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1. Wprowadzenie
Raport jest podsumowaniem procesu konsultacyjnego poprzedzającego stworzenie projektu
wytycznych dla konkursu architektonicznego na projekt parku pod Kopcem Powstania
Warszawskiego (obecny park Akcji „Burza”). Działania te są elementem zintegrowanego procesu
projektowania partycypacyjnego przeprowadzonego przez Fundację Skwer Sportów Miejskich oraz
Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Zarządu Zieleni m.st
Warszawy.
Park Akcji „Burza” razem z Kopcem Powstania Warszawskiego jest obszarem, który został objęty
finansowaniem w ramach projektu przyznanego przez Unię Europejską o nazwie Utworzenie
terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy. Projekt dotyczy trzech
obszarów zielonych – Parku Akcji „Burza”, Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK na
Ursynowie i Fortu V Włochy. Celem projektu jest realizacja przestrzeni parkowych łączących funkcje
przyrodniczą, edukacyjną i rekreacyjną.
Przedstawiony poniżej proces konsultacyjny miał na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań
okolicznych mieszkańców, obecnych oraz przyszłych użytkowników wobec docelowego kształtu
parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Jego ważnym elementem było zgromadzenie
wiedzy na temat szerszego kontekstu społecznego i historycznego tej przestrzeni. Dzięki takiemu
działaniu możliwe jest lepsze zrozumienie obecnego funkcjonowania parku i jego możliwej roli w
przyszłości dla różnych grup lokalnych i ponadlokalnych użytkowników.
Zgodnie z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy
Bartyckiej, na terenie objętym konsultacjami, zlokalizowane są obszary, na których możliwa jest
budowa obiektów kubaturowych o funkcjach sportowych i rekreacyjnych. W związku z tym, że
wyniki konsultacji służą do stworzenia wytycznych do konkursu na projekt Parku, konsultacje
dotyczyły również funkcji potencjalnych budynków w parku. Zgodnie z MPZP dopuszczalna jest zabudowa
mająca charakter usług towarzyszących dla sportu, rekreacji i kultury.
Na proces konsultacyjny złożyły się spotkania otwarte, punkty konsultacyjne, ankieta internetowa
oraz badanie, które pozwoliły na stworzenie pogłębionego i szerokiego obrazu badanego terenu
oraz oczekiwań wobec niego. Dzięki zróżnicowanym działaniom proces dotarł do wielu grup
społecznych, a nie tylko tych osób, które są dzisiaj aktywnymi użytkownikami parku.
Celem procesu było zgromadzenie takiej wiedzy, która przedstawi przyszłym projektantom nie
tylko potrzeby i oczekiwania wobec parku, ale również pozwoli zrozumieć jego przyszłych
użytkowników oraz kontekst jego funkcjonowania.
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2. Streszczenie
Konsultacje dotyczące parku wokół Kopca Powstania Warszawskiego wzbudziły duże
zainteresowanie wśród osób, które korzystają z tej przestrzeni, które mieszkają na okolicznych
osiedlach, a także wśród lokalnych i ponadlokalnych organizacji i instytucji.
Park wokół Kopca pełni dzisiaj różnorodne funkcje i korzystają z niego różnorodni użytkownicy
i użytkowniczki. Tak też powinno być w przyszłości. Dlatego dla wielu uczestników konsultacji
ważne było, by odpowiednio wyważyć dwie role tej przestrzeni: lokalną i ponadlokalną. Często
powtarzał się postulat, by podzielić park na dwie części. Jedna odnosiłaby się do historii i
upamiętniałaby Powstanie Warszawskie, a druga byłaby otwarta na różnorodne aktywności.
Obszar historyczny według uczestników konsultacji powinien obejmować Kopiec Powstania
Warszawskiego i tereny przy jego zboczach, czyli większość obecnego parku Akcji „Burza”. Główny
charakter tej przestrzeni powinien skupiać się na historii i pamięci. Za najważniejsze dla tego celu
zostały uznane różnorodne formy upamiętniania oraz organizacja wydarzeń.
Większość uczestników konsultacji pozytywnie oceniło umieszczenie infrastruktury rekreacyjnosportowej w pozostałej części parku. W tej przestrzeni istotna jest organizacja form rekreacji, z
których mogą korzystać osoby z każdej grupy wiekowej i o różnych zainteresowaniach.
Dla wielu osób biorących udział w konsultacjach ważne jest zachowanie przyrodniczej wartości
zieleni parkowej. Dzięki jej swobodnemu charakterowi obecnie w parku pojawiają się zwierzęta
różnych gatunków. Uczestnicy konsultacji wskazali na to, że czyni to park wyjątkowym na mapie
Warszawy.
Jednocześnie przez wiele osób park oceniany jest jako zaniedbany, zaśmiecony i niebezpieczny.
Nieuporządkowane parkowe ścieżki nie zachęcają mieszkańców do przychodzenia do parku.
Uporządkowanie przyszłego parku może podnieść poczucie bezpieczeństwa jego użytkowników i
zachęcić nowe osoby do odwiedzania. Na brak poczucia bezpieczeństwa w parku wpływa też
aktywność rowerzystów zjeżdżających ze wzgórza kopca z duża prędkością i fakt zdarzających się
kolizji z pieszymi i psami.
Proces konsultacyjny jest jedną z podstaw do opracowania wytycznych projektowych dla
przyszłego parku. Dokument ten będzie dotyczyć kwestii ogólnych oraz w szczegółowym zakresie
zagadnień przyrodniczych, konserwatorskich oraz estetycznych. Wytyczne podejmą również tematy
historii, kultury i aktywnej rekreacji. Określą także przeznaczenie poszczególnych części parku i
obecnych w nim budynków.
Wszystkie wyżej wymienione kwestie poruszone zostały podczas konsultacji społecznych z
mieszkańcami, a także w trakcie konsultacji eksperckich i wywiadów z interesariuszami. Końcowy
dokument wytycznych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy opublikuje na swojej stronie internetowej w
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sierpniu 2018 roku. Następnie Zarząd zorganizuje konkurs architektoniczny. Według planu budowa
nowego parku zacznie się w sierpniu 2019 roku.
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3. Przebieg procesu konsultacyjnego
3.1. Harmonogram procesu konsultacyjnego


