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Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy raport z badania przeprowadzonego przez zespół studentek i studentów 

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na ścieżce 

socjourbanistyka w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

 Badanie polegało na skonsultowaniu wstępnych koncepcji dwóch przestrzeni 

znajdujących się na Osiedlu Jazdów w Warszawie – Punktu Informacyjnego (w domku 

fińskim pod adresem ul. Jazdów 10/5) oraz Skweru Dialogu Społecznego (Skweru Dialogu, 

w centrum osiedla). Studenci i studentki Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, we współpracy z nami, przygotowali koncepcje tych miejsc,              

a następnie wspólnie przeprowadziliśmy badania z udziałem społeczności osiedla. 

 Celem naszego badania było zweryfikowanie, czy przygotowane koncepcje, oparte na 

wstępnych konsultacjach, będą odpowiadały na rzeczywiste potrzeby wszystkich, którzy 

użytkują te przestrzenie (czy też miejsca), co pozwoliłoby na wypracowanie funkcjonalnych,  

praktycznych i wartościowych estetycznie rozwiązań. 

 Raport prezentuje opis procesu badań oraz analizę wyników uzyskanych dzięki 

przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych oraz przygotowaniu spotkania 

otwartego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem. 

          Z poważaniem, 

Studenci ISNS UW!
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1. WSTĘP 

Niniejszy raport prezentuje wyniki konsultacji wstępnych koncepcji projektowych dwóch 

przestrzeni Osiedla Jazdów w Warszawie, przeprowadzonych w ramach zajęć 

„Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych” i „Diagnozowanie problemów            

w przestrzeni miasta” (ISNS UW) oraz „Projektowanie partycypacyjne” (WAW ASP). 

Interdyscyplinarny zespół złożony był ze studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Akademii Sztuk Pięknych. Czas realizacji przypadł na okres od lutego do czerwca 2021 

roku a praca musiała prawie całkowicie odbywać się metodą on-line.  

Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań i weryfikacja wstępnych 

koncepcji, które powstały w oparciu o dane zastane i nie szczegółowe konsultacje                      

z użytkownikami interesujących nas przestrzeni. Wstępne koncepcje projektowe, które miały 

powstać, dotyczyły zmian przestrzennych w dwóch konkretnych miejscach na mapie 

Jazdowa. W semestrze letnim przeprowadzone zostały badania bazujące na wstępnych 

koncepcjach tworzonych w semestrze zimowym przez zespół studentów i studentek 

architektury wnętrz. Dzięki współpracy z beneficjentami i beneficjentkami oraz przede 

wszystkim z osobami działającymi i pracującymi na Jazdowie udało się wypracować 

praktyczne rozwiązania, uzupełnić koncepcje projektowe o rozwiązania w jak największej 

mierze odpowiadające na potrzeby społeczności. Na podstawie analizy zebranych w procesie 

danych powstały dwie spójne wizje tworzone według zasad dialogu społecznego                        

i partycypacji.  

Lokalizacją prowadzonych przez nas badań było szczególne miejsce na mapie 

Warszawy, stanowiące urbanistyczny ewenement na skalę krajową. Zespół domków fińskich 

położony tuż przy koronie skarpy warszawskiej w dzielnicy Śródmieście –  Osiedle Jazdów, 

to dziś eksperymentalna przestrzeń, aspirująca do pełnienia funkcji swojego rodzaju 

uzdrowiska dla społeczności miejskiej, edukacyjnej bazy dla aktywistów i społeczników, ale 

przede wszystkim integracyjno-rekreacyjno-wypoczynkowego miejsca na styku niezależnej 

kultury, edukacji i natury o charakterze innym, niż stereotypowa zieleń parkowa. Prowadzone 

przez nas działania skoncentrowane były wokół dwóch przestrzeni – charakterystycznych 

miejsc w obrębie Osiedla Jazdów: domku znajdującego się pod adresem ul. Jazdów 10/5, 

wraz z jego bezpośrednim otoczeniem, zwanego dalej Punktem Informacyjnym, oraz placu 
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ulokowanego w samym sercu Jazdowa – Skweru Dialogu Społecznego, zwanego dalej             

w skrócie Skwerem Dialogu. 

 Na zespół badawczy składały się dwie grupy: od strony projektowej byli to studenci         

i studentki Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych pod kierownictwem 

Dariusza Śmiechowskiego oraz Marty Zimińskiej, zaś od strony badawczej i metodologicznej 

– studenci i studentki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Warszawskiego pod kierownictwem Barbary Lewenstein oraz Tomasza Sobierajskiego. 

Beneficjentem projektu jest Partnerstwo Otwarty Jazdów, reprezentowane przez Wojciecha 

Matejko. W skład partnerstwa wchodzi szereg instytucji, inicjatyw i organizacji 

pozarządowych, które operują na terenie Osiedla Jazdów. 

 W związku z obostrzeniami rządowymi wprowadzonymi w celu przeciwdziałania 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 nasze zadanie było w dużym stopniu utrudnione. Bez 

możliwości spotkań w trybie stacjonarnym pracowaliśmy nad projektem zdalnie. Z uwagi na 

te okoliczności wywiady zogniskowane przeprowadzone zostały za pośrednictwem platformy 

Zoom.us. Niemożność przeprowadzenia wywiadów i spotkań otwartych w miejscu, którego 

bezpośrednio dotyczy projekt, wiązało się z dodatkowymi wyzwaniami - niezbędne było 

opracowanie przejrzystych i czytelnych wizualizacji omawianych miejsc w sposób 

umożliwiający odczyt i interpretację każdemu uczestnikowi spotkania. Rekrutacja 

respondentów i respondentek do badań również okazała się w znacznym stopniu utrudniona, 

dlatego skupione były one na osobach tam pracujących, użytkujących przestrzeń,  

charakteryzujących się wysokim poziomem przywiązania do miejsca i przez to skłonnych 

poświęcić czas na udział w inicjatywie.  

 Obostrzenia związane z pandemią znacząco wpłynęły na przebieg i realizację założeń 

projektu. Według zasad konsultacji społecznych, niezwykle ważna jest aktywizacja 

uczestników i uczestniczek oraz umożliwienie im tzw. konfrontacji , co wymaga 1

sprzyjających warunków - takich jak bezpośredni kontakt ze sobą nawzajem i z docelową 

przestrzenią. Jednak mimo wielu utrudnień i charakteru pracy “na odległość” udało nam się 

doprowadzić proces do końca i wypracować dwie wstępne koncepcje, które mogą posłużyć 

dalszym pracom projektowym, a nawet realizacyjnym, czy stanowić wkład do dokumentów 

planistycznych.  

 Zielińska Ewa, Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej, Warszawa, 2011, s. 45.1
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2. KONTEKST JAZDOWA 

Na skarpie warszawskiej, tam gdzie położony jest Jazdów, znajdowały się niegdyś obszary 

zielone, przypominające użytki wiejskie. W XVI w. swoje ogrody miała tu Bona Sforza, 

przez co Jazdów i jego okolice były powszechnie odwiedzane przez mazowieckich książąt. 

W XIX w., utworzono tu Szpital Ujazdowski, którego część pawilonów przetrwała do czasów 

współczesnych .  2

Osiedle Jazdów powstało w 1945 roku, kiedy BOS (Biuro Odbudowy Stolicy) 

podjęło prace związane z odbudową Warszawy. Stolica, która podczas II Wojny Światowej 

została w większości zniszczona, potrzebowała sztabu projektantów, kadry inżynierskiej. 

Pojawiło się zatem zapotrzebowanie na miejsca zamieszkania blisko budowy dla tych osób. 

W trzech warszawskich lokalizacjach zrealizowano osiedla składające się                               

z  prefabrykowanych fińskich domków, które przebyły drogę z Finlandii poprzez Związek 

Radziecki (otrzymał je on w ramach reparacji wojennych). Domki na Jazdowie tworzyły 

pierwsze osiedle mieszkaniowe w powojennej Warszawie. W pierwotnym założeniu miało 

być ono tymczasowe a budowa trwała zaledwie kilka miesięcy.  

Na terenie Jazdowa znajdowało się wszystko, co było niezbędne mieszkańcom do 

codziennego funkcjonowania, dzięki czemu obszar ten funkcjonował w dużej mierze 

samowystarczalnie. 

Wraz z upływem lat domki niszczały. Teren Jazdowa systematycznie zmniejszał się  

w związku z budową ambasad oraz przenoszeniem mieszkańców do nowych mieszkań.   

 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Osiedle Jazdów. Partycypacyjne projektowanie przestrzeni 2

publicznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2017.
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( (  
Rok 1945 - 90 domków         Rok 2019 - 27 domków  

Mapa domków na Jazdowie z 1945 r. i 2019 r. Źródło: Magda Koźluk, Mateusz Potempski, 
Dariusz Śmiechowski, PAOJ. Przewodnik Architektoniczny Osiedla Jazdów. SAWAPW, 
Warszawa 2019, s. 37. 

Największą liczbę domków rozebrano na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

w związku z budową ambasady francuskiej (1967-1971) i budową Trasy Łazienkowskiej 

(1971-1974) . 3

Osiedle Jazdów współcześnie stanowi unikalny na skalę światową obszar o walorach 

historycznych, przyrodniczych, kulturowych, edukacyjnych, artystycznych i społecznych. 

Jest położoną w centrum Warszawy enklawą zieleni, spokoju i swoistej wiejskości. Na 

terenie osiedla pozostało obecnie 27 domków (z czego 8 jest zamieszkanych, a 5 pustych) – 

jeden z nich uległ zniszczeniu podczas pożaru w 2017 roku.  Układ urbanistyczny osiedla 

wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, a dwa charakterystyczne domki wpisano do tej 

eweidencji indywidualnie. Całość należy prawnie do Miasta Stołecznego Warszawy. 

Osiedle Jazdów stało się szerzej rozpoznawalne wśród mieszkańców Warszawy (oraz 

w sektorze organizacji pozarządowych), gdy w 2011 roku przestrzeń została zagrożona 

likwidacją i wyburzeniami. Z perspektywy urzędu miasta osiedle znajduje się na bardzo 

atrakcyjnych (i drogich) działkach, które być może chciano udostępnić na sprzedaż. W 2012 

roku cztery domki zostały rozebrane, a wiele osób zdecydowało się na wyprowadzkę                

w obliczu wydającej się nieuchronną całkowitej likwidacji osiedla. Jednakże, dzięki 

 Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski, PAOJ. Przewodnik Architektoniczny Osiedla 3

Jazdów,  SAWAPW, Warszawa 2019.
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ogromnemu zaangażowaniu osób uznających osiedle jako wartość, działaniom społecznym     

a także instytucjonalnym, rozbiórka została wstrzymana. Kluczowe stały się działania 

edukacyjne, informowanie warszawskiej społeczności o historii osiedla i jego znaczeniu. 

Walka o zachowanie osiedla trwała od 2011 do 2014 roku. Oprócz działań formalnych, 

równolegle rozwijano nawiązywanie dialogu z administracją miejską, wypracowywano 

wspólne rozwiązania. W 2014 roku na wniosek mieszkańców Warszawy, dzięki zabraniu 

1000 podpisów, odbyły się konsultacje społeczne, których celem było wypracowanie 

społecznej koncepcji zagospodarowania terenu Osiedla Jazdów . W konsultacjach 4

zwyciężyła wizja Jazdowa jako miejsca aktywności społeczno-kulturalnej z zachowaną 

funkcją mieszkaniową .  5

W 2015 roku nieformalna grupa Otwarty Jazdów zaczęła działać w formule partnerstwa 

lokalnego zarządzającego osiedlem we współpracy z władzami miejskimi pod opieką Biura 

Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych. Od 2018 roku Związek Stowarzyszeń Partnerstwo 

Otwarty Jazdów działa już jako ciało formalne . Osiedle Jazdów udało się ochronić przed 6

stopniową likwidacją, zachowując jego dziedzictwo, ale, co także istotne, zainicjowało to 

nieformalne powstanie „jednego z prężniejszych miejskich ruchów sąsiedzkich” . 7

Jednakże oryginalna społeczność Jazdowa została rozbita, a większość mieszkających 

tu od dawna osób wyprowadziła się na początku konfliktu w 2011 roku. Jak podkreśla 

społecznik i były mieszkaniec Jazdowa Andrzej Górz, osiedle nadal potrzebuje wsparcia            

i długofalowego działania, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zatwierdzonej formy ochrony konserwatorskiej domków, ukonstytuowanych form 

współzarządzania i współwłasności . 8

W przyszłości Jazdów planuje odbudowę rozebranych domków oraz remonty 

istniejącej zabudowy, zgodnie z zabytkowym układem urbanistycznym wpisanym do 

 Opracowanie: Alicja Latko, Iwona Pogoda, Zuzanna Rokita, Marta Sienkiewicz, Anna Wilczyńska, Ewa 4

Zielińska, Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów RAPORT, 
Warszawa 2014, [09.06.2021].

Otwarty Jazdów,  https://jazdow.pl/pytania, [09.06.2021].5

 https://spis.ngo.pl/90709-partnerstwo-otwarty-jazdow-90709, [09.06.2021].6

Dorota Borodaj, Andrzej Górz. Myślę o sobie w liczbie mnogiej, 2016, https://publicystyka.ngo.pl/andrzej-7

gorz-mysle-o-sobie-w-liczbie-mnogiej [09.06.2021].

 Ibidem.8
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ewidencji zabytków . Inicjatywa odbudowy spalonego domku (ul. Jazdów 3/4) 9

zapoczątkowała działalność Społecznego Funduszu Odbudowy Jazdowa. Zachowana 

architektura również potrzebuje gruntownych remontów. Sprawę utrudniają drewniane 

konstrukcje, które wymagają specjalistycznego podejścia na przykład w kwestii wentylacji 

czy ocieplenia i ogrzewania. Celem osiedla jest zachowanie domków fińskich w stanie jak 

najbardziej zbliżonym do oryginalnego, jednak przy wprowadzeniu pewnych współczesnych 

udogodnień. Sama odbudowa domów nie jest jedynym celem działalności partnerstwa -             

w szerszej perspektywie Jazdów skupia się na odtwarzaniu i tworzeniu na nowo społeczności 

i bliskich relacji sąsiedzkich oraz inicjowaniu więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami              

i mieszkankami Warszawy oraz osiedla. 

(  
Mapa Jazdowa. Źródło: Dominika Hołuj, Podejście partycypacyjne w 
kształtowaniu przestrzeni centrum miasta. Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie, 2017. 

Jazdów od zawsze był terenem pełnym zieleni. Jest miejscem reprezentującym swoistą  

wiejskość w centrum miasta.  

Jazdów nazywany jest „największym oddolnym domem kultury i edukacji w Polsce 

utrzymywanym z pracy społecznej ”. Społeczność osiedla oraz organizacje pozarządowe, 10

prowadzą różnorodne oddolne działania z zakresu działalności społecznej, edukacyjnej, 

 https://odpalprojekt.pl/p/1846-Uratujmy-Jazdow----odbudujmy-d [09.06.2021].9

 https://jazdow.pl/pytania/ [09.06.2021].10
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kulturalnej, ekologicznej, artystycznej oraz rozwijania przestrzeni publicznej, komunikacji, 

dialogu społecznego, samorządności i współpracy. Osiedle Jazdów jest także miejscem 

spotkań różnych grup społecznych, perspektyw, pomysłów, różnorodnych inicjatyw. 

Prowadzone tu są: stałe przedsięwzięcia takie jak np. Solatorium, Punkt Informacyjny, 

przestrzenie co-workingowe; wydarzenia cykliczne - warsztaty, koncerty, spotkania, 

wystawy, wykłady, potańcówki; W domku fińskim adaptowanym na Rotacyjny Dom Kultury 

(część Domu Kultury Śródmieście) przestrzeń jest dostępna do tymczasowego użytkowania 

dla wszystkich chętnych. W 2017 roku na terenie Jazdowa odbyło się ponad 1400 wydarzeń, 

w których uczestniczyło przeszło 36 000 osób . 11

Oprócz mieszkańców społeczność Jazdowa tworzą 22 organizacje pozarządowe 

działające na jego terenie. Aktualnie, niektóre spośród nich to: Fundacja Bullerbyn na rzecz 

wspólnoty dzieci i dorosłych; Towarzystwo Polska-Finlandia; Otwarta Pracownia Jazdów; 

Ambasada Muzyki Tradycyjnej. Partnerstwo Otwarty Jazdów współpracuje także                       

z uczelniami: Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką 

Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Ponadto utrzymuje kontakt                  

z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi: norweską Oslo School of Architecture and 

Design oraz, sięgając do swoich korzeni architektonicznych, z fińskim Aalto University.          

W działaniach kulturalnych osiedle wspierają oraz współpracują z nim: Muzeum POLIN, 

Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Sztuki Współczesnej."

"

 Ibidem.11
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Mapa Jazdowa. Źródło: Monika Bartczak, Aleksandra Kowalczyk, Karolina Pałkiewicz,         
w ramach zajęć Projektowanie Partycypacyjne, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 2021"

Nie bez powodu Otwarty Jazdów wśród swoich wartości, obok (wy)twórczości, 

wzajemności, innowacyjności, ciągłości, błogości, wymienia też empatię, wzajemność               

i otwartość . Przestrzeń osiedla jest ogólnodostępna i otwarta zarówno fizycznie jak                  12

i symbolicznie. Brak ogrodzeń pozwala na swobodne przemieszczanie się osób 

spacerujących, odwiedzających, kochających przyrodę, mieszkających tu i działających. 

