● zależności między wnioskami i wybór najważniejszych

PROTOTYP ARCHITEKTURY I PROGRAMU

● pomysły w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania
● układ przestrzenny pomysłów
● układ czasowy pomysłów

WYTYCZNE DLA ARCHITEKTÓW I UMP

● wstępne wytyczne układu placu dla architektów
● wstępne wytyczne realizacji programu dla UMP
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OSTATECZNE REKOMENDACJE DLA ARCHITEKTÓW I PROGRAMU

PROCES



BADANIA I WNIOSKI



● BADANIA EKSPLORACYJNE

● KOKREACJA I PARTYCYPACJA w PROJEKTOWANIU

● KONSULTACJE I TESTOWANIE PROJEKTU

● EWALUACJA  I MONITORING

BADANIA - Design Thinking



● BADANIA EKSPLORACYJNE

● KOKREACJA I PARTYCYPACJA w PROJEKTOWANIU

● KONSULTACJE I TESTOWANIE PROJEKTU

● EWALUACJA  I MONITORING

BADANIA - Design Thinking

analitycy, projektanci, realizatorzy

analitycy, projektanci, realizatorzy

analitycy, projektanci, realizatorzy

analitycy, projektanci, realizatorzy



● BADANIA EKSPLORACYJNE

● KOKREACJA I PARTYCYPACJA w PROJEKTOWANIU

● KONSULTACJE I TESTOWANIE PROJEKTU

● EWALUACJA  I MONITORING

BADANIA - Design Thinking



ANKIETY - 111

● podczas Parking Day
● lokalnie
● przez internet

charakter jakościowy, a nie ilościowy

BADANIA



WYWIADY POGŁĘBIONE - 21

● mieszkańcy najbliższej okolicy
● aktywiści / artyści / inicjatorzy działań
● lokalni przedsiębiorcy i właściciele lokali

BADANIA



CZEGO SZUKAMY?

● INSIGHTÓW

WNIOSKI Z BADAŃ



CYTAT

“Tego z serduszkiem w sumie nie zrozumiałam, skąd to serduszko, jakoś się nie wczytałam”
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CYTAT
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WNIOSKI Z BADAŃ

INSIGHT

Nie zawsze rozumiem, o co chodzi w instalacji artystycznej



CYTAT

“Tego z serduszkiem w sumie nie zrozumiałam, skąd to serduszko, jakoś się nie wczytałam”

WNIOSKI Z BADAŃ

POTRZEBA

Chcę być poinformowanym

OCZEKIWANIE

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

INSIGHT

Nie zawsze rozumiem, o co chodzi w instalacji artystycznej



POTRZEBA

Chcę być poinformowanym

WNIOSKI Z BADAŃ

OCZEKIWANIE

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

OCZEKIWANIE

Chcę wiedzieć co można, a czego nie można

POMYSŁ

Opisy instalacji artystycznych

POMYSŁ

Oznaczenia jak z czego i jak można i nie można 
korzystać



WNIOSKI Z BADAŃ

>120 insightów



INSIGHTY

WNIOSKI Z BADAŃ

URBS

przestrzenna i materialna infrastruktura, w której 
żyją mieszkańcy

CIVITAS

wspólnota zamieszkująca URBS - ludzie, zwierzęta 
i ich wzajemne relacje



INSIGHTY

WNIOSKI Z BADAŃ

URBS

przestrzenna i materialna infrastruktura, w której 
żyją mieszkańcy

CIVITAS

wspólnota zamieszkująca - ludzie, zwierzęta i ich 
wzajemne relacje

WYTYCZNE DLA ARCHITEKTÓW WYTYCZNE DLA PROGRAMU



INSIGHT

●

WNIOSKI Z BADAŃ
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INSIGHT

●

WNIOSKI Z BADAŃ
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DLA KOGO TEN PLAC?



Większość to studenci

Zakładam, że pół na pół wynajmujący i właściciele 
mieszkań

mieszkają raczej na stałe

ok 10 mieszkań, mieszkańcy się zmieniają, raczej 
wynajmują niż prywtani, mieszkają czasem pół roku, dwa 
lata, lub jak on dłużej. Mieszkania należały kiedyś do 
lokatorów, starszych ludzi, ale oni zmarli.

Więcej wynajmowanych 

W sumie jest 13 mieszkań, mieszkań studenckich jest 3 w 
naszym pionie. Najkrócej mieszkający są tam od 2 lat, 
reszta jest raczej dłużej.

Młodzi z dziećmi, starsza pani, jedno mieszkanie 
studenckie, 2 mieszkania na wynajem, 
Jedna pani pracuje w muzeum, w domu bajek, są ludzie z 
reklamy, prawnicy, baletnica, logistyk,

Mieszkania są głównie wynajmowane, jest kilka 
własnościowych, one mają od lat tego samego właściciela. 
Właścicielką mieszkania, od której wynajmowała była 
starsza pani, która mieszkała tu w dzieciństwie. 