13-20.05.2018
o

obserwacje terenowe i wywiady z użytkownikami parku i mieszkańcami okolicznych
osiedli.



23.05.2018
o

spotkanie dla obecnych i przyszłych użytkowników parku, Szkoła Podstawowa nr
190, 18:00-20:00





23.05-10.06.2018
o

ankieta drukowana i w wersji online

o

wywiady z lokalnymi i ponadlokalnymi interesariuszami

27.05. i 16.06.2018
o

punkt konsultacyjny zlokalizowany przy wejściu do parku od strony ulicy Bartyckiej,
12:00-15:00

o


spacer przyrodniczo-historyczny, 13:00-14:00

10.06.2018
o

punkt konsultacyjny zlokalizowany przy ulicy Zgrupowania AK „Północ” w ramach
V. Czerwcówki pod Kopcem organizowanej przez Fundację Bo Warto, ulica Grupy AK
„Północ”, 15:00-18:00



13.06.2018
o

spotkanie dla obecnych i przyszłych użytkowników parku, Szkoła Podstawowa nr
190, 18:00-20:30

3.2 Akcja informacyjna
Akcja informacyjna dotyczyła większości elementów procesu konsultacyjnego: ankiety internetowej,
spotkań oraz punktów konsultacyjnych. W ramach akcji informacyjnej rozwieszone zostały plakaty
w okolicznych sklepach, punktach usługowych, Szkole Podstawowej nr 190 oraz na klatkach
schodowych bloków administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Pod Kopcem” i „EC
Siekierki”.
Mieszkańcy byli również informowani o kolejnych działaniach w bezpośrednich rozmowach
z badaczami oraz za pośrednictwem kanałów internetowych1.

1

Adresy internetowe, pod którymi zamieszczono informacje: konsultacje.um.warszawa.pl oraz zzw.waw.pl, a także
profile na portalu Facebook: Konsultacje Społeczne Warszawa, Zieleń Warszawska oraz Skwer Sportów Miejskich.
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Fot. 2 Sklep Lewiatan, ul. Czerniakowska 58. Fot. M. Łątkowski
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3.3. Metody konsultacyjne
3.3.1. Badanie terenowe
Badania terenowe trwały osiem dni pomiędzy 13 a 20 maja. W tym czasie dwuosobowe zespoły
badawcze przeprowadziły:
–

obserwacje terenowe w parku Akcji „Burza” oraz wywiady z jego użytkownikami,

–

obserwacje terenowe na osiedlach w okolicy parku oraz wywiady z ich mieszkańcami

Szczegółowy zakres obszarów obserwacji jest wskazany poniżej. W dalszej części tekstu
posługujemy się symbolami określonymi na grafice (np. 1A, 2 itd.).