Otwartość Jazdowa oznacza kontakty, współpracę sąsiedzką, oddolne działania społeczne, 

inicjatywy, możliwość tworzenia nowych projektów, czy dołączenia już istniejących. Jak 

sami piszą na swojej stronie: „Współtworzyć program Otwartego Jazdowa jest bardzo łatwo! 

Wystarczy przyjść z pomysłem na jedno ze spotkań Partnerstwa ”.   13

Jazdów to przede wszystkim społeczność . Partnerstwo skupia się na kreacji silnej         14

i zgranej społeczności, współpracy, samorządności i promowaniu oraz partycypowaniu             

 Ibidem.12

  Otwarty Jazdów, https://jazdow.pl/pytania/ [09.06.2021].13

 D. Bordaj, “Andrzej Górz. Myślę o sobie w liczbie mnogiej”, Ngo.pl, 2016, https://publicystyka.ngo.pl/14

andrzej-gorz-mysle-o-sobie-w-liczbie-mnogiej, [09.06.2021].
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w otwartych, niezależnych instytucjach kultury. 

Od kwietnia do grudnia 2017 roku zespół Otwartego Jazdowa realizował projekt 

“Otwarte sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-

społecznym na przykładzie osiedla Jazdów w Warszawie.”. W ramach projektu zrealizowana 

została międzynarodowa konferencja “Community-powered Urban Commons” (“Energia 

społeczności dla wspólnej przestrzeni”). Oprócz Otwartego Jazdowa reprezentowane były 

inicjatywy z Niemiec (Holzmarkt z Berlina), Danii (urząd miasta Kopenhagi reprezentowany 

przez architektkę miasta), Hiszpania (Cooperativa Integral Catalana), Finlandii (helsińskie 

osiedle domów drewnianych Puu-Käpylä), Włoch (urząd miasta Bolonii, gdzie wypracowano 

regulacje dla partnerskich działań na rzecz przestrzeni wspólnych). 

Na temat samego osiedla i partycypacyjnego projektowania przestrzeni miejskich 

powstało wiele opracowań, jak na przykład raport “Osiedle Jazdów. Partycypacyjne 

projektowanie przestrzeni publicznych” , czy “Komunikacja i orientacja przestrzenna 15

Jazdowa”  “Partycypacyjne Projektowanie Przestrzeni Publicznych. Osiedle Jazdów” . 16 17

Powyższe prace są częścią projektu badawczego studentów i studentek Instytutu 

Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego poświęconego analizie 

dostępności, badaniom społecznym i propozycjom rozwiązań dotyczących identyfikacji 

przestrzennej Osiedla Jazdów w Warszawie. Osiedle Jazdów za sprawą swojej unikatowej 

wartości dla współczesnej przestrzeni miejskiej i partycypacyjnych działań wspólnot 

lokalnych jest obiektem wielu badań podejmowanych przez środowiska akademickie                 

i administrację publiczną. Jest także przedmiotem szczególnego, wariantowego podejścia do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanego projektu 

rewitalizacji, szczególnie nakierowanego na remonty domków fińskich z uwzględniem 

rozwiązań technicznych (m.in. termomodernizacja, ogrzewanie) zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju.  

 P. Wojtczak, “Osiedle Jazdów. Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych”, [w:] “Analiza 15

dostępności, badania społeczne i propozycje rozwiązań dotyczące identyfikacji przestrzennej osiedla Jazdów w 
Warszawie”, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa, 2017.

 J. Korzeniecki, P. Królikowski, A. Piegat, “Komunikacja i orientacja przestrzenna Jazdowa”, red. P. 16

Królikowski, w: Analiza dostępności, badania społeczne i propozycje rozwiązań dotyczące identyfikacji 
przestrzennej osiedla Jazdów w Warszawie, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 2017.

 K. Bajtlik, et al., “Partycypacyjne Projektowanie Przestrzeni Publicznych”, w: “Analiza dostępności, badania 17

społeczne i propozycje rozwiązań dotyczące identyfikacji przestrzennej osiedla Jazdów w Warszawie, Warszawa: 
Instytut Stosowanych Nauk społecznych, 2017.
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2.1 Opis obszarów do badania i ich rola na Jazdowie 

2.1.1 Punkt informacyjny 

Jednym z naszych przedmiotów badań jest parter domku fińskiego pod adresem ul. Jazdów 

10/5, wraz z terenem, na którym się znajduje, położonym na północno-wschodnim skraju 

Osiedla Jazdów, w bezpośrednim sąsiedztwie ambasady Republiki Federalnej Niemiec (przy 

wejściu do jej wydziału konsularnego). Drewniany budynek jest domkiem fińskim typu 

Päiväkoto, a jego powierzchnia wynosi 59,3m2. Domek użytkowany jest jako siedziba 

Partnerstwa Otwarty Jazdów (zwany jest także „domkiem sołectwa”). Prowadzi tu 

działalność także Fundacja Łąka. Budynek spełnia jednocześnie kilka funkcji, między innymi 

stanowi siedzibę administracyjną Partnerstwa oraz pełni funkcję biura dla działających w nim 

organizacji. Skromna strefa socjalna to kuchnia i łazienka. Ponadto, przestrzeń ta działa jako 

punkt informacyjny, otwarty dla wszystkich zainteresowanych Jazdowem, w tym 

zwiedzających, ale także osób przypadkowych osób przechodzących przez osiedle. 

Dodatkowo na jego terenie prowadzone są warsztaty i zajęcia edukacyjno-kulturalno-

społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe, czy osoby i grupy, które zgłoszą 

także chęć i uzgodnią termin, warunki, itp. Domek jest otoczony zielonym ogrodem, który 

także jest do dyspozycji pracowników i wolontariuszy oraz służy jako poszerzenie 

przestrzeni funkcjonalnej. 
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Domek ul. Jazdów 10/5 - widok od frontu. Źródło: Magda Koźluk, Mateusz 
Potempski, Dariusz Śmiechowski, PAOJ. Przewodnik Architektoniczny Osiedla 
Jazdów. SAWAPW, Warszawa 2019, s. 99. 

Przestrzeń domku jest specyficzna z kilku powodów. Po pierwsze, powierzchnia użytkowa 

jest bardzo mała. Powiększenie bryły architektonicznej wiązałoby się z utratą jej 

oryginalnego historycznego stanu. Natomiast Jazdów jako społeczność dąży do zachowania 

dziedzictwa domków fińskich w jak najmniej zmienionej formie (pomijając kilka 

współczesnych udogodnień). Ponadto, są one częścią historycznego układu urbanistycznego 

wpisanego do ewidencji zabytków. Drugim powodem, bezpośrednio łączącym się                     

z pierwszym jest wielofunkcyjność przestrzeni. Badany parter domu jako przestrzeń 

całoroczna, pełni zatem kilka ról jednocześnie na bardzo małym metrażu. 

Można stwierdzić, iż domek 10/5, mimo, że położony peryferyjnie, to stanowi serce 

Jazdowa pod kątem społecznościowego współzarządzania, lokalnego współadministrowania 

(wspólnie z ZGN Warszawa Śródmieście). Ponadto, przestrzeń, pełniąc rolę punktu 

informacyjnego, stanowić ma poniekąd wizytówkę Jazdowa. W połączeniu z małą liczbą 

metrów kwadratowych możliwych do wykorzystania na spełnianie jego głównych funkcji 

oraz brakiem możliwości rozbudowy, koncepcja zmian, udogodnień, wymaga szczególnego 

podejścia do zastanej przestrzeni. 
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2.1.2 Skwer Dialogu 

Drugim obszarem badawczym naszej grupy jest Skwer Dialogu Społecznego znajdujący się 

w południowej części osiedla Jazdów, przy skrzyżowaniu ulicy Jazdów (stanowiącej główny 

ciąg pieszo-jezdny) oraz osi poprzecznej wyznaczającej połączenie ul. Johna Lennona               

i Parku Ujazdowskiego ze skrajem Skarpy. Według raportu z konsultacji społecznych 

zawartego w opracowaniu obszarów tematycznych na potrzeby projektu “Otwarte 

Sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na 

przykładzie Osiedla Jazdów w Warszawie” Skwer Dialogu powinien stanowić centrum 

Jazdowa . Ogarnia swą funkcją rozległy zakres zjawisk kulturowych i społecznych - 18

koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania społeczności, dyskusje publiczne a nawet 

obserwacje nieba oraz; wszelkie formy aktywności edukacyjnej i kulturalnej. Osadzenie 

ogólnodostępnej, otwartej platformy o charakterze przestrzennym w lokalnej społeczności 

jest istotnym czynnikiem pobudzającym życie kulturalne na Jazdowie. Dotychczas przyjęło 

się, że teren Skweru Dialogu ograniczony jest przestrzennie i ma kształt prostokąta, oferując 

rodzaj pustki stanowi tło dla wydarzeń. Prosta geometria może być odbierana jako 

przeciwstawna do organicznych form natury. Skwer Dialogu wyróżnia się z otoczenia na tyle, 

aby prowokować interakcje. Forma jest minimalistyczna, surowa, co pozostawia możliwość 

różnorodnej interpretacji, aranżacji lub ewentualnej modernizacji. W warstwie symbolicznej 

Skwer Dialogu Społecznego jest strefą działań człowieka wyrażoną poprzez 

samoświadomość, swobodę myśli, neutralność i tworzenie płaszczyzny porozumienia. 

Miejsce, w którym wszyscy mogą doświadczać równości, stosując te same zasady 

komunikacji, dialogu, stojąc w obrębie tego samego obszaru, właśnie na tej samej 

płaszczyźnie. Pustka daje wiele możliwości swobodnej aranżacji oraz wprowadzania nowych 

koncepcji. Jest to przestrzeń otwarta na pomysły. Skwer Dialogu Społecznego jest miejscem 

unikatowym pod względem estetyki oraz funkcjonalności w skali całej Warszawy, jest to 

miejsce wyróżniające Śródmieście na tle innych dzielnic oraz miejsce być może nawet 

krystalizujące charakter tej dzielnicy. Spełnia funkcje agory miejskiej, jest dostępny dla 

każdego, nieodpłatnie. Stwarza możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, rozbudzając       

 Otwarty Jazdów, https://jazdow.pl/wspolzarzadzanie/ [12.06.21].18

(14



w ten sposób wrażliwość na niecodzienne aspekty naszych zwyczajnych spraw i stając się 

impulsem do rozwoju samoświadomości . 19

Obecnie na Skwerze Dialogą jest kilka elementów mających różne funkcje 

integrujące społeczność Osiedla Jazdów, m.in.: 

● Scena, na której odbywają się otwarte spektakle teatralne i inne wydarzenia 

kulturalne. Stanowi także obiekt do zabaw dla dzieci; 

● Altana zbudowana w kwietniu 2014 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej przez 

społeczność Osiedla Jazdów. 

 
Wspólna budowa altany na Skwerze Dialogu Społecznego, kwiecień 2014. 
Źródło: http://www.ogrodwarszawa.org.pl/pod-lupa/jazdow/01-oj/ [12.06.21]. 

3. METODOLOGIA 

3.1 PUNKT INFORMACYJNY 

3.1.1 Opis ograniczeń realizacji badań  

Podczas prowadzenia rekrutacji, zarówno przy organizowaniu spotkania fokusowego dla 

użytkowników ciągłych, jak i dla użytkowników incydentalnych, grupa ISNS UW napotkała 

różnego rodzaju trudności . Część z nich wynikała z faktu, iż oba spotkania organizowane 

Wg Karty projektu “Skwer Dialogu Społecznego”, 2016, htps://bo.um.warszawa.pl/projekt/6842?user= 19

(13.06.2021).
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były w czasie trwania pandemii koronawirusa, co zdecydowanie utrudniało kontakty między 

osobami, które spotkania organizowały i w nich uczestniczyły.  

Pierwszą problematyczną kwestią, jaka się pojawiła w trakcie rekrutacji, było różne 

rozumienie pojęcia użytkowników i użytkowniczek incydentalnych przez osoby rekrutujące. 

To z kolei wpłynęło na sprawność tworzenia bazy użytkowników i użytkowniczek, a także 

sprawiło, iż w pierwszej kolejności zaproszenia zostały wysłane drogą mailową do 

niewłaściwych osób. Spotkanie, na które te osoby zostały zaproszone, musiało zostać 

odwołane. Po dokładnym zdefiniowaniu tego, kogo traktujemy jako osoby użytkujące 

przestrzeń w sposób ciągły i incydentalny, zaczęło się pozyskiwanie kontaktów do 

poszczególnych jednostek i organizacji. Jako pierwsze zostały rozesłane zaproszenia do 

użytkowników i użytkowniczek ciągłych i to z nimi spotkanie odbyło się jako pierwsze, 

(18.05.2021 r., godz. 15.00).  

Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe było spotkanie się osobiście, przez co 

wywiad odbył się przy użyciu platformy Zoom, a link do niego został przesłany drogą 

mailową kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania. 

Przy rekrutacji użytkowników i użytkowniczek incydentalnych problemy okazały się 

nieco większe - patrz 3.1.9 Rekrutacja uczestników badania. Raport skupia się jedynie na 

kwestiach omówionych na spotkaniu z użytkownikami i użytkowniczkami ciągłymi. 

3.1.2 Cel badania  

Głównym celem badania była analiza dwóch koncepcji wnętrza i najbliższego otoczenia – 

ogrodu – domku fińskiego przy ul. Jazdów 10/5, zwanego dalej Punktem Informacyjnym. 

Zależało nam na tym, by dokonać wybrania najkorzystniejszych dla użytkowniczek                    

i użytkowników domku rozwiązań pochodzących z wariantowych koncepcji przygotowanych 

przez zespoły projektowe WAW ASP, które później miałyby im posłużyć tworzenia 

ostatecznej wersji koncepcji wstępnej. Obie koncepcje wariantowe prezentowane osobom 

użytkującym Punkt Informacyjny opracowane zostały w oparciu o wstępne badanie potrzeb 

przeprowadzone przez studentki i studentów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie i były owocami ich pracy w początkowym podziale na trzy zespoły. 

Od samego początku pracy z przestrzenią domku było dla nas ważne również to, aby 

w końcowym projekcie wnętrza i otoczenia Punktu Informacyjnego tworzyć miejsce 

zarówno dla artystycznej wizji architektek i architektów, jak i dla wynikających z funkcji – 
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najlepszych rozwiązań  praktycznych. Z tych dążeń wynika kolejny cel badania, czyli analiza 

obu przygotowanych szkicowych koncepcji również pod względem ich funkcjonalności, 

która w tak niedużej przestrzeni jak wnętrze Punktu Informacyjnego wydawała nam się 

kluczowa zarówno dla przyjemnego jak bezproblemowego użytkowania. 

3.1.3 Wstępne badania potrzeb zrealizowane przez WAW ASP – wyniki 

Wstępne badanie przeprowadzone przez studentki i studentów WAW ASP polegało na 

analizie strony wizualnej domku oraz na rozmowie z osobami reprezentującymi Partnerstwo 

Otwarty Jazdów i ogólnie – zainteresowanymi. Spostrzeżenia zostały zanotowane oraz 

przekazane nam w postaci prezentacji oraz plików tekstowych. Zidentyfikowano poniższe 

sprawy związane ze stanem istniejącym i potrzeby zmian: 

Stan istniejący:  

● brak miejsca przechowywania; 

● brak warunków dla spotkań, prezentacji itp; 

● brak możliwości wystawienniczych, gablot itp; 

● brak strefy relaksu; 

● ogólny brak spójności estetycznej i funkcjonalnej; 

● brak biurka/miejsca dla osoby dyżurującej. 

Cele główne:  

● Transformacja przestrzeni Punktu Informacyjnego Osiedla Jazdów; 

● Pomysły na zagospodarowanie ogrodu i propozycje elementów służących przyszłym 

wystawom plenerowym. 

Cele szczegółowe:  

● Tworzenie ergonomicznej przestrzeni przystosowanej do prowadzenia Punktu 

Informacyjnego; 

● Podział domku na sfery: informacyjną, socjalną, magazynową; 

● Przestrzeń zewnętrzna przystosowana do relaksu, ale i wybranych aktywności; 

● Odniesienie się do historii miejsca i prefabrykowanych domków z lat 40. XX w. oraz 

fińskich inspiracji projektowania wnętrz; 

● Otwarcie i powiększenie przestrzeni, rozjaśnienie oraz nadanie nowoczesnego 

charakteru. 
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3.1.4 Przygotowanie wstępnej koncepcji projektowej 

Przygotowanie wstępnej koncepcji projektowej rozpoczęło się od przedstawienia naszej 

grupie badawczej z ISNS UW pierwszych koncepcji zmian we wnętrzu Punktu 

Informacyjnego, powstałych na bazie wstępnego rozpoznania potrzeb przeprowadzonego 

przez studentów i studentki WAW ASP. Zostało przedstawionych nam 7 szkicowych 

koncepcji. Pierwsze dwie zostały przygotowane przez pierwszą i trzecią grupę studentów           

i studentek Architektury Wnętrz. Natomiast pięć kolejnych zostało opracowanych 

indywidualnie w ramach drugiej grupy. W toku zajęć dydaktycznych grupa druga scaliła 

swoje koncepcje w jeden wspólny rysunek. Jednakże, po dalszych ustaleniach pomiędzy 

grupami studenckimi oraz prowadzącymi zajęcia, koncepcja badawcza została zmieniona,         

a liczba rozpatrywanych koncepcji została zawężona do dwóch.  