Więcej jest mieszkań wynajmowanych niż prywatnych, 8 
w całej klatce. 

Są mieszkania socjalne i mieszkania prywatne, nabyte kilka 
lat temu do remontu (jest ich kilka), za niskie ceny, w 
socjalnych zmieniają się mieszkańcy, bywają eksmisje.  
Wolnorynkowych mieszkań sprzedanych ostatnio jest ok. 3. 
Podział prywatne / socjalne = pół na pół

KIM SĄ MIESZKAŃCY SKWERU EKI Z MAŁEKI?



KIM SĄ BYWALCY SKWERU EKI Z MAŁEKI?



INTERESARIUSZE SKWERU EKI Z MAŁEKI

Mieszkańcy:

● Wokół skweru
● Dolnego Łazarza i okolic
● Poznania

● Rdzenni mieszkańcy
● Nowi mieszkańcy

● Chcą spokoju i 
osiedlowego charakteru

● Chcą korzystać z miasta

.

Odwiedzający przy okazji:

● Uczestnicy wydarzeń
● Spacerowicze
● Transferowicze
● Turyści
● Klienci hotelu i najmu 

krótkoterminowego

Określone potrzeby:

● Rodziny z dziećmi
● Seniorzy
● Psy i ich właściciele
● Niewidzący i 

niedowidzący
● Niepełnosprawni 

ruchowo
● Rowerzyści
● Kierowcy 

samochodów

Inicjatorzy działań:

● Aktywiści
● Artyści
● Lokalni 

przedsiębiorcy
● Właściciele i 

pracownicy lokali
● UMP



INSIGHT

●

WNIOSKI Z BADAŃ

INSIGHT

●

INSIGHT

●

INSIGHT

●
INSIGHT

●

INSIGHT

●



DLA KOGO MA BYĆ TEN PLAC BARDZIEJ?



INTERESARIUSZE SKWERU EKI Z MAŁEKI

Mieszkańców  /  Odwiedzających

Chcących spokoju  /  Chcących korzystać z rozrywek

Przebywających często  /  Przebywających sporadycznie

Przebywających długo  /  Przebywających krótko

Ceniących tradycję i historię  /  Ceniących nowoczesność i użytkowość

INICJATYWY:

Oddolnych  /  Zaplanowych

Aktywistów  /  Przedsiębiorców

Artystów  /  Aktywistów społecznych



JAK GENEROWAĆ POMYSŁY?



POTRZEBA

Chcę być poinformowanym

POMYSŁY POWINNY ZASPOKAJAĆ POTRZEBY

OCZEKIWANIE

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

OCZEKIWANIE

Chcę wiedzieć co można, a czego nie można

POMYSŁ

Opisy instalacji artystycznych

POMYSŁ

Oznaczenia jak z czego i jak można i nie można 
korzystać



POTRZEBY

RODZAJE POTRZEB

ZADANIA DO WYKONANIA

● Możesz zrobić coś za 
kogoś 

● Możesz powiedzieć gdzie i 
jak to zrobić

● Możesz powiedzieć, kto to 
zrobi za kogoś
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ODPOWIEDZI NA BÓL

● Możesz wyleczyć źródło 
bólu

● Możesz uśmierzyć skutki 
● Możesz przekierować 

uwagę
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ZADANIA DO WYKONANIA

● Możesz zrobić coś za 
kogoś 

● Możesz powiedzieć gdzie i 
jak to zrobić

● Możesz powiedzieć, kto to 
zrobi za kogoś

ODPOWIEDZI NA BÓL

● Możesz wyleczyć źródło 
bólu

● Możesz uśmierzyć skutki 
● Możesz przekierować 

uwagę

OSIĄGNIĘCIE KORZYŚCI

● Możesz dać artefakty 
osiągnięcia korzyści
np. zdjęcia, odznaki, 
pamiątki, video itp.



PROJEKTUJEMY



GRUPY

PROJEKTUJEMY

URBS

przestrzenna i materialna infrastruktura, w której 
żyją mieszkańcy

HANKA

CIVITAS

wspólnota zamieszkująca - ludzie, zwierzęta i ich 
wzajemne relacje

ARTUR



PROJEKTUJEMY

1. ANALIZUJEMY INSIGHTY

I GRUPUJEMY JE

2. GENERUJEMY CHMURĘ 

POMYSŁÓW

3. UKŁADAMY POMYSŁY

4. PISZEMY WYTYCZNE
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Chcesz powtórzyć podobny proces?

Artur Brzyski

https://www.linkedin.com/in/arturbrzyski/

artur@brzyski.consulting

tel. 501 684 242 

Hanna Rzepecka

https://www.linkedin.com/in/hannarzepecka/

halo@hannarzepecka.pl

tel. 665 261 396

Skontaktuj się:

https://www.linkedin.com/in/arturbrzyski/
https://www.linkedin.com/in/hannarzepecka/
mailto:halo@hannarzepecka.pl