Załącznik 1. Zakres obszarów obserwacji. Graf. M. Baranowska

W skład zespołu badawczego weszły doświadczone w badaniu miejskiej przestrzeni badaczki i
badacze oraz studentki i studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. W dwuosobowych zespołach
prowadzili dwugodzinne obserwacje oraz wywiady indywidualne, diady oraz minifokusy naturalne2.
Obserwacje przeprowadzone zostały w różnych porach dnia na całym terenie parku Akcji „Burza”
(1A, 1B, 1C) oraz okolicznych osiedlach rozmieszczonych przy ulicach: Zwierzynieckiej (2);
Melomanów (4); Grupy AK „Północ” oraz Bluszczańskiej (3). Rozszerzenie badanego terenu poza
park wynika z obecnego stanu przestrzeni parkowej, która jest nieprzystosowana do niektórych
użytkowników oraz nie posiada wejść prowadzących bezpośrednio z okolicznych osiedli, co
2

Przez diady rozumiane są wywiady prowadzone z dwójką respondentów, przez minifocusy naturalne rozumiane są
wywiady prowadzone jednocześnie z większą liczbą respondentów.
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utrudnia korzystanie z niej wielu sąsiadom. Zespół badawczy dzielił czas w terenie pomiędzy
przestrzeń parkową i mieszkalną, by poznać nie tylko obecnych, ale także potencjalnych
użytkowników przyszłego parku. W trakcie badania terenowego przeprowadzono łącznie ponad 30
wywiadów z 47 użytkownikami parku i mieszkańcami sąsiednich osiedli w różnym wieku – od
młodzieży do seniorów pamiętających czasy Powstania Warszawskiego.
Stworzony na potrzeby badania podział na obszary obserwacji służył również do zebrania danych
na temat liczby osób odwiedzających park. Badacze zapisywali godzinę, czas spędzony w danym
obszarze i liczbę osób, które w nich spotkali. W związku z tym, że liczby mieszczą się w zakresie od
0 do 15, dane te należy traktować jako dane jakościowe, nie zaś ilościowe. W takiej formie zostały
one uwzględnione w dalszej części raportu.

3.3.2. Wywiady z interesariuszami
W czasie prowadzonych konsultacji członkowie zespołu przeprowadzili pogłębione wywiady
z lokalnymi interesariuszami. Wywiady te zostały przeprowadzone według poszerzonego
scenariusza, który uwzględniał specyfikę działalności poszczególnych interesariuszy, ich plany na
przyszłość i możliwe formy działań w przyszłym parku oraz możliwe sposoby zaangażowania w
jego tworzenie.
Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami Fundacji BoWarto, Gazety Siekierkowskiej, Rady
Osiedla Siekierki, Domu Kultury Dorożkarnia, Przedszkola Omega, Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowych „Pod Kopcem” oraz Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika oraz
lokalną aktywistką odpowiedzialną za projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

3.3.3. Ankieta
Proces zbierania odpowiedzi na ankietę rozpoczął się 23 maja i trwał do 10 czerwca 2018 roku.
Ankietę można było uzupełnić na dwa sposoby:
– w Internecie, pod adresem konsultacje.um.warszawa.pl;
– w wersji papierowej samodzielnie – ankiety były dostępne w Szkole Podstawowej nr 190 oraz
w Domu Kultury Dorożkarnia oraz w trakcie imprezy plenerowej „Czerwcówka pod kopcem”
organizowanej przez Fundację Bo Warto.
W trakcie badania zostało wypełnionych 1156 ankiet, z których 1072 zostały wypełnione przez
Internet, a 84 w wersji papierowej. Ponad połowę respondentów stanowili mieszkańcy Czerniakowa
i innych części Mokotowa. 64% respondentów stanowili mężczyźni, 36% kobiety. Niemal połowa
respondentów to osoby w wieku pomiędzy 26 a 35 lat3.