Finalna koncepcja I "
Wspólna koncepcja połączonych grup pierwszej i trzeciej. Autorzy i autorki: Zuzanna Bańkowska, Monika 
Czajczyńska, Antonina Dutkiewicz, Aleksandra Kazienko, Patryk Mikos, Izabela Sieńska, Anna Szymańska, 

Karolina Trzewik. 
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Finalna koncepcja II"
Wspólny projekt połączonej grupy drugiej. Autorki: Patrycja Chojnacka, Oliwia Data, Michalina Stasiak, 

Natalia Zabuska, Barbara Ziarkowska 
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 Niniejsze dwie koncepcje stały się podstawą do tworzenia scenariuszy 

zogniskowanych wywiadów grupowych - wybranej przez nas metody badawczej, opisanej        

w punkcie 3.1.7. Dwie finalne koncepcje skupiają się na rozwiązaniach dotyczących parteru 

domku 10/5 oraz ogrodzie. W toku naszych zajęć i w trakcie konsultacji                                   

z przedstawicielstwem Jazdowa, okazało się, że koncepcje dotyczące wnętrz mają docelowo 

obejmować przede wszystkim przestrzeń głównego pokoju. Osoby reprezentujące 

Partnerstwo Otwarty Jazdów, w tym Wojciech Matejko, wyjaśniły, iż kuchnia i łazienka 

mogą pozostać w niezmienionym stanie, dlatego też najistotniejszymi fragmentami 

wizualizacji stała się główna przestrzeń oraz bezpośrednie otoczenie domku.  

Obie koncepcje dotyczące wnętrza zakładały mobilność niektórych elementów 

(takich jak krzesła/siedziska) w celu zagwarantowania wielofunkcyjności i możliwości 

łatwego dostosowania przestrzeni do aktualnych potrzeb - np. do prowadzenia warsztatów. 

Obie koncepcje proponują montaż ekranu i rzutnika. Kolejnym ich elementem wspólnym jest 

zwrócenie uwagi na przechowywanie, a przy tym uniknięcie zbytniego zmniejszenia 

dostępnej ilości przestrzeni otwartej. Dwa zespoły zaproponowały różne rozwiązania miejsc 

do składowania przedmiotów, mebli. Są to: zabudowana szafa pod schodami (obecna w obu 

koncepcjach), skrzynie z funkcją miejsca siedzącego (koncepcja I) oraz meblościanka 

(koncepcja II). Strefa wypoczynkowa zaprojektowana jest w różny sposób. Grupa I 

proponuje kanapę ze stolikiem kawowym oraz skrzynie (będące jednocześnie schowkiem). 

Grupa II sytuuje w miejscu kanapy dwa fotele, oraz stolik kawowy. Istotnym aspektem 

drugiej koncepcji jest miejsce dla osoby pełniącej dyżur w Punkcie Informacyjnym.  

Pomysły dotyczące ogrodu obejmują w obu przypadkach takie elementy jak obszar  

relaksu, grządki pod uprawę warzyw, łąki kwietne oraz panele wystawiennicze. Obie 

koncepcje biorą pod uwagę życzenia osób z Otwartego Jazdowa, co do pozostawieniu dużej 

części ogrodu jako pustej przestrzeni (trawnika), ze względu na często odbywające się tam 

wydarzenia i warsztaty. Koncepcje różnią się rozmieszczeniem opisanych elementów, 

ponadto w koncepcji I można zauważyć małą szklarnię oraz ławki. 

3.1.5 Analiza danych zastanych 

Przy rozpoznaniu badanego tematu zostały nam zaprezentowane gotowe materiały 

pochodzące zarówno od samego Partnerstwa Otwarty Jazdów, studentek i studentów 

Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, jak i z poprzednich badań                  
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i projektów prowadzonych na terenie osiedla. Mamy dostęp do plików, w których znajdowały 

się między innymi aktualne zdjęcia Punktu Informacyjnego, mapy osiedla i rysunki 

architektoniczna domku. Najważniejszymi elementami było jednak 7 koncepcji projektowych 

opracowanych przez studentki i studentów WAW ASP oraz inspiracje w formie zdjęć                  

i moodboardów. Owe koncepcje zaprezentowane zostały wcześniej osobom pracującym           

w Punkcie Informacyjnym, po czym zostały poprawione wedle ich życzeń. Każda koncepcja  

była oryginalna, charakteryzowała się nieco innym umiejscowieniem stref, układem ścian          

i mebli. Koncepcje te przechodziły wiele korekt. Umiejscowienie ścian, mebli, ich wyglądu 

oraz funkcjonalności było poddawane zmianom. Koncepcje, które na początku dotyczyć 

miały dużego pokoju, kuchni, łazienki, strychu oraz ogrodu, zmniejszyły się w swojej istocie 

do samego dużego pokoju oraz zewnętrza domku. To właśnie na nich budowane było nasze 

badanie. 

3.1.6 Opisy wykładów i projekcji, które stanowiły wprowadzenie do tematu badań 

Wprowadzeniem do tematu badania dla naszej grupy badawczej były głównie prelekcje 

Dariusza Śmiechowskiego prowadzone na połączonych zajęciach studentów i studentek 

ISNS UW oraz WAW ASP, z gościnnym udziałem młodzieży i osób prowadzących program 

Akademia Młodych Architektów (AMA). Prezentacje w trakcie trwania zajęć, na platformie 

Google Meet, stanowiły bogatą w treść dawkę wiedzy o Ujazdowie, historycznym osiedlu 

domków fińskich na Jazdowie oraz o współczesnym Osiedlu Jazdów i funkcjonowaniu 

Partnerstwa. W cyklu kilkugodzinnych spotkań, obraz Jazdowa został ukazany holistycznie       

z szerokiej perspektywy historycznej, ale też ze skrupulatnym podejściem do szczegółów           

i istotnych z punktu widzenia charakterystyki przestrzeni faktów. Oprócz historycznego 

przedstawienia Ujazdowa i Osiedla na przestrzeni czasu, Dariusz Śmiechowski skupił się 

także na przedstawieniu nam kontekstu architektonicznego, przyrodniczego, formalno-

administracyjnego oraz społecznego i kulturowego (wraz z dużą ilością materiałów 

graficznych, zdjęć oraz map). 

Oprócz projekcji prowadzonych przez Dariusza Śmiechowskiego, cennym 

wprowadzeniem było także pojawienie się na naszych zajęciach Wojciecha Matejko. Dariusz 

Śmiechowski jest osobą ściśle współpracującą z Osiedlem Jazdów, jednakże Matejko jest 

jednym z formalnych przedstawicieli Otwartego Jazdowa oraz jednym ze stałych 

użytkowników domku 10/5. Wprowadził nas bezpośrednio w aktualne środowisko osiedla, 
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zarówno od strony nieformalnej, ale też przybliżył nam działalność formalną i współpracę         

z Urzędem m.st. Warszawy. Ponadto przedstawił nam dokładniej, wraz z prezentacjami             

i zdjęciami, samą przestrzeń domku 10/5, która stanowiła bezpośrednio nasz obszar 

badawczy. 

 

3.1.7 Opis wybranej metody i jej założeń  

Wybraną przez nas metodą badawczą, której zamysłem było stworzenie swobodnych 

warunków rozmowy dla osób korzystających z wnętrza i bliskiego otoczenia domku - Punktu 

Informacyjnego, był zogniskowany wywiad grupowy (focus group interview). 

Organizacja zogniskowanych wywiadów grupowych ma zazwyczaj na celu wydobycie 

od osób uczestniczących spostrzeżeń, informacji, postaw i pomysłów związanych                      

z przedmiotem badania . Jedną z najważniejszych zalet danych, które pozyskuje się                 20

w ramach fokusów jest to, że są one wychwytywane nie tylko w formie opinii konkretnych 

osób, jak w przypadku wywiadów eksperckich, ale jako wypracowane we wzajemnej 

interakcji opinie i pomysły danej grupy . Koncentracja uwagi uczestników sprzyja 21

zachodzeniu efektu facylitacji społecznej, rozumianej jako „wzrost poziomu wykonania 

zadań pod wpływem obecności innych” . 22

Wyborowi metody badawczej posłużyły te kryteria, które w najbardziej efektywny 

sposób pomogłyby nam w realizacji wcześniej wyznaczonych celów, a więc wskazaniu 

najlepszych rozwiązań z koncepcji opracowanych przez studentki i studentów Wydziału 

Architektury Wnętrz ASP. Konieczność selekcji odpowiednich rozwiązań nie była celem 

samym w sobie – z tych cech obu koncepcji, które wydawały się osobom korzystającym            

z przestrzeni najkorzystniejsze, utworzony będzie finalny projekt Punktu Informacyjnego 

jako wnętrz w powiązaniu z otoczeniem – ogrodem. 

Zogniskowane wywiady grupowe cechuje niereprezentatywny charakter próby, którą 

stanowią uczestnicy i uczestniczki dialogu koordynowanego przez moderatorów lub 

moderatorki. Grupa dobierana do tego rodzaju wywiadów jest przeważnie mała (6-10 osób)       

 Kelly B. T., Focus Group Interviews, [w:] Stage F. K., Manning K., Research in the College Context: 20

Approaches and Methods, Nowy Jork, 2003, s. 50.

 Tamże.21

 Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", 2002, 22

Warszawa, s. 388.
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i stosunkowo homogeniczna . W naszym przypadku łączyła ona użytkowników ciągłych,         23

a więc osób należących do Partnerstwa Osiedla Jazdów i Fundacji Łąka, które z przestrzeni 

domku i jego otoczenia korzystają najczęściej (grupa ISNS UW przyjęła, że będzie to co 

najmniej kilkanaście godzin tygodniowo). Zorganizowany przez nas wywiad odbył się 

w godzinach popołudniowych za pośrednictwem platformy Zoom, a moderatorki dyskusji, 

prowadziły rozmowę tak, by brały w niej udział wszystkie zaproszone osoby, a również żeby 

podczas wywiadu skupić się w szczególności na kwestiach zawartych we wcześniej 

przygotowanym scenariuszu, z pomocą odpowiednio do niego dobranych slajdów 

prezentacji. 

3.1.8 Opis narzędzi  

Przed zorganizowaniem zogniskowanego wywiadu grupowego zostały przez nas 

przygotowane dwa scenariusze – jeden przeznaczony dla wcześniej już opisanej grupy osób 

nazwanej przez nas użytkownikami i użytkowniczkami ciągłymi, a drugi – dla 

incydentalnych, a więc osób, które spędzają czas w przestrzeni Punktu Informacyjnego 

sporadycznie. Niestety, w związku ze znacznie utrudniającą komunikację sytuacją 

pandemiczną, do drugiego z zaplanowanych przez nas spotkań nie doszło. 

Powstała również prezentacja z rzutami i wizualizacjami obu koncepcji dostosowana 

swoimi treściami do obu zestawów pytań. Wszystkie te narzędzia były produktami 

wieloetapowej pracy grupowej i wspólnych konsultacji, zarówno w ramach 

odpowiedzialnych za pracę nad nimi podzespołów, jak i podczas zajęć. 

Scenariusz przeznaczony dla użytkowników i użytkowniczek ciągłych Punktu 

Informacyjnego stanowił jednocześnie bazę zagadnień do poruszenia w wywiadzie, jak i plan 

całego spotkania. Dzielił się na kilka zasadniczych części: 

1. Wprowadzenie – wyjaśniające osobom uczestniczącym temat, cel i zasady spotkania, 

a również informujące je o nagrywaniu spotkania. 

2. Opis obu koncepcji dokonany przez architektki wnętrz – współautorki rzutów i 

wizualizacji. 

 Drapikowska B., Palczewska M., Zogniskowany wywiad grupowy oraz techniki projekcyjne jako przykłady 23

jakościowych empirycznych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, [w:] Obronność - Zeszyty 
Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 3(7), 71-86, s. 74.
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3. Pytania dotyczące strefy wypoczynkowo–wykładowej, która według naszych 

wcześniejszych ustaleń miała być dostosowana do pełnienia czterech podstawowych 

funkcji: 

a. informacyjnej, 

b. warsztatowo-wykładowej, 

c. wypoczynkowej, 

d. przechowywania. 

4. Pytania dotyczące strefy najbliższego otoczenia domku – ogrodu. 

5. Zakończenie. 

Scenariusz został ułożony w taki sposób, by zogniskowany wywiad grupowy trwał około 90 

minut, a również tak, aby wymagające szczególnej uwagi kwestie pojawiały się w rozmowie 

w sposób naturalny i zgodny z logiką dyskusji. 

3.1.9 Rekrutacja uczestników badania 

Rekrutacja do dwóch spotkań fokusowych na temat Punktu Informacyjnego rozpoczęła się 

wyszczególnieniem dwóch grup użytkowników i użytkowniczek - ciągłych i incydentalnych. 

Decyzję o podzieleniu badanych w ten sposób podjęto z uwagi na różnice w sposobie 

użytkowania przestrzeni i w potrzebach charakteryzujących obie grupy. Pewne kwestie 

kluczowe dla użytkowników i użytkowniczek ciągłych nie leżałyby bowiem w sferze 

zainteresowań i wymagań użytkowników i użytkowniczek incydentalnych, dla których Punkt 

Informacyjny pełni zupełnie inną rolę, niż dla osób na co dzień w nim przebywających              

i pracujących. Napisano oddzielne zaproszenia, w których wzięto pod uwagę różne potrzeby 

obu tych grup. W przypadku „grupy ciągłej" było to tworzenie miejsca funkcjonalnego             

i przystosowanego do potrzeb osób tam pracujących, a w przypadku „grupy incydentalnej” - 

otwartego i przyjaznego dla osób z zewnątrz. 

Zaproszenie dla użytkowników i użytkowniczek ciągłych wysłano (jako pierwsze) drogą 

mailową do następujących organizacji: 

● Fundacja Łąka 

● Partnerstwo Otwarty Jazdów  

Podczas rekrutacji do drugiego wywiadu fokusowego z początku wysłano drogą 

mailową zaproszenia do niewłaściwych organizacji i jednostek, więc spotkanie musiało 

zostać odwołane. Użytkowniczki i użytkowników incydentalnych rekrutowano na właściwy 
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wywiad fokusowy na kilka sposobów: drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą portalu 

społecznościowego Facebook. W wyniku rozmów z osobami prowadzącymi zajęcia ze strony 

ISNS UW próbowano nawiązać kontakt z następującymi organizacjami: 

● Fundacja Inna Przestrzeń 

● Stowarzyszenie “Moja Narbutta” 

● Fundacja Ocalenie 

● Stowarzyszenie Zielone Mazowsze  

Z uwagi na mniejsze zaangażowanie użytkowniczek i użytkowników incydentalnych         

w codzienne życie i działanie Osiedla Jazdów oraz ograniczenia przybliżone w podrozdziale 

“3.1.1 Opis ograniczeń realizacji badań”, rekrutacja na drugi wywiad fokusowy nie powiodła 

się. Kiedy próby kontaktu z powyższymi jednostkami i organizacjami nie przyniosły efektu, 

pojawiła się propozycja rekrutacji uczestników i uczestniczek spośród osób zaangażowanych 

w działalność Jazdowa z pomocą jednego z ciągłych uczestników Punktu Informacyjnego, 

jednak kontakt udało się nawiązać dopiero w przeddzień wywiadu, kiedy to okazało się, że   

w dzień ten odbywa się ważne spotkanie, w którym będzie brało udział wiele osób 

zaangażowanych w działalność Jazdowa. W wyniku tych wydarzeń podjęto decyzję                  

o rezygnacji z organizacji drugiego fokusa ze względu na brak osób chętnych do udziału.  

3.2 SKWER DIALOGU  

3.2.1 Opis ograniczeń 

Trwająca pandemia COVID-19 w znacznym stopniu utrudniała przeprowadzenie procesu 

konsultacyjnego dotyczącego zagospodarowania Skweru Dialogu Społecznego na Osiedlu 

Jazdów. Było to ogromne ograniczenie, z którym większość z nas do tej pory się nie spotkała. 

Głównym założeniem badań było przedstawienie interesariuszom wstępnych propozycji 

projektów zagospodarowania tego miejsca oraz na dalszym etapie, poznanie ich opinii, uwag 

czy propozycji zmian związanych z zaproponowanymi rozwiązaniami. Wszystko to jednak 

musiało się odbywać zgodnie z zasadami związanymi z reżimem sanitarnym. 

Najważniejszy etap badań przypadł na maj 2021 roku. Ciągle trwające w tamtym 

czasie obostrzenia, związane z dystansem społecznym, uniemożliwiły tradycyjną formę 

kontaktu. Wszelkie informacje wymieniane były za pomocą telefonu, poczty elektronicznej 
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oraz platform takich jak Zoom czy Google Meets. Sposób ten w znacznym stopniu ograniczał 

możliwości, jakie daje normalna rozmowa „twarzą w twarz” z drugim człowiekiem. Można 

również podejrzewać, iż większość z interesariuszy i interesariuszek była w tamtym czasie 

zmęczona codzienną pracą zdalną, przez co kolejna forma zdalnej współpracy mogła być dla 

nich mało zachęcająca.  

Pandemia COVID-19 była czynnikiem determinującym wybór techniki badawczej 

oraz sposobu nawiązania jakiegokolwiek kontaktu z interesariuszami w kwestii 

zagospodarowania Skweru Dialogu.  