3.3.4. Spotkania konsultacyjne
3

Dokładny opis wyników badania ankietowego znajduje się w Aneksie 1 do poniższego raportu.
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W ramach procesu diagnostycznego odbyły się dwa spotkania konsultacyjne o charakterze
informacyjno-warsztatowym:
-

23 maja, Szkoła Podstawowa nr 190, 20 uczestników,

-

13 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 190, 32 uczestników.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zostali poinformowani o harmonogramie i zakresie
projektu, w tym o przebiegu procesu diagnostycznego oraz szczegółach dotyczących możliwości i
ograniczeń projektu przyszłego parku. Następnie zostali zaproszeni do pracy w grupach, podczas
której mieli odpowiedzieć na trzy pytania:


Jak sobie wyobrażają korzystanie z Parku w przyszłości przez różne grupy użytkowników?



Jakie wrażenia ma budzić nowy Park (w tym jego aspekty przyrodnicze)?



Z kim i w jakim celu chcieliby odwiedzać Park?

W ten sposób obecni na warsztacie razem z moderatorami wypracowali listę grup użytkowników
przyszłego parku oraz zestawienie ich najważniejszych potrzeb. Dzięki temu sporządzono katalog
potrzeb wspólnych dla wszystkich użytkowników oraz znaleziono punkty sporne, które wymagały
dodatkowej dyskusji i przemyślenia w trakcie procesu badawczego.

Fot. 3 Spotkanie otwarte, praca warsztatowa, 23 maja. Fot. R. Wardecka

Podczas drugiego spotkania uczestnicy zostali poinformowani o statusie projektu, wypracowanych
wnioskach z procesu diagnostycznego oraz wynikach ankiety internetowej. W ramach pracy
w grupach każdy z uczestników wypowiedział najważniejsze dla siebie pytania dotyczące
przyszłego parku, które następnie zostały zebrane we wspólną listę. Każde z tych pytań zostało
następnie omówione przez moderatorów spotkania, by odpowiedzieć na wątpliwości uczestników.
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Fot. 4 Spotkanie otwarte, 13 czerwca. Fot. S. De Lacobis

3.3.5. Punkty konsultacyjne
W ramach procesu konsultacyjnego zorganizowane zostały trzy punkty konsultacyjne:
-

27 maja, u podnóża Alei Godziny „W” wraz ze spacerem historyczno-przyrodniczym,
40 uczestników;

-

10 czerwca, przy ulicy Grupy AK „Północ” w ramach lokalnego wydarzenia „Czerwcówka pod
Kopcem”, 60 uczestników;

-

17 czerwca, u podnóża Alei Godziny „W”, wraz ze spacerem historyczno-przyrodniczym,
25 uczestników.
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Fot. 5 Punkt konsultacyjny przy Grupy AK „Północ”. Fot. R. Wardecka

Fot. 6 Punkt konsultacyjny w parku Akcji „Burza”. Fot. M.Baranowska
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W ramach każdego punktu moderatorzy przedstawiali odwiedzającym proces badawczy oraz
możliwości projektowe, a zachęcali do rozmowy na temat oczekiwań i potrzeb wobec przyszłego
parku. Działania konsultacyjne były prowadzone dwutorowo w oparciu o dwa narzędzia – wywiady
pogłębione z mapą oraz lokalizację funkcji na podkładzie mapowym (z naniesionymi przestrzeniami
pod kubatury na podstawie MPZP).
Spacery historyczno-przyrodnicze odbywające się w ramach punktów konsultacyjnych
zorganizowanych na terenie parku podzielone zostały na dwie części, prowadzone odpowiednio
przez historyka i ornitologa. W części historycznej pierwszy spacer prowadził przedstawiciel
Muzeum Warszawy, drugi przewodnik z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W części przyrodniczej
w obu przypadkach ornitolodzy związani byli z Społecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków STOP.