 3.2.2 Cel badania i cele szczegółowe 

Celem badania było przeprowadzenie analizy potrzeb osób korzystających z przestrzeni 

Skweru Dialogu i skonfrontowanie ich z jego stanem istniejącym i proponowanymi przez 

grupę Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych koncepcjami projektowymi, 

uatrakcyjnienie funkcji i formy Skweru Dialogu Społecznego i uporządkowanie wnętrza 

parkowo-urbanistycznego (ulic, placu, małej architektury, parkowania). Celem ostatecznej 

wersji projektu było zajęcie się zarówno obecnie istniejącą formą przestrzeni tworzoną 

wskutek współpracy Otwartego Jazdowa z osobami użytkującymi to miejsce i mieszkającymi 

na Jazdowie, jak i te wynikające z przeprowadzonego spotkania otwartego i opracowywane 

koncepcyjnie przez zespół WAW ASP. 

 Cele szczegółowe wynikały głównie z potrzeby ujednolicenia przestrzeni Skweru.        

W odróżnieniu do Punktu Informacyjnego, osobami użytkującymi skwer są również 

przypadkowi przechodnie, więc potrzeby związane ze specyfiką przestrzeni musiały być 

uwzględnione w celach szczegółowych. Zależało nam na tworzeniu nowych form i stref 

użytkowych (uzyskanie przestrzeni reprezentacyjnej głównego placu, atmosfery otwartości, 

uwzględnienie funkcji informacyjnej – ścieżka edukacyjna, mapy, wystawy, funkcji 

relaksacyjnej – ławki, siedziska, przestrzeń dla dzieci) oraz zachowaniu, ulepszeniu                     

i  ujednoliceniu obecnych elementów Skweru (zachowanie i uregulowanie jak najbardziej 

rozległej przestrzeni, lepsze oznaczenie ciągów komunikacyjnych prowadzących do Skweru). 

3.2.3 Wstępne badania potrzeb zrealizowane przez ASP – wyniki 

Wstępne rozeznanie polegało na obserwacjach terenu Skweru Dialogu Społecznego, 

przeprowadzeniu ankiety wewnętrznej zespołu projektowego oraz przedstawieniu wstępnych 
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koncepcji na zebraniu Partnerstwa Otwarty Jazdów. Zidentyfikowano potrzeby 

użytkowników  i użytkowniczek oraz formy użytkowania przestrzeni.  

Elementy ewaluacji i określenie potrzeb przedstawiały się następująco:   

Cechy negatywne stan istniejącego:  

● brak spójności, 
● przypadkowość elementów, 
● brak czytelnej koncepcji zagospodarowania, 
● brak określenia funkcji i wyodrębnienia stref funkcjonalnych, 

1. Cechy pozytywne stanu istniejącego:  
● Skwer Dialogu jest dobrze wpisany w teren Osiedla Jazdów, 
● jest otwarty i zapraszający. 

Cele główne:  

● Uatrakcyjnienie, nowe funkcje i forma Skweru Dialogu Społecznego, 
● Uporządkowanie wnętrza parkowo-urbanistycznego – ulic, placu, małej architektury, 

zieleni, parkowania. 

Cele szczegółowe:  

● utworzenie przestrzeni reprezentacyjnej dla Osiedla Jazdów, głównego placu, 
● miejsce spotkań służące nie tylko lokalnej społeczności, 
● zachowanie i uregulowanie zieleni, 
● zachowanie sceny zbudowanej w ramach Inicjatywy Lokalnej lub w nowej formie, 
● wzmocnienie atmosfery otwartości, 
● funkcja informacyjna – ścieżka edukacyjna, mapy, wystawy, 
● funkcja relaksacyjna – ławki, siedziska, 
● przestrzeń dla dzieci, 
● regulacja komunikacji, dojazdów, parkowania 

3.2.4 Przygotowanie wstępnej koncepcji projektowej  

Głównym elementem wstępnego badania potrzeb było oparcie się na ogólnej koncepcji, która 

realizowałaby podstawowe potrzeby. W naszym zespole projektowym powstały trzy 

koncepcje przestrzeni Skweru Dialogu Społecznego autorstwa każdej ze studentek WAW 

ASP. 

Pierwsza koncepcja przewidywała przekształcenie istniejącego wzdłuż ulicy Jazdów 

chodnika w ciąg pieszy o mniej regularnym kształcie, zawierający ławki i zieleń niską, nieco 

inne niż obecnie ustawienie i sceny (podwyższony podest, zadaszenie, stałą widownię, 
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możliwość dostawienia siedzisk), boksy magazynowe tworzące rodzaj obudowy placu od 

strony zachodniej, toaletę publiczną (także dla osób niepełnosprawnych), klomby w formie 

okręgów z roślinnością (m.in. wokół pni drzew) oraz domki dla owadów, poidełko z wodą 

pitną, makietę Osiedla Jazdów (funkcja edukacyjna). Naprzeciw sceny znajdowałaby się 

widownia stała – drewniane konstrukcje siedzeń; oraz widownia mobilna - wykonana                

z lżejszych materiałów, na potrzeby organizowania większych wydarzeń. "

Koncepcja projektowa numer 1. Źródło: Monika Bartczak, w ramach zajęć 
Projektowanie Partycypacyjne, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 2021 

Druga koncepcja skupiała się bardziej na kształtach geometrycznych. Scena                  

w kształcie półkola, a dookoła niej murki, na których umiejscowione są drewniane siedziska - 

kształtowane na planie przenikających się łuków. W środku Skweru łąka kwietna na planie 

koła z leżakami lub hamakami miejskimi - strefa odpoczynku. Przy ulicy również ławki            

z wbudowanymi donicami z trawami lub kwiatami. Koncepcja zakładała dodatkowe domki 

dla pszczół oraz oświetlenie łąki miękkim, rozproszonym światłem (poprzez punkty 

(28



oświetleniowe w nawierzchni). Po stronie przeciwnej od ulicy znajduje się także ściana 

boksów drewnianych do magazynowania sprzętu na zimę. "

"

Koncepcja projektowa numer 2. Źródło: Aleksandra Kowalczyk, w ramach zajęć 
Projektowanie Partycypacyjne, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 2021#

Trzecia koncepcja przede wszystkim skupiała się na miejskiej łące - roślinności, 

naturze oraz przemianie jezdni ul. Jazdów z ciągu ruchu kołowego (samochodowego) w ciąg 

pieszo-rowerowy. Strefy Skweru miały być wydzielone za pomocą zróżnicowanej 

nawierzchni pół utwardzonej “wcinającej się” w chodnik. Ścieżki i strefowanie przy pomocy 

fragmentów kamieni, cegły pochodzących z rozbiórki (mogącej nawiązywać także do 

ceglanej architektury dawnego Szpitala Ujazdowskiego). Proponowaną roślinnością są tu: 

paprocie, barwinek, bukszpan, komarzyce, berberys, rudbekie i liliowce, przy czym 

postawione miały być przy nich tabliczki, służące jako element edukacyjny. Na scenie 

zbudowanej z drewna pochodzącego z odzysku miały się odbywać wykłady i warsztaty na 

świeżym powietrzu. Koncepcja skupiała się na wykorzystaniu elementów już obecnych na 
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Skwerze, takich jak drewniane meble mobilne. Miała się tam również pojawić ścieżka 

edukacyjna, która ugruntowałaby historię miejsca, z umieszczoną w jej obrębie makietą 

Osiedla Jazdów.#

Koncepcja projektowa numer 3. Źródło: Karolina Pałkiewicz, w ramach zajęć 
Projektowanie Partycypacyjne, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 2021 

3.2.5 Analiza danych zastanych  

Dalszej naszej pracy nad udoskonalaniem koncepcji posłużył uzyskany dostęp do pliku             

z wszystkimi zebranymi do tej pory materiałami. Były w nim: zdjęcia Skweru w jego obecnej 

postaci z obserwacji terenowej (w różnych porach roku), mapy, rzuty z lotu ptaka z dokładną 

lokalizacją Skweru z zaznaczoną zielenią, drzewami, koronami drzew; rzut tras 

komunikacyjnych na terenie Osiedla pokazujący najważniejsze drogi oraz wykaz wszystkich 

domków na Osiedlu; koncepcje zmienionego Skweru oraz inspiracje w formie zdjęć 

nawierzchni, oświetlenia, ławek i innych elementów małej architektury z innych projektów – 

m.in. zadaszenie sceny, donice i łąka miejska. Wszystkie trzy koncepcje zostały 

przedstawione na zebraniu Partnerstwa Otwarty Jazdów. Koncepcje zostały skorygowane 

według informacji zwrotnych uzyskanych na zebraniu i zostały one połączone w jedną 
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koncepcję zawierającą elementy z każdego z trzech projektów. Przede wszystkim usunięto 

przestrzeń magazynową, gdyż okazała się ona w tym miejscu niepotrzebna. Zrezygnowano z 

dominacji geometrycznych kształtów i proponowanie betonu jako wykorzystywanego 

materiału. Na planszy pokazującej teren Skweru z lotu ptaka wydzielone i oznaczone zostały 

strefy odpowiadające przyszłym funkcjom i aktywnościom: miejsce wypoczynku, miejsce 

spotkań, strefa sceny, strefa dla dziecka. Na projekcie zostały drewniane meble mobilne 

znajdujące się przy scenie, zadaszenie sceny. Pojawił się pomysł zintegrowania powierzchni 

Skweru z nawierzchnią Jazdów, która już nie byłaby asfaltową jezdnią, ale integrowałaby 

przestrzeń i zorientowana była na ruch pieszy i rowerowy, ale jednak była nadal przejezdna 

(okazjonalnie) dla samochodów.#

Skwer Dialogu, koncepcja projektowa finalna, opis stref. Źródło: Monika Bartczak, 
Aleksandra Kowalczyk, Karolina Pałkiewicz, w ramach zajęć Projektowanie 
Partycypacyjne, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia  Sztuk Pięknych                   
w Warszawie, 2021 
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$ "

Skwer Dialogu, koncepcja projektowa finalna, rzut. Źródło: Monika Bartczak, 
Aleksandra Kowalczyk, Karolina Pałkiewicz, w ramach zajęć Projektowanie 
Partycypacyjne, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych                    
w Warszawie, 2021 

"
"
3.2.6 Opis wykładów i projekcji, które stanowiły wprowadzenie do tematu 
badań 

Podstawę teoretyczną dla naszej grupy badawczej stanowiły prelekcje Dariusza 

Śmiechowskiego prowadzone na połączonych zajęciach studentów i studentek ISNS-u oraz 

studentów i studentek ASP, z gościnnym udziałem uczestników i uczestniczek programu 

Akademia Młodych Architektów, a także wykład przeprowadzony przez Wojciecha Matejko. 

Prezentacje i wykłady w trakcie trwania zajęć, prowadzonych poprzez platformę Google 

Meets, stanowiły merytoryczne wsparcie oraz dostarczyły wiedzy historycznej oraz 

administracyjno-prawnej o Ujazdowie, współczesnym Osiedlu Jazdów i funkcjonowaniu 

(32



Partnerstwa. Zobrazowana została struktura osiedla, jego elementów oraz ich roli. Nasza 

grupa szczególnie wykorzystała cenne informacje dotyczące Skweru Dialogu Społecznego. 

W trakcie wykładów otrzymaliśmy i otrzymałyśmy wiedzę z zakresu historii, socjologii, 

kultury oraz funkcjonowania administracji samorządowej. W trakcie zajęć zwrócono uwagę 

na uniwersalny wymiar przestrzeni Skweru Dialogu Społecznego oraz związane z tym 

wyzwania oraz możliwości. Dariusz Śmiechowski w skrupulatny i rzetelny sposób 

przedstawił Skwer używając dużego zasobu materiałów pomocniczych takich jak 

szczegółowe rzuty, projekty, zdjęcia współczesne i historyczne oraz mapy. W trakcie zajęć 

cenna była także okazja zagłębienia się bezpośrednio w życie Osiedla Jazdów za sprawą 

Wojciecha Matejko, który jako jeden z formalnych przedstawicieli Partnerstwa Otwarty 

Jazdów opowiedział o życiu wewnątrz Osiedla. Zarysowany został kontekst społeczny, 

przekazane praktyczne informacje oraz obserwacje i opinie z poziomu użytkownika, a także 

wgląd w ważne problemy i sprawy bieżące. Skwer Dialogu Społecznego został szczegółowo 

zobrazowany i dowiedzieliśmy się, że jest to przestrzeń, która łączy mieszkańców                      

i mieszkanki, zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu Osiedla, jest miejscem wydarzeń 

kulturalnych i społecznych, lecz nie jest obecnie przystosowana do pełnego wykorzystania 

swojego potencjału. Poinformowano nas również o wyzwaniach jakie powstały w wyniku 

wielu różnych opinii oraz koncepcji przyszłego obrazu oraz sposobów funkcjonowania 

Skweru Dialogu Społecznego. 

3.2.7 Opis wybranej metody i jej założeń   

Spotkanie otwarte to jedno z najczęściej używanych narzędzi partycypacyjnych. Mogą w nim 

wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby – reprezentujące administrację (przede 

wszystkim samorządową), mieszkające tu i użytkujące przestrzeń (w sposób w różnym 

stopniu ciągły lub incydentalny) oraz eksperci i ekspertki. Spotkanie otwarte powinno być 

zorganizowane w grupie od 10 do 50 osób, a udział osób uczestniczących jest otwarty 

(uczestnictwo dobrowolne). Jednak ważne jest, aby upewnić się, że informacje o spotkaniu są 

przekazywane jak największej liczbie potencjalnych interesariuszy, tak aby wszyscy mieli 

możliwość wzięcia w nim udziału. Konsultacje przybierające formę spotkania otwartego 

opierają się na bezpośredniej dyskusji “twarzą w twarz”. Pozwala ono nie tylko na wzajemną 

wymianę opinii między ale również interakcję i dyskusję. Moderowana rozmowa 

poprzedzona jest prezentacją wykonanej już pracy, dotychczasowych ustaleń, planów oraz 
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nowych koncepcji, tak aby nikomu nie zabrakło wiedzy potrzebnej do prowadzenia dyskusji 

w sposób konkretny, konstruktywny. Format spotkania otwartego również umożliwia 

dodatkowe wyjaśnienia lub odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie dyskusji. 

Spotkanie otwarte nie polega na podjęciu ostatecznej decyzji, czy wypracowaniu konsensusu, 

lecz na zebraniu jak największej liczby opinii i uwag proponowanych przez interesariuszy na 

temat przedstawionych materiałów. Organizacja takiego spotkania pozwala na aktywny 

udział w podejmowaniu decyzji dotyczących otoczenia przez osoby najbardziej 

zainteresowane, co jest ważnym aspektem partycypacji społecznej. 

3.2.8 Opis narzędzi  

Forma spotkania była konsultowana z prowadzącymi zajęć – prof. Barbarą Lewenstein oraz 

dr. Tomaszem Sobierajskim. Na podstawie wstępnych rozmów o przebiegu spotkania 

otwartego sporządzono pierwszy szkic scenariusza, który sprecyzował nasze cele. Był on 

następnie doskonalony podczas dwóch kolejnych spotkań oraz zredagowany. 

Spotkanie miało przebiegać według poniższego scenariusza:  

1. Informacje wstępne – 15 min. 

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania.  

2. Przedstawienie prezydium spotkania otwartego. 

3. Przedstawienie programu spotkania otwartego.  

4. Ustalenie trybu pracy.  

2. Część informacyjna: – 25 min. 

1. Przedstawienie, na jakiej podstawie powstały koncepcje.  

2. Prezentacja koncepcji przez WAW ASP.  

3. Część dyskusyjna: – 1 godz. 

1. Pytania dotyczące koncepcji podparte wizualizacjami i rzutami.  

2. Moderowana dyskusja otwarta. 

3. Pytania końcowe – uzupełniające.  

4. Podsumowanie najważniejszych ustaleń. - 5 min. 

Z powodu utrudnionej komunikacji z interesariuszami nieznana nam była ostateczna 

frekwencja aż do dnia spotkania, dlatego nasz zespół brał pod uwagę ewentualną zmianę 

formy spotkania na otwarto-fokusową. Scenariusz został zaadaptowany dla mniejszej liczby 
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osób: zdecydowano się zrezygnować z przedstawienia prezydium (punkt, 1. 2.) oraz usunięto 

etap otwartej dyskusji (punkt 3. 2.), w efekcie zyskaliśmy więcej czasu na zebranie 

odpowiedzi na pytania (punkt 3.1.) od wszystkich uczestników i uczestniczek.  

Do części dyskusyjnej spotkania otwartego został przygotowany zestaw 8 pytań 

dotyczących prezentowanej koncepcji architektonicznej Skweru Dialogu Społecznego. 

Pytania były konsultowane ze studentkami ASP i miały na celu rozjaśnić niepewności, 

których nie udało się rozwiać podczas wstępnego rozeznania potrzeb. Skupiały się na 

konkretnych propozycjach rozwiązań pojawiających się w koncepcjach. Każde pytanie było 

podparte odpowiednim rysunkiem - rzutem lub wizualizacją.  