Fot. 7 Lokalizacja funkcji na podkładzie mapowym stworzona przez odwiedzającą punkt mieszkankę. Fot. M. Łątkowski
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4. Wyniki konsultacji4
4.1. Kontekst społeczno-historyczny
4.1.1. Park Akcji „Burza” [obszary 1A-C]

Fot. 8 Punkt widokowy na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego. Fot. A. Szypulska

Obecnie teren parku Akcji „Burza” obejmuje Kopiec Powstania Warszawskiego, płaski teren u jego
podnóży od strony ulicy Bartyckiej, pas zieleni rozciągający się pod liniami wysokiego napięcia
od strony osiedla przy ulicy Zwierzynieckiej (Spółdzielnia „Pod Kopcem”) oraz ogródki działkowe
znajdujące się w południowej części Kopca między jego zboczami a ulicą Wojskowej Służby Kobiet.
Wyjściowo teren Kopca podzielony został na trzy obszary obserwacji (Załącznik 1) – docelowo
jednak wyróżniliśmy dwie strefy funkcjonalno-przestrzenne.
Pierwsza obejmuje teren wzdłuż ulicy Bartyckiej oraz parkową aleję Godziny „W”. Oprócz
brukowanych schodów prowadzących na szczyt Kopca znajdują się tu dwie wydeptane ścieżki
– jedna biegnąca wzdłuż ulicy Bartyckiej przy granicy parku, druga przez polanę u stóp Kopca. Obie
są wykorzystywane przez użytkowników parku. Ścieżki te nie są uporządkowane – na jednej z nich
od dawna zalega pień złamanego drzewa, na co wskazuje wydeptana droga wokół niego. Z tego
terenu korzystają osoby odwiedzające park jako miejsce spokoju i ciszy, szczególnie, by w nim
spacerować. W obręb tej części parku wchodzi także parking znajdujący się przy ulicy Bartyckiej,
który wykorzystywany jest głównie przez samochody dostawcze z pobliskich firm budowlanych, a
4

Wyniki wniesione przez poszczególne metody konsultacyjne są ze sobą na tyle zbieżne i uzupełniające się, że
w tekście traktowane zostały zbiorczo. W przypadku, gdy któryś z wyników odbiegał od pozostałych, zostało to
zaznaczone w tekście.
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także przez odwiedzających podczas uroczystości obchodów rocznic Powstania Warszawskiego.
Jedna z rozmówczyń opisała także sytuacje, w których parking zajmują kibice zmierzający na mecz
na pobliskim stadionie Legii.
Na drugą strefę parku składają się pozostałe zbocza Kopca i dzikie ścieżki prowadzące w kierunku
ogródków działkowych. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym znajdującym się w tej części jest
ścieżka prowadząca dookoła Kopca od samego szczytu do podnóży schodów alei Godziny „W”.
Droga ta jest wydeptana przez użytkowników parku, jednak jest na tyle szeroka i płaska, że
korzystają z niej wjeżdżający na Kopiec rowerzyści, a także niektóre rodziny z dziecięcymi wózkami.
Od ścieżki tej dobiegają w różnych kierunkach inne, utrzymane w gorszym stanie i często bardzo
strome. Prowadzą one do ogródków działkowych oraz w okolicę boiska przy Szkole Podstawowej
nr 190.
W strefie tej w wielu miejscach zauważyć można pozostałości po trasach zjazdowych rowerzystów,
które przecinają często szlaki piesze. Widoczne są także fragmenty gruzów oraz cegieł wystające ze
zboczy i leżące na ścieżce. Przestrzeń tę znają i wykorzystują prawie wyłącznie dwie grupy
użytkowników parku: rowerzyści oraz właściciele psów. Również ogródki działkowe dzielą się na
dwie części: używane i zadbane w okolicy osiedla przy Zwierzynieckiej oraz opuszczone i dzikie
u podnóży Kopca. Wiele z tych ostatnich wykorzystywana jest dzisiaj jako miejsca przebywania
osób bezdomnych oraz śmietniska – najnowsze warstwy znajdujących się na nich odpadów zostały
wyrzucone niedawno.
Większość z użytkowników podczas wywiadów i spotkań jako park traktowała tylko pierwszą
z powyżej opisanych stref. To w niej znajduje się główne i oficjalne – według wielu jedyne – wejście
do parku oraz schody na Kopiec, czyli Aleja Godziny „W” – przestrzenie wykorzystywane przez
codziennych odwiedzających. Przestrzeń ta przez wielu respondentów jest oceniana jako dzika
i nieuporządkowana, często określana także jako sprawiająca wrażenie mało bezpiecznej
i zaniedbanej. Ostatnia opinia wyrażana jest szczególnie mocno przez osoby, które w parku bywają
rzadko i nie znają go w całości. Z brakiem poczucia bezpieczeństwa wiąże się także
niewystarczające oświetlenie, z którego powodu część rozmówców nie udaje się do parku po
zmroku.
Dla większości mieszkańców problematyczne są śmieci zalegające w dużych skupiskach w okolicach
ulicy Bartyckiej, na starych działkach oraz za boiskiem przy ulicy Grupy AK „Północ”. Na terenie
Kopca PW w wielu miejscach znajdują się mniejsze skupiska odpadów pozostawione przez grupy
spożywające jedzenie i alkohol w parku. Wielu rozmówców wskazywało na to, że posprzątanie
parku ze śmieci i utrzymanie go w czystości jest dużo ważniejsze od uporządkowania przestrzeni i
parkowej zieleni. Takie działanie według nich pozwoli odzyskać większą część parku dla ludzi, a
jednocześnie nie zaburzy jego wyjątkowego, dzikiego charakteru.
Na terenie parku znajduje się niewiele miejsc do siedzenia, na co zwraca uwagę większość
mieszkańców – także ci, którzy z tego właśnie powodu w parku nie bywają. Jedyne ławki
umieszczone są na schodach wzdłuż alei Godziny „W”, czyli przy głównym szlaku komunikacyjnym
parku. Ostatnia z nich znajduje się w dość dużej odległości od szczytu, na którym również brakuje
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miejsc do siedzenia. Młodsi użytkownicy korzystają tam z betonowego bloku lub barierek
okalających grzbiet Kopca. Użytkownicy, którzy opisywali Kopiec jako ważny czerniakowski punkt
widokowy, wyrażali zawód brakiem możliwości wygodnego spędzenia czasu na szczycie. Na
polanie znajdującej się u podnóża Kopca od strony ulicy Bartyckiej również nie ma ławek ani
siedzisk, natomiast niewiele osób korzysta z możliwości siedzenia na trawie z powodu
pozostawionych tam psich odchodów.