Pytania dotyczyły: 

1. rozdzielenia stref użytkowania przestrzeni według funkcji, 

2. zmian organizacji ruchu obejmujące teren Skweru i otoczenie, 

3. zintegrowania Skweru z ulicą Jazdów w całość o zielonym charakterze, 

4. nowych nawierzchni, 

5. małej architektury (ławek, hamaków, donic, poidełek itp), 

6. składowania odpadów, 

7. lokalizacji toalety publicznej, 

8. oświetlenia Skweru. 

Pierwszy szkic scenariusza zawierał następujące pytania:   

1. jakie są atuty i wady Skweru w obecnym stanie?  

2. bez czego nie może obejść się przestrzeń Skweru?  

3. jaki charakter ma mieć Skwer?  

4. czego brakuje na wizualizacjach? 

Ostatecznie ostatnie pytanie zostało przeniesione do punktu 3.3. scenariusza jako pytanie 

końcowe, uzupełniające. Pytania 9, 10, 11 zostały usunięte, ponieważ nie dotyczyły 

konkretnych rozwiązań zaproponowanych w koncepcjach architektonicznych, a stanu 

istniejącego Skweru Dialogu Społecznego.   

Scenariusz oraz pytania były omawiane i dyskutowane w całej grupie badawczej, 

następnie zostały wprowadzone liczne korekty. Poprawiony tekst został wysłany do redakcji. 
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Cały tok spotkania, łącznie z prezentacją koncepcji został przećwiczony dwa razy na 

kolejnych zajęciach, w celu wyłapania możliwych problemów pojawiających się w związku    

z prezentacją koncepcji i klarownością pytań. 

Na spotkanie przygotowana była prezentacja projektowa, łącznie z planszami 

odnoszącymi się do każdego pytania – były to rzuty z nawierzchnią, oświetleniem, małą 

architekturą itd. łącznie ze zdjęciami-inspiracjami. 

3.2.9 Rekrutacja uczestników i uczestniczek badania 

Pierwszym etapem rekrutacji było wstępne rozpoznanie możliwości uczestnictwa 

potencjalnych uczestników i uczestniczek spotkania otwartego/fokusa. Najważniejszymi 

grupami, na których się skupiła się nasza uwaga,  były organizacje działające w domkach         

w bezpośrednim sąsiedztwie Skweru Dialogu, przedstawiciele administracji samorządowej 

dzielnicy Śródmieście, m.st. Warszawy oraz mieszkańcy i mieszkanki Osiedla Jazdów. Na 

podstawie wspólnych rozważań udało nam się wyłonić czternaście podmiotów, które 

postanowiliśmy zaprosić do konsultacji propozycji koncepcyjnych. Były to: 

1. Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna, 
2. Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów, 
3. Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów Numinosum, 
4. Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 
5. Fundacja Projekt: Polska, 
6. Stowarzyszenie Inicjatywa Razem, 
7. Dom Kultury Śródmieście, 
8. Stowarzyszenie Dom Tańca,  
9. Stowarzyszenie kulturalne LADO, 
10. Klub Sportowy Potwory, 
11. Domek Filmowy, 
12. Wspólny Pokój / Przenośnia LAS, 
13. Fundacja Łąka, 
14. Partnerstwo Otwarty Jazdów, 
15. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. 

Warszawy, 
16. Dział Projektów Społecznych CSW, 
17. Pawilon Architektury Zodiak, 
18. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, 
19. Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. 
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Rekrutacja uczestników i uczestniczek spotkania otwartego/fokusa odbyła się za pomocą 

poczty elektronicznej. Niespełna dwa tygodnie przed planowanym terminem konsultacji 

wysłane zostały maile wraz z zaproszeniem zawierającym wszelkie potrzebne informacje 

oraz prośbą potwierdzenia obecności.  

Odpowiedź zwrotną otrzymaliśmy od trzech zaproszonych z czego dwie wyraziły chęć 

uczestnictwa w spotkaniu. Trzecia natomiast odmówiła z powodu braku czasu                           

w proponowanym terminie. Następnym zastosowanym przez nas środkiem komunikacji, ze 

względu na niewielki odzew ze strony potencjalnych interesariuszy i interesariuszek, był 

telefon. W tym przypadku część zaproszonych również nie odpowiadała na naszą próbę 

kontaktu. Z miejsc, do których udało nam się dodzwonić, udało się zrekrutować dwie chętne 

organizacje. Pozostałe podmioty nie wyraziły zainteresowania bądź zakomunikowały brak 

czasu na tego typu spotkania. Ostatecznie w konsultacjach przeprowadzonych w formie 

badania fokusowego wzięło udział pięć osób. 

4. WYNIKI BADANIA 

4.1 PUNKT INFORMACYJNY 

4.1.1 Opis spotkania 

Spotkanie fokusowe odbyło się dnia 18.05.2021 r. (wtorek) w godz. 18.00-20.00 za 

pośrednictwem platformy Zoom i nagrane na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu. 

Prowadzącymi były przedstawicielki ISNS UW Martyna Martyniuk i Barbara Gradowicz. 

Studentów i studentki Wydziału Architektury ASP reprezentowały Patrycja Chojnacka               

i Izabela Sieńska, przedstawicielki obu zespołów pracujących nad koncepcjami. W spotkaniu 

udział wzięli: Wojciech Matejko - sekretarz Partnerstwa Otwarty Jazdów, Bogusława 

Majchycka - stażystka Partnerstwa Otwarty Jazdów, Agnieszka Nowak - reprezentantka 

Fundacji Łąka, Krzysztof Olender - osoba odpowiedzialna za media powiązane z Jazdowem, 

Kinga Kalupa- wolontariuszka na Jazdowie. 

         Podczas trwania całego spotkania prowadzące udostępniały prezentację 

przedstawiającą wizualizacje kolejnych elementów dyskusji. Na początku przedstawiono 

zasady spotkania w celu zapewnienia jego jak najlepszego dla każdej ze stron przebiegu. 

Następnie poproszono uczestników i uczestniczki o przedstawienie się i wymienienie słabych 
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stron obecnego stanu wnętrza domku 10/5. Potem obie projektantki przedstawiły i wyjaśniły 

kolejno koncepcje wnętrza budynku, które wypracowane zostały w zespołach. Już w trakcie 

tych prezentacji zaczęły pojawiać się pytania od uczestników i uczestniczek oraz nastąpiła 

dyskusja odnośnie poszczególnych elementów koncepcji. Dalsze części spotkania to pytania 

od prowadzących dotyczące następujących funkcji przestrzeni wnętrza domku: 

wypoczynkowo-wykładowej, informacyjnej, warsztatowo-wykładowej i przechowywania. 

Osoby uczestniczące przekazały swoje opinie na temat koncepcji, zaproponowanych w nich 

poszczególnych rozwiązań. Ostatnia część spotkania zawierała omówienie zaproponowanych 

koncepcji strefy ogrodu, czyli zewnętrza budynku i dyskusję na ten temat. Spotkanie 

zakończyło się w planowanym czasie (trwało 2 godziny i 5 minut). Jednakże dwoje                   

z uczestników z powodu innych zobowiązań musiało wyjść ze spotkania przed jego 

zakończeniem. 

4.1.2 Analiza wyników  

Badanie z wykorzystaniem techniki wywiadu fokusowego, przeprowadzone przez studentki 

ISNS UW w dniu 18.05.2021 r. pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi i wielu cennych 

wniosków oraz uwag na temat dwóch przedstawionych na nim koncepcji Punktu 

Informacyjnego. Scenariusz spotkania, który został zaprezentowany w podrozdziale 3.1.8, 

pozwolił na przeprowadzenie wywiadu w sposób logiczny i przejrzysty. Zostało zadanych 

siedem głównych pytań, które odnosiły się do czterech różnych funkcji (informacyjnej, 

warsztatowo-wykładowej, wypoczynkowej, przechowywania) a także przestrzeni dla 

aktywności i wypoczynku w najbliższym otoczeniu domku. W trakcie rozmowy pojawiły się 

również inne kwestie i wynikające z nich pytania poboczne. 

Po powitaniu uczestników i uczestniczek oraz przedstawieniu się prowadzące 

omówiły cel badania, oraz zaprezentowały dwie koncepcje domku 5/10. Następnie poprosiły 

o autoprezentację interesariuszy i interesariuszek oraz każdą osobę o wymienienie słabych 

stron Punktu Informacyjnego. Najbardziej problematycznym elementem w domku okazały 

się schody, które przez każdego i każdą z wypowiadających się zostały określone jako 

“trudne” i “niebezpieczne”. Co więcej, jako wadę uznano też niewystarczające miejsce do 

przechowywania oraz brak elastyczności przestrzeni. Dwoje z uczestników zwróciło również 

uwagę na chłód, który jest odczuwalny w pomieszczeniu. W ostatniej wypowiedzi pojawiło 
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się niezadowolenie związane z brakiem oznaczeń dotyczących przeznaczenia konkretnych 

przedmiotów. Z głosów uczestników i uczestniczek wynika, że głównym problemem są stare 

schody, które z uwagi na swój stan i nieodpowiednią konstrukcję są niebezpieczne dla ich 

użytkowników i użytkowniczek. Drugą ważną sprawą, na której należy się skupić, jest 

niewystarczająca przestrzeń do przechowywania. Można zatem podsumować, że uczestników 

i uczestniczek badania w dużym stopniu nie zadowala obecny stan przede wszystkim 

przestrzeni wewnętrznej domku 5/10 i oczekują znalezienia i uzgodnienia sposobów na 

konkretne zmiany.  

Na kolejne pytanie wstępne: Czy są jakieś elementy domku, które chcielibyście, aby 

zostały bezwzględnie zachowane? odpowiedź udzieliły trzy osoby. Dwie z nich stwierdziły, 

że istotne dla nich jest zachowanie ściany oddzielającej kuchnię od innych pomieszczeń, 

natomiast jedna, że warto pozostawić elementy wykonane z ciemnego drewna oraz czarny 

sufit, które nadają przestrzeni charakter i “odbierają jej sztuczność”. Z udzielonych 

odpowiedzi wynika, że ważna jest przyzwyczajenie do wspomnianych elementów i ich 

odbiór jako czegoś, co nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat.  

Na wstępie została omówiona funkcja informacyjna. Na pierwsze  pytanie: W jednej    

z koncepcji pojawiła się gablota pełniąca funkcję wystawienniczą i informacyjną. Co sądzą 

Państwo o gablocie? odpowiedziały dwie osoby. Ich wypowiedzi świadczą o tym, że gablota 

nie jest do końca odpowiednia do ekspozycji przedmiotów, które posiada Partnerstwo.  

Kolejne pytanie dotyczyło wyodrębnienia stałego miejsca dla osoby dyżurującej           

w Punkcie Informacyjnym. W dyskusji pojawiła się propozycja zmiany proponowanego           

w tym celu miejsca na to, które wygospodarowano na strefę wypoczynkową w koncepcji II. 

Co ważne, pojawił się również pomysł na umieszczenia biurka dla osoby dyżurującej              

w pobliżu potencjalnego biokominka. Niektórzy z wypowiadających się zaproponowali, aby 

biurko było mobilne i kompaktowe w celu łatwej zmiany jego położenia.  

Pytanie trzecie dotyczyło mapy osiedla Jazdów, która według jednej z koncepcji 

miałaby być umieszczona na ścianie domku. Ta propozycja spotkała się z obiekcją. Według 

niektórych mapa nie jest wystarczająco elastyczna, gdyż szybko może stać się nieaktualna. 

Ma również małą moc informacyjną, jeśli chodzi o działalność na Jazdowie. Odpowiedzi 

sugerują, że mogłaby ona zawisnąć w innej formie, niż zaproponowany rodzaj muralu, np. 

jako obraz czy grafika, oraz że powinna ona być usytuowana na zewnątrz budynku.  
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Kolejną kwestią, która została omówiona była funkcja wypoczynkowa. Prowadzące 

zadały osobom uczestniczącym w badaniu cztery pytania. Pierwsze dotyczyło 

przedstawionych rozwiązań pod kątem tej funkcji. W odpowiedzi ustalono, że miejsce 

przeznaczone w koncepcji II na funkcję wypoczynkową można wykorzystać na wspomniane 

wcześniej biurko/pulpit dla osoby dyżurującej. 

Następne pytanie dotyczyło miejsca do siedzenia. Według uczestników i uczestniczek 

kanapa byłaby lepszym rozwiązaniem niż fotele, ale niektóre osoby były zdania, że ani 

kanapa, ani fotele, nie będą potrzebne, jeżeli na krzesłach umieszczone zostaną miękkie 

poduszki, których będzie można używać również bezpośrednio na podłodze. 

Trzecie pytanie odnosiło się koncepcji wiszącej huśtawki. Zdania na ten temat były 

podzielone. Część osób uznała to za dobry pomysł, natomiast jedna osoba przyznała, że 

huśtawka jest najmniej potrzebnym elementem ze względu na to, że prawdopodobnie nie 

będzie spełniać zamierzonej funkcji.   

Uczestników i uczestniczki zapytano również o biokominek, który pojawił się               

w jednej z wizualizacji. Wśród zabierających głos wystąpiły wątpliwości co do jego 

funkcjonalności, ze względu na brak konkretnych informacji technicznych. Jedna z osób 

stwierdziła, że biokominek może pełnić funkcję estetyczną, co spotkało się ze sprzeciwem. 

Dla pozostałych istotną kwestią była jego funkcjonalność. Według nich powinien on choć          

w niewielkim stopniu ogrzewać pomieszczenie. 

Omówiono również funkcję warsztatowo-wykładową Punktu Informacyjnego. 

Prowadzące zapytały, które elementy przestrzeni spełniającej tę funkcję uczestnicy                     

i uczestniczki uważają za najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Ekran rzutnika został 

uznany przez osoby badane za niezbędny. Z dyskusji wynikło również, że potrzebują trzy 

stoły składane (i mniejsze niż zaproponowane na wizualizacjach).  

Następne pytanie dotyczyło miejsc siedzących w przestrzeni warsztatowo-

wykładowej. Odpowiedzi sugerują, iż taborety nie są odpowiednie. Lepszym rozwiązaniem 

byłyby krzesła przy stołach i dodatkowe miękkie poduszki. Liczba potrzebnych krzeseł to 

około 30, ponadto powinny być one nakładane na siebie, a nie składane. 

Użytkowników i użytkowniczki zapytano również o elementy pełniące funkcję 

przechowywania. Według nich pomysł zachowania miejsca do przechowywania pod 

schodami jest praktyczny. Z aprobatą spotkał się pomysł umieszczenia puf posiadających 
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dodatkową przestrzeń magazynową, które zaproponowano w koncepcji I, natomiast 

większość wypowiedzi było przychylna koncepcji II. Według uczestników i uczestniczek             

w wizualizacjach zabrakło wyodrębnionego miejsca na wieszanie np. kurtek osób z zewnątrz. 

Podkreślono również, że wszelkie schowki powinny być zabudowane. Zaproponowano 

pomysł umieszczenia dodatkowego mebla w miejscu naprzeciwko schodów pod oknami.         

W dalszych wypowiedziach osoby badane wyraziły potrzebę wydzielenia przestrzeni do 

przechowywania także na zewnątrz domku nadających się do tego przedmiotów. Na pytanie 

Jakie rzeczy będą przechowywane w szafkach/na półkach? zgodnie odpowiedziano, że             

w miejscu pod schodami zostaną umieszczone składane krzesła i stoły. W schowkach 

zaproponowanych w koncepcji II przechowywane mogą być materiały warsztatowe 

Partnerstwa oraz osób z zewnątrz.  

Kolejne pytanie zadane przez prowadzące odnosiło się do użyteczności biblioteczki. 

Wygospodarowanie miejsca na biblioteczkę według użytkowników i użytkowniczek jest 

zasadne, jednak zwrócono uwagę, że w koncepcji II jest ona zbyt szeroka. Ponadto 

zaproponowano, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń ściany (aż do sufitu). 

Na koniec studentki ISNS-u przeszły do omówienia zewnętrza, tj. strefy ogrodu. 

Większość uczestników i uczestniczek podeszło entuzjastycznie do pomysłu 

wyszczególnienia miejsca na informatory lub panele wystawiennicze, jednakże duża część         

z nich stwierdziła, że na obu koncepcjach przedstawiono ich zbyt dużo. Ponadto zdaniem 

użytkowników i użytkowniczek rozmieszczenie informatorów wzdłuż żywopłotów nie jest 

dobrym pomysłem ze względu na małą dostępność. Informatory powinny być umieszczone 

wzdłuż chodnika, gdyż będą w tym miejscu bardziej widoczne dla przechodniów.                      

Z wypowiedzi jednoznacznie wynika, że słabą stroną koncepcji I jest „zabetonowanie” terenu 

miejsca do wypoczynku. W obydwu koncepcjach zaproponowane położenie miejsca do 

wypoczynku spotkało się z dezaprobatą.  Osoby badane miały również wątpliwości, czy 

wyznaczenie konkretnej części terenu przeznaczonej dla relaksu jest w ogóle konieczne. 

Odpowiedzi sugerują, że użytkownicy i użytkowniczki potrzebują, aby w ogrodzie umieścić 

dostępne dla odwiedzających leżaki. Pomysł umieszczenia szklarni w ogrodzie spotkał się         

z niechęcią. Ławki, które w koncepcji I miałyby stanąć od strony ambasady Niemiec według 

użytkowników i użytkowniczek są nieodpowiednie, gdyż miejsce to jest zbyt ciemne i zimne. 

Umiejscowienie skrzynki służącej uprawie warzyw (również w koncepcji I) uznano za 
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niepotrzebne, ponieważ nie dochodzi do tego miejsca słońce. Wyrażono chęć wyznaczenia       

w ogrodzie miejsca do przechowywania, np. w formie ozdobnej skrzyni. Podkreślono 

konieczność znalezienia odpowiedniego miejsca na neon, który Partnerstwo już posiada. 

Podsumowując, wszystkie funkcje przestrzeni oraz potrzeby uczestników                       

i uczestniczek badania zostały dokładnie przez nich omówione. Na każde pytanie udało im 

się odpowiedzieć. Część z  wypowiedzi jest bardziej przychylna koncepcji II, natomiast 

niektóre elementy z koncepcji I spotkały się z większą aprobatą. Nikt nie zaprzeczył żadnej        

z koncepcji, lecz zasugerowano możliwe zmiany. Dla użytkowników i użytkowniczek 

zdecydowanie najważniejszymi kwestiami okazały się wymiana lub renowacja schodów, 

możliwość modelowania (zmienności) przestrzeni oraz odpowiednie rozmieszczenie miejsc 

do przechowywania. Z dużą aprobatą spotkała się wizja ekranu. Z niechęcią podchodzono do 

propozycji umieszczenia w domku huśtawki, wybudowania szklarni i „betonowania” 

zewnętrza. Na koniec należy zaznaczyć, że obydwie koncepcje zostały przyjęte przez 

użytkowników i użytkowniczki w dużej mierze pozytywnie, a badanie zgodnie z założeniem 

nie doprowadziło do wyboru jednego z dwóch projektów, lecz ocenienia wszystkich 

zaproponowanych zmian oraz przedstawienia pomysłów, które nie pojawiły się na 

wizualizacjach. 

4.1.2.a Wyszczególnienie uwag/wskazówek do projektu wg scenariusza (z cytatami 

uczestników i uczestniczek) 

●  Pytanie wstępne: ,,Jakie są słabe strony obecnego stanu wnętrza domku 10/5?” 

○ Ograniczenie swobody w poruszaniu się 

■  „(…) brak takiej możliwości swobodnego modelowania tej 

przestrzenie w sali głównej, znaczy to, że tam jest ta przedziałka teraz, 

a z drugiej strony ta pozostałość komina, to powoduje, że nie można 

tak w pełni swobodnie podchodzić do tej przestrzeni. Czyli ma ona tam 

po prostu jakieś swoje ograniczenia.” 

○ Aktualny stan schodów 

■ „Na schodach walczę o życie, tak jak pewnie większość z Was.” 

○ Brak funkcjonalnego podziału przestrzeni 
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■  ,,(…) więcej takich przesuwanych drzwi, które mogłyby wydzielić tą 

jedną przestrzeń od drugiej. Tak bardziej, że rzeczywiście jest poczucie 

takie jakieś odgrodzenia ściany, czegoś takiego łatwego do 

przesunięcia.”; ,,(…) i dla mnie, dla osoby, która tutaj jest normalnie 

tak jak na etacie, po prostu codziennie, to trudne jest to, że np. kuchnia 

i teoretycznie jadalnia, która w końcu nie powstała de facto i nikt z niej 

nie korzysta, ale, że one są nieoddzielone. Czyli, jeżeli ktoś ma zajęcia 

na dole, to to nie jest moja kuchnia, z której ja mogę sobie spokojnie 

skorzystać, (…), no i się nie martwić, że ja tutaj pracuję i robię coś 

zupełnie innego niż grupa, która się pojawia.”; ,,(…) ten dół, pomimo, 

że jest tak poprzedzielany na różne strony, to nie ma tak naprawdę 

swoich stref, takich, żeby każdy kto wchodzi od razu widział co jest, 

gdzie.” 

○ Brak schowka do przechowywania 

○ Potrzeba podziału na przedmioty do użytku wspólnego i prywatnego 

■ ,,Nie ma takich po prostu oznaczeń, nie wiem «Te talerze są dla 

wszystkich». «Tutaj są krzesła, weź sobie». Żebym ja nie mówiła za 

każdym razem, tutaj są krzesła, weź sobie i te talerze, możecie ich 

używać (…). (…) to przestrzeń, która niczego nie mówi osobom, które 

wchodzą tutaj pierwszy raz.” 

○ Słabe oświetlenie 

○ Brak ciepła w domku 

■ „Jest po prostu zimno, okna i drzwi są nieszczelne.” 

● Pytanie wstępne: „Czy są jakieś elementy domu, które chcielibyście, aby zostały 

bezwzględnie zachowane?” 

○ Ściana oddzielająca kuchnię od innych pomieszczeń 

■ „Moim zdaniem ona nadaje bardzo dużo charakteru domkowi, jest 

bardzo charakterystyczna sama w sobie.”; „Ja też jestem jakoś 

przyzwyczajony do tej sfery, ale może to dlatego, że to jedyny 

charakterystyczny element tego domku.” 

○ Ciemne drewno – czarny sufit, belki 
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■ ,,(…) daje mu jakiejś takiej przytulności. (…) Uważam, że to tej sali 

nadaje takiego charakteru, odbiera jej sztuczność.” 

I.  Strefa wypoczynkowo-wykładowa 

1. Funkcja informacyjna 

● Pytanie pierwsze: ,,W jednej z koncepcji pojawiła się gablota pełniąca 

funkcję wystawienniczą i informacyjną. Co sądzą Państwo                      

o gablocie?” 

○ Z dyskusji wynikło, że warto zarezerwować miejsce na stałą 

ekspozycję o Otwartym Jazdowie, ale niekoniecznie w formie 

gabloty- nie jest ona odpowiednia do ekspozycji przedmiotów, 

które Partnerstwo posiada 

○ Według użytkowników zaproponowana gablota jest zbyt duża 

● Pytanie drugie: ,,Tak jak Państwo mogą zauważyć, na jednym                

z rysunków pojawiło się odrębne, stałe miejsce dla pracownika. Czy 

wyodrębnienie takiego miejsca jest zasadne? Dlaczego tak, dlaczego 

nie? Jak Państwo oceniają umiejscowienie miejsca dla pracownika?” 

○ Umiejscowienie miejsca pracy dla osoby dyżurującej jest 

nieodpowiednie 

■ ,,Mam wrażenie że jednak przy schodach, to to nie jest 

zbyt szczęśliwe miejsce zwłaszcza, że (…) wchodzimy         

i schodzimy często, wtedy to raczej nie jest przyjemne 

miejsce do siedzenia, jak ktoś za plecami miałby tam 

ciągle chodzić.” 

■ ,,(…) wydaje się, że tam byłoby się trudno po prostu 

skupić nawet osobie, no i to chyba nie podlega 

dyskusji.” 

○ Użytkownicy zaproponowali zmianę miejsca dla osoby 

dyżurującej i ustalili, że najodpowiedniejsze będzie to, które 

wygospodarowano na strefę wypoczynkową w koncepcji II 

■  „(…) to miejsce tak jak tutaj też w tej drugiej koncepcji 

jest ta taka strefa bardziej odpoczynku, to to mi się 
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wydaje dobrym miejscem do tego żeby było miejsce dla 

osoby dyżurującej. Przy założeniu oczywiście, że byśmy 

zachowali te ażurowość, która teraz jest, bo ona by 

dostarczała światło z okna z kuchni i ta osoba nie 

musiałaby siedzieć przy takim ciemnym kącie.” 

○ Pojawiła się propozycja umieszczenia biurka dla osoby 

dyżurującej w pobliżu potencjalnego biokominka 

■ „(…) żeby umieścić w pobliżu właśnie osoby która 

będzie tam przebywać i będzie mogła korzystać z tego. 

A nie tylko żeby to ogrzewało jakoś tam przestrzeń gdzie 

indziej, powietrze.” 

○ Użytkownicy zaproponowali, aby biurko było mobilne                   

i  kompaktowe w celu łatwej zmiany jego położenia 

■ ,,(…) to nie będzie tak, że to będzie stałe miejsce dla 

osoby, która, nie wiem, osiem godzin dziennie tam 

będzie przebywać. To raczej będzie na zasadzie jakichś 

dyżurów. Więc też można znowu myśleć o większej 

kompaktowości, czy w rodzaju jakiegoś pulpitu niż 

jakiegoś biurka z papierami itd., nie.” 

○ Zdaniem użytkowników w pobliżu biurka dla pracownika 

powinno się miejsce, gdzie osoba dyżurująca będzie miała 

możliwość odłożenia swoich prywatnych rzeczy 

● Pytanie trzecie: ,,Co sądzą Państwo o zastosowanej w jednej                  

z koncepcji mapie osiedla Jazdów na ścianie? Jaka powinna być forma 

takiej mapy?” 

○ Użytkownicy wskazali następujące minusy tego rozwiązania: 

mapa jest mało elastyczna, gdyż może się szybko 

zdezaktualizować; mała moc informacyjna takiej mapy, jeśli 

chodzi o działalność na Jazdowie (skupia się ona jedynie na 

rozmieszczeniu danych obiektów). 

(45



○ Zdaniem użytkowników pomysł zamieszczenia mapy wewnątrz 

domku jest zasadny, jednakże powinna być ona w innej formie, 

niż zaproponowany mural, np. obrazu czy grafiki, które               

w każdej chwili można zdjąć. 

■ ,,(…) to w ogóle (…) mogłoby być lustrzanym odbiciem 

(…) ekranu do projektora, (…). Żeby po prostu no tę 

historię, te kolejne etapy tej historii pokazywać, że to 

cały czas żyje, jakoś tam się zmienia i tak dalej. (…) 

według mnie podstawowa mapa to jest okej, tak, ale do 

niej jest tyle przypisów, że jakby musi być możliwość 

umieszczenia tych dodatkowych informacji na niej. 

Czyli raczej tablica z opcją nie wiem, przyklejenia do 

niej jakiejś karteczki, legendy, narysowania strzałki           

i później odnowienia tego, kiedy to nie będzie aktualne 

już.” 

■ ,,(…) taki pomysł, żeby wykorzystać tę mapę z 2013 jako 

właśnie tam jeden z pierwszych, opowiedzieć to na 

jakiejś linii czasu, że jest ten pierwszy festiwal Otwarty 

Jazdów, pokazujemy tę pierwszą mapę, a później 

pokazujemy na jakimś tam linią przesuniętą po ścianie 

kolejne lata, co się wydarzyło, jakieś ważne kamienie 

milowe i dochodzimy do tej mapy aktualnej, gdzie tych 

domków jest tam trzy razy więcej otwartych, opisane są 

te wydarzenia (…).” 

○ Użytkownicy podkreślili, że mapa powinna znajdować się 

przede wszystkim na zewnątrz domku, ale w innej formie, niż 

zaproponowany mural. 

■ ,,(…) mapa całego osiedla na zewnątrz, po prostu łatwo 

dostępna, że nie trzeba też przekraczać tego progu, jeśli 

chce się tylko coś sprawdzić to chyba to jest takie 

podstawowe miejsce.” 
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■ ,,(…) ta mapa mogłaby być po prostu drukowana, łatwo 

byłoby na nią nanieść jakieś informacje, albo zmienić te 

informację, wydrukować ją ponownie, albo nawet jakby 

była potrzeba czegoś na szybko zrobić to dopisać na 

niej coś, ale właśnie bardziej w formie takiej 

drukowanej w jakiejś gablocie na zewnątrz niż ten 

mural.” 

2.  Funkcja wypoczynkowa 

● Pytanie pierwsze: ,,Jakie jest państwa zdanie na temat 

przedstawionych rozwiązań pod kątem tej funkcji?” 

○ Tak jak pisaliśmy i pisaliśmy wyżej, użytkownicy wspólnie 

ustalili, że miejsce przeznaczone w koncepcji drugiej na 

funkcję wypoczynkową można wykorzystać na umiejscowienie 

tam biurka/pulpitu dla osoby dyżurującej. 

■ „Z kolei, to, że to jest miejsce wypoczynkowe w tym 

projekcie, myślę, że nie byłoby go szkoda [aby usunąć- 

przyp.], biorąc pod uwagę to, że mając taką otwartą 

przestrzeń w domku, no ta przestrzeń wykładowa sama 

mogłaby być przestrzenią wypoczynkową, nie. Na 

przykład zaobserwowałem, że w domku Otwartej 

Pracowni bardzo często robią różne rzeczy po prostu na 

podłodze i jest to kwestia, no jakichś takich dobrych 

praktyk, no za bardzo nie wchodzenia z butami na tę 

przestrzeń. A to wydaje mi się, nie byłoby takie trudne, 

zachowując pilnowanie się w tym, żeby przechodzić od 

drzwi do schodów, a dalszą przestrzeń do okna po 

prostu zostawić w miarę czystą. No i tym, żeby po 

prostu były jakieś koce czy maty czy coś w tym 

rodzaju.” 

● Pytanie drugie: ,,Co lepiej się sprawdzi - fotele czy kanapa? 

Dlaczego?” 
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○ Według uczestników i uczestniczek fokusa kanapa jest lepszym 

rozwiązaniem, niż fotele. 

■ ,,(…) można drzemać na niej. To jest ważne. To jest 

ważna funkcja, nie wypada o niej mówić, ale wszyscy 

wiemy.” 

■ ,,(…) fotele byłyby po prostu dużo mniej używane.” 

○ Użytkownicy zaznaczyli, że najlepszym pomysłem jest 

zapewnienie miękkich poduszek na krzesła, które również 

można używać bezpośrednio na podłodze- w takiej sytuacji ani 

kanapa, ani fotele w strefie wypoczynkowo-wykładowej nie 

byłyby potrzebne i można by umieścić je np. w kuchni. 

● Pytanie trzecie: ,,Czy podoba się Państwu pomysł wiszącej 

huśtawki?” 

○ Zdania użytkowników na temat huśtawki były podzielone. 

■ “(…) też fajne miejsce. I ona mogłaby być taka 

podpinana i odpinana i gdzieś chowana.” 

■ „Mnie to jakoś jakby nie zachwyca specjalnie ani nie 

wzbudza mojego oporu, jakby była to fajnie, bo też będą 

tu spotykały się różne grupy dzieci, na przykład, więc 

jest to jakiś tam fajny dodatek, no i tak, chyba tyle.” 

■ „(…) według mnie nie będzie spełniała swojej funkcji         

i jest dodatkiem najmniej potrzebnym z tych, które tu 

widzę.” 

● Pytanie czwarte: ,,W jednym z projektów w przestrzeni pojawił się 

biokominek. Co Państwo o tym sądzą?” 

○ Pojawiły się wśród użytkowników wątpliwości co do jego 

funkcjonalności, ponieważ nie posiadali technicznych 

informacji na temat tego rozwiązania, np. jeśli chodzi o cenę 

paliwa czy sposobu działania, a nawet, czy jest ono możliwe do 

wykonania w domku.  
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■  ,,(…) no łatwiej byłoby się do niego przekonać, żeby 

pełnił funkcję dekoracyjną, trochę estetyczną, że 

możemy sobie popatrzeć, że jest taki no klimacik i też 

może trochę na to miejsce dla osoby dyżurującej 

może- gdyby przynajmniej był na tyle efektywny, żeby 

jej było ciepło, to chyba bardziej by mnie 

przekonywało.” 

■ ,,Według mnie jeśli to będzie jakby właśnie 

funkcjonalne, to jak najbardziej tak. Jeśli to będzie 

u trzymywa ło przynajmniej jakąś minimalną                      

w temperaturę sali, (…) no to by był sukces... ale 

gdybyście moglibyście sprawdzić po prostu na ile to jest 

właśnie funkcjonalne, nie? Bo dla samej jakby, dla 

samej dekoracji, to trochę chyba nie potrzebujemy.” 

3. Funkcja warsztatowo-wykładowa 

● Pytanie pierwsze: ,,Które elementy z obu koncepcji uważają Państwo 

za najbardziej odpowiadające Państwa potrzebom? Dlaczego?” 

○ Użytkownicy uznali, że ekran rzutnika jest niezbędny. 

■ „(…) on w tym momencie znajduje się w tym samym 

miejscu, to się nam sprawdza i jest okej.” 

○ Z dyskusji wynikło, że stoły powinny być składane i mniejsze 

niż te zaproponowane, a ponadto także ozdobne pod względem 

estetycznym. Użytkownicy uznali, że potrzebne są 3 stoły. 

● Pytanie drugie: ,,Które z typów miejsc siedzących byłyby 

najwygodniejsze: posiadające oparcie, czy siedziska typu taboret? 

Dlaczego uważacie Państwo dany typ za lepszy?” 

○ Taborety do siedzenia nie są dobrym pomysłem według 

użytkowników. Lepszym rozwiązaniem są krzesła przy stołach 

i dodatkowe miękkie poduszki, które można wykorzystać 

również bezpośrednio na podłodze. Liczba potrzebnych krzeseł 
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to około 30, ponadto powinny być one nakładane na siebie,          

a nie składane. 

■ „To znaczy, my mamy stołeczki, mamy taborety i mało 

kto z nich chce korzystać. Każdy pyta po pierwsze             

o leżak, a po drugie o krzesło. A dopiero na końcu jak 

już nie ma miejsc na kanapie, nie ma miejsc nawet na 

podłodze na poduszce, to się sięga po ten taboret.” 

4. Funkcja przechowywania 

● Pytanie pierwsze: ,,Które elementy z obu koncepcji uważają Państwo 

za najbardziej odpowiadające Państwa potrzebom, jeśli chodzi                 

o funkcję przechowywania?” 