4.1.2. Historia
Respondenci uważają, że aspekt historyczny związany z badaną przestrzenią jest ważny.
Zauważają jednak, że jest on niewystarczająco wyeksponowany i nie jest odpowiednio wyjaśniony.
Decyzją Rady Miasta od 2004 roku kopiec nosi nazwę Kopca Powstania Warszawskiego. Wielu
mieszkańców okolicznych osiedli – szczególnie Osiedla przy ul. Zwierzynieckiej, a także mieszkańcy
Siekierek – określa go mianem „zwałki” pochodzącym jeszcze sprzed nadania oficjalnej nazwy i
odnoszącym się do sposobu powstania wzniesienia.
W przestrzeni parku znajduje się kilka form upamiętnienia. Najważniejszą jest pomnik Polski
Walczącej znajdujący się na szczycie, gdzie znajduje się również specjalnie przygotowane miejsce
na ognisko – przez 63 dni obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego płonie tam tzw.
Ogień Pamięci. Wzdłuż alei Godziny „W” znajdują się małe, drewniane krzyże, które z obu stron
flankują schody prowadzące na górę. Tuż przy wejściu do parku znajduje się tablica informująca o
tym, że Kopiec został stworzony z powojennych gruzów Warszawy. U podnóża Kopca znajduje się
również schowany w zaroślach głaz „pod kopiec Konstytucji 1791”. Jego obecność w tym miejscu
nie jest oznaczona w przestrzeni parkowej, a przez to rzadko jest zauważany przez osoby
odwiedzające park. Użytkownicy parku zwrócili uwagę na to, że pomnik ten powinien zostać
bardziej wyeksponowany.
Respondenci są świadomi historycznych konotacji badanej przestrzeni. Większość z nich wie
o corocznych wydarzeniach, jednak niewielu bierze udział w obchodach, w związku ze zbyt dużą
frekwencją osób przyjezdnych. Respondenci deklarowali uczestnictwo w innych wydarzeniach
związanych z upamiętnieniem historii miasta, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych
z pamięcią o Powstaniu Warszawskim, czasem w okolicy Kopca, czasem w innych częściach
Warszawy. Jednocześnie zwracali również uwagę na niewystarczającą promocję wydarzeń
związanych z historią najbliższej okolicy, przez co nie są one wystarczająco popularne.
Mieszkańcy wskazywali na to, że Kopiec PW jest ważnym miejscem pod względem turystycznym –
pojawiają się na nim indywidualni turyści oraz sporadycznie zorganizowane grupy. W tym
kontekście respondenci zwracali również uwagę na brak oznaczeń drogi wiodącej na Kopiec, ale
również różnego rodzaju tablic informacyjnych opowiadających o historii Powstania Warszawskiego
oraz historii Czerniakowa.
Według części mieszkańców Kopcowi należy się szczególny szacunek ze względu na historię
jego powstania. Według nich nie powinno się ingerować w gruzy Warszawy i pozostałości po
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Powstaniu Warszawskim, z których, według nich, składa się nie tylko samo wzniesienie, ale również
najbliższe tereny je otaczające, szczególnie te przy ulicy Bartyckiej. Dlatego część mieszkańców nie
zgadza się na jakąkolwiek rekreację na Kopcu, jak również wyprowadzanie na nim psów.
Dodatkowo grupa mieszkańców z osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy „Pod Kopcem”
mając na względzie szacunek do historii wyraziła silny sprzeciw wobec budynków planowanych
przy ulicy Bartyckiej.
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4.1.3. Najbliższe otoczenie parku [obszary 2,3,4]