○ Według użytkowników pomysł zachowania miejsca do 

przechowywania pod schodami jest praktyczny, ale 

zagospodarowano go zbyt dużo. 

■ ,,Zastanawiam się tylko (…) czy potrzebujemy go aż tak 

dużego, bo w tym momencie jak on jest pod samymi 

tymi schodami, to on jest, no dobra, może nie jest jakoś 

super pojemny, ale na rzeczy typu właśnie stoły, krzesła 

i te wszystkie rzeczy, może się okazać wystarczający 

(…).” 

○ Aprobata pomysłu umieszczenia puf posiadających dodatkową 

przestrzeń magazynową (zaproponowanych w koncepcji 

pierwszej). 

○ Większa aprobata rozwiązań zaproponowanych w koncepcji 

drugiej, niż pierwszej.  

■  „(…) podoba mi się też to, że w tej opcji numer dwa są 

dodatkowe półeczki na dole. Mielibyśmy wtedy takie 

fajne rozdzielenie, żeby właśnie nie zjadać za dużo 

przestrzeni przy tych drzwiach i obok schodów, żeby 

skupić się na tej przestrzeni magazynowej, żeby ona 

służyła tylko i wyłącznie do zmieszczenia tych krzeseł          
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i stołów. A wtedy te wszystkie dodatkowe rzeczy, (…), 

można by było spróbować faktycznie do takich szafeczek 

wzdłuż tej ściany i one mogłyby być wykorzystane (…).” 

○ Minusem zaproponowanych koncepcji według użytkowników 

jest brak wyodrębnionego miejsca na przechowywanie kurtek 

osób z zewnątrz. 

■ „(…) dla mnie jeszcze wyzwaniem jest to, że po prostu 

nie ma miejsca na rzeczy ludzi, którzy przychodzą, jeżeli 

to jest grupa.” 

○ Uczestnicy podkreślili, że wszelkie schowki powinny być 

zabudowane. 

■ „Lepiej jak tych przestrzeni do magazynowania będzie 

zamknięte, bo to nie są rzeczy, które chcemy mieć na 

widoku i które są jakoś tam do pokazywania.” 

○ Wysunięto pomysł umieszczenia dodatkowego mebla 

służącego do przechowywania w miejscu naprzeciwko 

schodów pod oknami.  

○ Użytkownicy zaproponowali wydzielenie przestrzeni do 

przechowywania na zewnątrz domku. 

■ „(…) może warto by było pomyśleć o tym, żeby tę 

przestrzeń magazynowa w środku domku faktycznie 

zamknąć tylko pod tymi schodami i np. w kilku takich 

pufach tylko, (…) a przenieść jeszcze, stworzyć jakąś 

taką przestrzeń magazynową na zewnątrz domku. Taka 

do której będzie dostęp bez potrzeby wchodzenia do 

domku, żeby komuś coś przekazać, zostawić, na jakąś 

kłódkę, na kod czy coś takiego.” 

■ „Tak no i też te nasze na przykład sprzęty, narzędzia, 

szpadle (…) to są brudne i dosyć duże rzeczy, (...), a z 

kolei ładowanie ich w to samo miejsce, gdzie mamy 

czyste krzesła, (…) przybory, no to po prostu jest bardzo 
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niepraktyczne i może zniszczyć te sprzęty, na których 

nam zależy do środka.” 

○ W trakcie dyskusji użytkownicy wysunęli pomys ł 

zagospodarowania miejsca pod podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych. 

● Pytanie drugie: ,,Jakie rzeczy będą przechowywane w szafkach/na 

półkach?” 

○ W schowku pod schodami przechowywane będą składane 

krzesła i stoły. 

○ W schowkach zaproponowanych w koncepcji drugiej 

przechowywane mogą być materiały warsztatowe Partnerstwa 

jak i osób użytkowników z zewnątrz. 

● Pytanie trzecie: ,,Co sądzą Państwo o biblioteczce? Czy jest 

potrzebna? Dlaczego tak, dlaczego nie?” 

○ Wygospodarowanie miejsca na biblioteczkę zdaniem 

użytkowników jest zasadne, jednakże w koncepcji drugiej jest 

ona zbyt szeroka. Ponadto podano propozycję, aby 

maksymalnie wykorzystać przestrzeń na całą wysokość ściany. 

■ ,,Nie wiem czy to miejsce znowu jest najlepsze, ale           

w sumie tak naprawdę to nie ma innego. Więc okej, 

fajnie, że ona jest w ogóle, to doceniam.” 

■ „Nie wiem, trzy, cztery półki na wąskim regale, tak? To 

wystarczy, a pod spodem na wysokość, myślę, tak metra, 

nie wiem. Właśnie do parapetu chociażby też mogłoby 

być zabudowane.” 

II.  Strefa ogrodu 

● Pytanie pierwsze: ,,Co się Państwu podoba w tej strefie, a co jest jej słabą 

stroną?” 

○ Aprobata znalezienia miejsca na informatory/panele wystawiennicze, 

jednakże użytkownicy stwierdzili, iż na obu koncepcjach 
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przedstawiono ich zbyt dużo. Ponadto zdaniem użytkowników 

umiejscowienie informatorów wzdłuż żywopłotów nie jest dobrym 

pomysłem, ponieważ nie będzie ich widać z uwagi na wysokość 

roślinności, która ponadto stanowi barierę psychologiczną i  ludzie nie 

są pewni, czy mogą ją przekroczyć. Dlatego więcej informatorów 

powinno być rozmieszczonych wzdłuż chodnika, gdyż są w tym 

miejscu bardziej dostępne dla przechodniów. 

○ Słabą stroną koncepcji pierwszej jest „zabetonowanie” terenu miejsca 

do wypoczynku. 

■ ,,Jakby cały ogród jest miejscem do wypoczynku i nie mamy 

leżaki mobilne i jakby wszędzie można zrobić sobie tę 

przestrzeń do wypoczynku, tak naprawdę.” 

■ ,,(…) mi się tak nieprzyjemnie skojarzyło z jakąś taką betonozą, 

więc też raczej, raczej nie.” 

○ W obu koncepcjach zaproponowane położenie miejsca do wypoczynku 

według użytkowników jest nieodpowiednie, ponadto mają oni 

wątpliwości, czy wyznaczenie konkretnej części terenu przeznaczonej 

stricte do wypoczynku jest w ogóle konieczne. 

■ ,,No jakoś ze wszystkich miejsc, które teraz istnieją, chociaż 

można by tam się, w ten rożek, wciskać, to jakoś nikt nie 

wybiera tego miejsca.” 

■  ,,(…) może w ogóle rezygnacja z mebli jest najbardziej takim 

kompromisowym rozwiązaniem, żeby ludzie po prostu sobie 

siadali tam, gdzie chcą.” 

○ Użytkownicy zaproponowali, aby w ogrodzie umieścić leżaki w taki 

sposób, aby każdy wiedział, że można z nich skorzystać. 

■ ,,Brakuje tego, żeby ludzie wiedzieli, że mogą sobie wziąć leżak 

i sobie usiąść, więc bardziej bym się skupiła na tym, żeby 

zaprezentować ten ogród, sensie domek widziany z ogrodu, 

jako miejsce… Jest jakiś sygnał, że możesz wziąć rzeczy, które 

tam leżą, na przykład, nie wiem, umieszczone leżaki były by tak, 
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żeby każdy wiedział, że może je wziąć, tak? Nie schowane na 

przykład gdzieś, tylko żeby było miejsce, gdzie je widać.” 

○ Pomysł umieszczenia szklarni w ogrodzie spotkał się z niechęcią 

użytkowników. 

■ ,,(…) to nie wiem, czy będziemy jakby, czy będziemy robić 

szklarnię, czy chcemy szklarnię. Bo, bo nie było takiego 

pomysłu. To wiadomo, że też jest jakoś tam, która by 

angażowała, nie?” 

○ Umiejscowienie ławek od strony Ambasady w koncepcji pierwszej 

według użytkowników jest nieodpowiednie, gdyż miejsce to jest za 

ciemne i zimne.  

○ Umiejscowienie skrzynki na warzywa w koncepcji pierwszej również 

uznano za nieodpowiednie, ponieważ nie dochodzi do tego miejsca 

słońce. 

○ Użytkownicy wyrazili chęć wydzielenia w ogrodzie miejsca do 

przechowywania, np. w formie ozdobnej skrzyni.  

○ Podkreślono konieczność znalezienia odpowiedniego miejsca na 

ozdobny neon, który Partnerstwo posiada. 

4.1.2.b Rekomendacje do korekt koncepcji 

Rekomenduje się niewielkie zmiany w zbiorczej koncepcji, w celu zmiany przestrzeni na 

jeszcze bardziej przystępną w użytkowaniu i odpowiadającą potrzebom interesariuszy. Warto 

by konsultować wszystkie kolejne zmiany, najlepiej przez podobną formę do przyjętej             

w przypadku tego projektu. Rekomenduje się: 

● Zmianę sposobu eksponowania informacji o Jazdowie z gabloty na sposób nie 

wymagający zajmowania dużej przestrzeni i wygodniejszy w użytkowaniu; 

● Poszukiwanie możliwości cichej pracy; 

● Zmianę miejsca osoby dyżurującej w przestrzeni sali wypoczynkowej; 

● Zmianę biblioteczki na zdecydowanie mniejszy, lżejszy mebel; 

● W strefie ogrodowej zmiana miejsca ławek na bardziej odpowiednie, nasłonecznione. 

W celu uzyskania potencjalnych owocnych skutków badań przy kolejnych konsultacjach, 

warto by podjąć próbę usłyszenia potrzeb użytkowników incydentalnych. Powinno się też 
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wyszukać bardziej sprawne narzędzie niż fokus, czy spotkanie otwarte, które pozwoli 

wysłuchać ich lepiej.  

4.2 SKWER 

4.2.1 Opis spotkania 

Spotkanie fokusowe, które zastąpiło planowane spotkanie otwarte odbyło się 25.05.2021 r. 

(we wtorek) o godz. 18:00. na platformie Google Meets. Brali w nim udział przedstawiciele 

ISNS UW w składzie: Karolina Krakowiak pełniąca funkcję koordynatorki spotkania, 

Zuzanna Bolikowska pełniąca funkcję recorderki oraz Piotr Gajewski kontrolujący czas 

spotkania. Studentów WAW ASP reprezentowała Aleksandra Kowalczyk. W fokusie udział 

wzięli i wzięły: Anna Kamecka (przedstawicielka Domu Kultury Śródmieście), Wiktor 

Jędrzejewski (przedstawiciel Stowarzyszenia Państwomiasto), Szymon Chmielewski 

(przedstawiciel Fundacji Potwory),  Wojciech Matejko (sekretarz Partnerstwa Otwarty 

Jazdów), Ma łgorzata Borowiec (reprezentantka Zak ładu Gospodarowania 

Nieruchomościami) oraz Maria Pieńkowska (przedstawicielka Stowarzyszenia mieszkańców 

Domków Fińskich). Dołączyły także inne osoby związane z Partnerstwem Otwarty Jazdów, 

biorące udział w spotkaniu on-line wspólnie z osobami powyżej wymienionymi. 

Spotkanie miało na celu przedstawienie zgromadzonym koncepcji zagospodarowania, 

przekształcenia przestrzeni Skweru Dialogu na Osiedlu Otwarty Jazdów.  Część wstępną 

przeprowadziła studentka ISNS UW, Karolina Krakowiak. Odpowiedzialna była ona za 

przedstawienie uczestników i uczestniczek spotkania. Koncepcje zagospodarowania 

przestrzeni zaprezentowała studentka WAW ASP - Aleksandra Kowalczyk. Następnie 

Karolina Krakowiak prowadziła trzecią część spotkania - część dyskusyjną. Uczestnicy              

i uczestniczki odpowiadali na pytania stawiane przez studentów i studentki oraz mieli 

możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat przestrzeni Skweru i problemów  z nią 

związanych. Ostatnią częścią było przedstawienie ustaleń końcowych. Zuzanna Bolikowska 

przedstawiła uczestnikom listę ustaleń i uwag, które zebrała podczas całego fokusa. 

Spotkanie trwało półtorej godziny. 

4.2.2 Analiza wyników 

W wyniku spotkania udało się otrzymać szereg odpowiedzi oraz podpowiedzi ze strony osób 

zainteresowanych Skwerem. Przedstawiony w rozdziale 3.2.8 scenariusz stanowił podstawę 
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działania, wyznaczał kierunek dyskusji. Na wszystkie 8 pytań udało się uzyskać odpowiedź. 

Co więcej, zadano dodatkowe pytanie w trakcie dyskusji (Aleksandry Kowalczyk z ramienia 

WAW ASP). Ostatecznie pojawiły się tematy poboczne i zostały one zakwalifikowane jako 

“uwagi dodatkowe”, wyszczególnione w kolejnym podrozdziale.  

Po krótkim powitaniu i przedstawieniu celów badania nastąpiła autoprezentacja osób 

uczestniczących. Następnie odbyła się kilkunastominutowa prezentacja opracowanej 

koncepcji - Aleksandra Kowalczyk) przybliżyła zainteresowanym opracowaną na zajęciach       

z Projektowania partycypacyjnego wstępną koncepcję, wraz ze wszelkimi dotyczącymi jej 

aspektami. 

Finalnie, przechodząc do najważniejszej części spotkania, przedstawiono pierwsze         

z pytań, dotyczące możliwości użytkowania Skweru w inny sposób, aniżeli to przedstawiono 

w prezentacji. Pojawiła się tylko jedna odpowiedź, sugerująca, iż Skwer mógłby być 

idealnym miejscem do demonstracji historii Jazdowa. Zdaniem Wojciecha Matejko, który  

zaproponował takie rozwiązanie, miejsce to ponadto mogłoby stanowić rozwinięcie funkcji 

punktu informacyjnego na przykład dzięki zlokalizowaniu tam mapy. Był to jedyny i ostatni 

głos w tej sprawie, co sugeruje, iż osoby uczestniczące w spotkaniu nie miały więcej 

własnych pomysłów na wykorzystanie tej przestrzeni, wykraczających poza przedstawioną 

koncepcję.  

Następnie przedstawiono drugie z pytań, które dotyczyło zmiany koncepcji 

organizacji ruchu drogowego. Zdaniem osób uczestniczących w spotkaniu pozbycie się 

samochodów byłoby pożądane, ale nie jest możliwe, gdyż zlokalizowany na końcu ulicy 

parking musi tam zostać, gdyż jest także miejscem do zawracania, manewrowania. Z drugiej 

strony Wojciech Matejko zaznaczył, iż ruch już w tym momencie jest nastawiony na 

pierwszeństwo dla pieszych. Można by zastosować zaproponowane w koncepcji faktury 

posadzki – różniące się od obecnie istniejącego asfaltu, płyt chodnikowych i krawężników, 

przy czym inne osoby obecne na spotkaniu nie do końca były do tego przekonane, wskazując 

na ewentualny problem poruszania się (np. wózkiem lub rowerem).  

Tym samym płynnie nastąpiło przejście do trzeciego pytania odnoszącego się do 

swoistego zespolenia jezdni z chodnikiem. W wyniku otrzymanych odpowiedzi można 

zrozumieć, iż choć pomysł został przyjęty raczej pozytywnie, to koszty z nim związane 

stanowiłyby zapewne zbyt duży problem, stąd też finalnie nie zyskał aprobaty zebranych.  
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W podobnym duchu odpowiedziano też na czwarte pytanie dotyczące rodzaju 

materiału; przepuszczalnego, półprzepuszczalnego i nieprzepuszczalnego. Tym razem, został 

podniesiony temat dostępu np. śmieciarki, która potrzebuje nawierzchni asfaltowej. 

Kolejne z pytań dotyczyło możliwego wyposażenia skweru, w tym ławek, siedzisk         

i leżaków. Otrzymane odpowiedzi jasno wskazywały, iż według interesariuszy nie istnieje 

potrzeba dodatkowych sprzętów, co obrazowało stwierdzenie, iż nie powinno się “naćkać go 

jakimiś następnymi konstrukcjami”. Co więcej, zaistniała potrzeba doprecyzowania użytych 

materiałów, gdyż zdaniem uczestników badania, te nie mogą być, ani za ciężkie, ani za 

lekkie. Ponadto pojawił się głos sprzeciwu wobec oświetlenia punktowego wpuszczonego        

w ziemię, (jest “niepotrzebnie skomplikowane”). 

Pytanie o scenę plenerową, które było następne, cieszyło się duża popularnością. 

Interesariusze chętnie odpowiadali na nie, tym samym wskazując na ważną rolę obiektu na 

skwerze. Pojawiły się wątpliwości co do funkcjonalności sceny, przy czym wskazano od 

razu, iż mogłaby ona pełnić większą ilość ról i być użytkowana np. jako siedzisko. Co więcej, 

dwóch różnych uczestników wskazało, iż położenie sceny powinno zostać kwestią otwartą.  

Pojawił się też problem z toaletą, która zdaniem jednego z badanych powinna “być 

blisko, ale schowana”, bądź też w ogóle lepiej żeby nie była planowana. 

W przypadku dodatkowego zapytania Aleksandry Kowalczyk o jakąś nową przestrzeń 

magazynową, padła jasna odpowiedź , iż nie nie  ma tu takiej istotnej potrzeby. Zauważono 

zarówno brak przestrzeni, jak i to, że byłaby ona jedynie incydentalnie użytkowana.  

Problem stanowił temat śmietników, którego dotyczyło kolejne pytanie. Zdaniem 

osób uczestniczących w badaniu nie da się ich przenieść, a jedyną możliwością pewnych 

zmian pozostaje zadbanie o szczelność pojemników na odpady. 

Ostatnie z przewidzianych pytań dotyczyło opinii na temat oświetlenia 

przedstawionego w koncepcji. Tu odpowiedź nie była jednoznaczna, natomiast                          

z przedstawionych zastrzeżeń można zrozumieć, iż potrzebna jest korekta także tej części 

koncepcji. Pojawiły się bowiem dwie istotne kwestie, pierwsza z nich dotyczyła problemu 

ekonomicznego, tzn. energooszczędności proponowanych rozwiązań. Druga z uwag 

dotyczyła zanieczyszczenia świetlnego, zarówno w kontekście ekologicznym, jak i po prostu 

“przesadzenia” z oświetleniem Skweru, jak i łąki kwietnej, której dotyczyło dodatkowe, 

związane z poprzednim, pytanie.  
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Ostatnie kilka minut badania opinii na temat koncepcji wykorzystano by przyjrzeć się 

dodatkowym uwagom. Wynikało z nich, iż choć powinien być na Skwerze dostęp do wody 

pitnej, należy przyjrzeć się szczegółowo możliwym problemom. Podkreślono również 

kwestię śmietnika i wskazano ważną rolę usytuowania pojemników. Co do sceny, to padł 

pomysł wykorzystania jej jako swoistego podniesionego parkietu. Autorka tej inicjatywy - 

Dorota Murzynowska, zyskała tu poparcie pozostałych osób przychylnie nastawionych do 

propozycji Aleksandry Kowalczyk, by ową przestrzeń wykorzystać również jako potencjalne 

siedzisko.  

Podsumowując, na każde z zadanych pytań udało się znaleźć odpowiedź. Część             

z nich świadczyła o poprawności projektu, kilka innych nie przeczyło koncepcji, ale 

wskazywało na możliwe poprawki. Co więcej, z badania wyniesiono, iż kilka kwestii 

dotyczących Skweru Dialogu jest ważniejszych od innych; np. oświetlenie, śmietnik, scena. 

Z nieufnością natomiast patrzono na pomysły kosztowne, takie jak zmiana nawierzchni, bądź 

też na te, które stanowiłyby o potencjalnym skomplikowaniu użytych materiałów, np. 

nowoczesne oświetlenie. Ostatecznie, należy zaznaczyć, iż projekt został przyjęty raczej 

pozytywnie, przy czym cytując za jednym z mieszkańców - “Projekt jest oczywiście do 

dalszej dyskusji. W szczegółach … ”. 

4.2.1.a Wyszczególnienie uwag/wskazówek do projektu, wg scenariusza (z cytatami 

uczestników) 

Uwagi/ wskazówki do projektu (część dyskusyjna): 

● Pytanie pierwsze: “Jakie jeszcze aktywności mogłyby się jeszcze odbywać na 

Skwerze poza tymi wyróżnionymi na prezentacji?” 

○ Skwer jako centrum informacyjne (propozycja Wojciecha Matejko). 

■  “Wydaje mi się, że brakuje jednej ważnej funkcji, o której też tam 

wcześniej rozmawialiśmy (...) czyli funkcji takiego centrum 

informacyjnego trochę na skwerze. Miejsca, gdzie byłaby mapa całego 

Osiedla Jazdów i wszystkich domków, być może jakaś stała wystawa na 

temat historii Osiedla Jazdów (...) to jest chyba najlepsze miejsce.” 

● Pytanie drugie: “Czy na ulicy Jazdów powinna być zmieniona organizacja 

ruchu?” (ukierunkowana na pierwszeństwo ruchu pieszych i rowerów) 
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○ Zastosowanie specjalnej faktury nawierzchni ulicy Jazdów, pozwalającej na 

podkreślenia specyfiki ruchu z pierwszeństwem ruch pieszo-rowerowego 

(propozycja Wojciecha Matejko) 

■ “Kusiło, by pomyśleć sobie o jakiejś fakturze na ulicy, żeby bardzo 

mocno fizycznie wyznaczyć, że ta przestrzeń jest przestrzenią 

specyficzną, że jest jednak miejscem, gdzie samochód ma ograniczone 

prawa, ograniczone na całym osiedlu z prawnego punktu widzenia, ale 

fajnie by było w tym miejscu to jeszcze mocniej uwypuklić.” 

○ Uwaga dotycząca nawierzchni dla rowerów (uwaga Szymona 

Chmielewskiego) 

■ “Chciałem powiedzieć, że ta nawierzchnia, której przed chwilą 

przykłady widzieliśmy, boję się że nie jest zbyt wygodna dla rowerów, 

więc taka moja uwaga, że może czasem warto rozdzielić fragment 

bardziej dla rowerów, bardziej do zabawy, żeby się łatwiej tam jeździło, 

bo z tego co widziałem to tam były takie betonowe, no w każdym razie 

warto pomyśleć, że rower troszeczkę gorzej sobie radzi na jakichś 

betonowych płytach, takich dzielonych, więc to tylko taka uwaga.” 

● Pytanie trzecie: “Czy nawierzchnia powinna być zintegrowana ze Skwerem                   

i tworzyć przestrzenną całość, czy jednak powinna być podzielona na jezdnię                  

i chodniki?” 

○ Zbyt wysokie koszty zintegrowanej ścieżki (uwaga Szymona 

Chmielewskiego) 

■ “ Pomysł, żeby faktura była taka sama na całym skwerze i wjeżdżała 

na ulicę jest super, tylko ma jedną wadę wymaga kompletnej 

przebudowy ulicy, czyli ponoszenie wysokich kosztów, czyli czyni to 

koncepcję dużo mniej realistyczną, jeśli na myśli mamy jej 

wykonanie.” 

○ Asfalt musi zostać ze względu na możliwość poruszania się śmieciarki (uwaga 

Marcina) 

■ “Funkcją ulicy jest też funkcja obsługi śmietnika tutaj muszą wjeżdżać 

samochody do obsługi śmietnika. Także koncepcja, jeśli chodzi o te 
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kratki to w porządku, ale jeśli jest skomponowanie chodnika 

powiedzmy w innej formie niż teraz jest i jezdni, jakoś być może 

wykorzystana w inny sposób, ale asfalt musi zostać ze względu na to, 

że samochody muszą dojeżdżać. Jeśli chodzi o ograniczenie ruchu, to 

oczywiście warto. Asfalt można przemalować, można coś zrobić.”             

○ Pytanie czwarte: “Czy nawierzchnia powinna być pół utwardzona, 

przepuszczalna lub możliwie w jakiś sposób inna?” 

○ Problem z betonem (uwaga Wojciecha Matejko) 

■ “mam problem z tym że to jednak jest na koniec beton (...)  I pytanie 

czy nie można by było się zastanowić nad jakimiś innymi 

materiałami?” 

○ Propozycja nawierzchni z cegły (propozycja Szymona Chmielewskiego) 

■ “myślę, że nie ma lepszego pomysłu niż beton, to jest taki kłopot 

konstrukcyjny – beton byłby trwały, ale też chciałbym tak dodać 

wyłącznie jako luźną uwagę, historyczno-konserwatorską (...) 

historycznie w 45 roku jak osiedle było budowane, były wykonane            

z cegły. Praktycznie cegła jest takim materiałem, który jest no taki 

bardziej szlachetny i naturalny od betonu i pewnie bardziej pasuje do 

drewna.” 

● Pytanie piąte: “Czy przedstawione propozycje dla Skweru Dialogu uwzględniają 

wystarczającą liczbę ławek / siedzisk i leżaków, czy jakichś innych elementów 

wyposażenia?” 

○ Brak potrzeby nadmiernego wypełnienia Skweru akcesoriami (uwaga 

Marcina) 

■ “Ten skwer nie jest taki duży, żeby naćkać go jakimiś następnymi 

konstrukcjami.” 

○ Prośba o doprecyzowanie rodzajów siedzisk/ leżaków (Szymon Chmielewski) 

■ “tak jak Marcin powiedział nie może być za lekkie i nie może być za 

ciężkie, więc tutaj myślę, że jeszcze praca żeby doprecyzować co to 

może być.” 

○ Problem z oświetleniem punktowym (Szymon Chmielewski) 
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■ “Nie do końca mi się podoba to punktowe oświetlenie, gdzieś tam 

ukryte rzeczy w trawie nie do końca przemawiają do mnie (...). Ale nie 

znam takich rozwiązań, więc być może tak jak na początku 

powiedziałem, jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, a nie jakichś 

takich dziwnych systemów wpuszczonych w ziemię i świecących gdzieś 

tam.” 

● Pytanie szóste: “Jakie są wasze opinie o scenie plenerowej?” 

○ Funkcjonalność sceny (uwaga Wiktora Jędrzejewskiego) 

■ “To nie jest tak, że ona jest nieprzydatna do niczego, ale byłoby bardzo 

fajnie jednak, żeby ta scena jednocześnie była konstrukcją, która może 

służyć do innych celów niż tylko scena. Żeby była taką przestrzenią, 

która tymczasowo mogłaby być sceną, a nie, żeby była sceną, kropka.” 

○ Usytuowanie sceny (uwaga Wiktora Jędrzejewskiego i Moniki Błaszczak) 

■ “Uważam, że warto mieć otwartość na [możliwość przestawienia 

sceny].” 

■ “Co do sceny, myślę, że może jest jakimś pomysłem przeniesienie jej na 

przeciwko ulicy bo wtedy większa liczba osób by mogła uczestniczyć        

w spotkaniu, koncercie czy warsztacie (...) Problem jest taki, że tam są 

ule (w obecnym miejscu) i pytanie (…) czy są sytuacje, że ludzie byliby 

pogryzieni przez pszczoły (…). Więc można by było przenieść tę scenę   

i dzięki temu otworzyć całą przestrzeń.” 

○ Umiejscowienie toalety (uwaga Wiktor Jędrzejewskiego) 

■ “… myślę, że toaleta powinna być blisko, ale schowana i to, żeby 

ludzie do niej trafiali powinno być raczej no, elementem informacji 

przestrzeni w postaci strzałek gdzie ta toaleta jest, a niekoniecznie 

lokalizacja toalety musi być na pierwszy rzut oka, od razu widoczna. 

Toalety się chowa, tak generalnie.” 

● Pytanie od Aleksandry Kowalczyk (ASP): “Czy uważacie, że przestrzeń 

magazynowa by się wam przydała w tym miejscu? 

○ Nie ma miejsca na magazyn (uwaga Moniki Błaszczak i mieszkańca) 
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■ “co do magazynów to mamy długą historię przepraw ze stawianiem         

i raczej na nie nie ma miejsca.” 

■ “Jeśli chodzi o magazyny, to oczywiście, że tworzenie jakichś nowych 

magazynów, przechowalni, budek, raczej nie wchodzi w rachubę ze 

względu na to, że niewiele osób będzie z tego korzystać, albo będzie 

wykorzystywane tylko w momentach robienia czegoś na Skwerze.” 

● Pytanie siódme: “Czy uważacie, że miejsce do składowania posegregowanych 

odpadów powinno zostać na swoim miejscu, powinno być przeniesione, jakie macie 

odczucia?” 

○ “(...) lepiej go  nie ruszać” (Wiktor Jędrzejewski) 

○ Zabezpieczenie śmietników (propozycja Marii Błaszczak) 

■ “Również jeżeli chodzi o śmietniki bo ja bym bardziej położyła nacisk 

na to żeby zmienić te małe śmietniki i formę co żeśmy tam zwracali się 

do ZDNu. Z racji tego, żeby zabezpieczyć je przed wyciąganiem śmieci 

przez ptaki (…). No problem osiedlowy niż sam główny śmietnik. No 

właśnie żeby może, może był jakiś fajny pomysł i na śmietniki które by 

nie pozwalały tych śmieci roznosić.” 

● Pytanie ósme: “Czy oświetlenie przedstawione na koncepcji jest według Was 

odpowiednie, czy powinno być mocniejsze, czy może stonowane i dlaczego?” 

○ Średnie natężenie światła najlepszym rozwiązaniem (wskazówka Wojciecha 

Matejko) 

■ “Światła o takim średnim niewielkim natężeniu punktowe wydają się 

fajnym rozwiązaniem tylko żeby po prostu też nie przesadzić. 

Pamiętajmy że skala tej przestrzeni jest jakaś nie gigantyczna.” 

● Pytanie dodatkowe: “Czy dobrym rozwiązaniem jest oświetlenie łąki?” 

○ Ostrożne dysponowanie światłem, zwrócenie uwagi na oszczędzanie energii 

(uwaga mieszkanki - Marii Bieńkowskiej) 

■ “Ja bym raczej był zatem za doświetleniem tego, a jeśli jest 

oświetlenie, aby one były regulowane włączane i wyłączane ze względu 

na to że...  Pfff... Trzeba oszczędzać a światło tam, raczej doświetlić 

trzeba tylko co niektóre fragmenty.” 
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○ Uwaga dotycząca ilości oświetlenia  (Wiktor Jędrzejewski) 

■ “Trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić (...) Chodzi                          

o ograniczenie zanieczyszczenia światłem, jednak staramy się żeby to 

osiedle było takie maksymalnie ekologiczne.” 

● Uwagi dodatkowe 

○ Kłopot wykonawczy związany z poidełkami (uwaga Wiktora Jędrzejewskiego, 

propozycja Szymona Chmielewskiego) 

■ “W zeszłym roku, dwa lata temu Warszawa robiła dużą akcję 

wystawiania publicznych poidełek w publicznych miejscach, tak i to 

był duży taki piarowy i to było fajne, jak miseczka dla pieska. Wszystko 

super, w tym roku te poidełka nie wróciły na ulicę... nie wiem 

dlaczego... To trzeba pewnie pytać zarządcy tych poidełek, czyli zarząd 

zieleni, tak ... domyślam się, że nie wróciły na ulice z powodów jakiś 

związanych z relacją koszty utrzymania, niezawodność urządzeń, 

znaczy ... z jakiegoś powodu te poidełka zdecydowano, że nie wracają 

mimo że robili z tego wielkie hopla, więc…” 

■ “Jeśli chodzi o poidełka no to mamy cały czas problem z podlewaniem 

kwiatów roślin osiedlowych, więc może dałoby się połączyć ten 

pomysł, może jest woda z której możemy korzystać w eee... podlewać 

kwiaty to podrzucam do wątków.“ 

■ “No tak, na skwerze powinny być ... na skwerze jeśli ma być dobrze 

utrzymywany,  powinno być zaprojektowane ujęcie wody, powinna być 

studzienka.“ 

○ Propozycja parkietu (Dorota Murzynowska) 

■ “bardzo przydałby się kawałek parkietu, może nie w jakiejś bardzo 

wielkiej skali 200 m2 czy 100 nawet, ale jakby tam było chociaż 50 

metrów parkietu to wychodzi taka niemalże powierzchnia domku, bo 

można by było zrobić jakieś fajne wydarzenia, potańcówki, które nie są 

związane z domkiem tylko, tylko dzieją się na przestrzeni wspólnej.” 

○ Prośba o podkreślenie roli śmietnika  
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■ “Co do tego raportu chciałbym coś dodać, znaczy podkreślić rolę tego 

śmietnika na Osiedlu i jeżeli on musi zostać w tym miejscu bo nie ma 

innego rozwiązania, to może by poszukać innego rozwiązania, żeby ten  

śmietnik był jak najdalej schowany, zabezpieczony, nie wiem, wymyślę 

też tak, żeby te śmieci się nie wysypywały, on jest już po wielu 

naprawach, wygląda solidnie a i tak są cały czas z tym problemy. No        

i właśnie jest problem z dojazdem do tego śmietnika, więc może 

pomyśleć jak to zrobić, żeby śmieciarka miała tam łatwy dojazd (...) 

nie rozjeżdżała tego. Ato jest jeden z głównych tematów osiedla 

ostatnich lat. Więc jeśli można coś z tym zrobić to myślę, że to by było 

kluczowe. Lokalizacja sceny jak Marcin mówił, że śmietnik miał 

zasłaniać scenę. Może da się tam postawić jakąś ścianę zieleni. Nie 

wiem, rzucam to tak do rozważenia po prostu.” 

4.2.2.b Rekomendacje do zmiany projektu 

Rekomenduje się niewielkie zmiany w projekcie, tak by koncepcja odpowiadała potrzebom        

i pragnieniom interesariuszy. Zaleca się, by dalsze zmiany również były konsultowane. 

Możliwe jest, iż zaistnieje potrzeba ponownego spotkania w ramach analizy podjętych               

i planowanych kroków.  

Szczególnie powinno położyć się nacisk na wielofunkcyjność sceny oraz na to, by 

pełniła swoją funkcję zarówno podczas wydarzeń, jak i poza nimi. Wskazuje się na możliwe 

uwzględnienie śmietników i toalet w projekcie. Zaleca się stosowanie energooszczędnych 

sposobów oświetlenia, w prostych formach i w niewielkim zakresie - tak, by przestrzeń nie 

była zanieczyszczona niepotrzebnym światłem. Zaznacza się potrzebę umiejscowienia             

w przestrzeni źródeł informacji, np. w postaci mapy, gdyż podkreślałoby to także fakt, że 

Skwer Dialogu stanowi centralną część Osiedla Jazdów. 
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