Fot. 9 Widok ze szczytu Kopca w kierunku południowym. Fot. M. Kujawska

Jako najbliższe otoczenie parku w trakcie procesu konsultacyjnego rozumieliśmy trzy osiedla
sąsiadujące z terenami parkowymi – przy ul. Zwierzynieckiej, ul. Melomanów oraz ul. Bluszczańskiej
i Grupy AK „Północ”. Zarówno park, jak i jego okolica są częścią Czerniakowa, który leży na
warszawskim Mokotowie. Mieszkańcy oceniają swoje miejsce zamieszkania jako spokojne i ciche,
które to cechy są dla nich największymi zaletami okolicy. Ci, którzy mieszkają tu dłużej, zauważają
zmiany związane z budową kolejnych osiedli, rozwojem infrastruktury usługowej oraz powolnym
porządkowaniem okolicy. Według wielu z nich w ostatnich latach na omawianym terenie jest dużo
bezpieczniej niż wcześniej, choć jeden z rozmówców opowiedział nam historię osób pobitych
podczas nocnych spacerów. Ważnym elementem przestrzeni, łatwym do zauważenia podczas
obserwacji oraz podkreślanym przez mieszkańców, jest wszechobecna zieleń, która zajmuje
nieużywane jeszcze działki oraz rośnie między osiedlowymi blokami.
W związku z sukcesywnym zabudowywaniem przestrzeni przez kolejne osiedla, okolicę parku
zamieszkuje zróżnicowana grupa mieszkańców – od osób zamieszkałych tu już przed wojną, do
tymczasowych, sezonowych lokatorów, takich jak studenci i pracownicy okolicznych placów
budowy. Starsi mieszkańcy wskazali na to, że nie da się już, jak wcześniej, znać wszystkich osób
pojawiających się na osiedlach w związku z szybką rotacją lokatorów. Część mieszkańców podczas
wywiadów i spotkań oceniło tę sytuację pozytywnie, wskazując na to, że w ten sposób okolica może
się rozwijać jednocześnie zachowując swój spokojny – według określenia jednego z rozmówców –
i podmiejski charakter na uboczu miasta.
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Odpowiedzią na rosnącą liczbę mieszkańców najbliższej okolicy było pojawienie się sklepu
spożywczego sieci „Biedronka”, który przez mieszkańców uważany jest za ważny punkt na mapie
okolicy. Ze względu na brak alternatywnych punktów handlowych sklep często jest bardzo
zatłoczony. Na osiedlach znajdują się małe lokale usługowe, ale nie spełniają one wszystkich
oczekiwań mieszkańców.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i jej dynamiczny wzrost, według respondentów
badana okolica nie jest odpowiednio przygotowana do obsługi lokalnych potrzeb
infrastrukturalnych. Z jednej strony można zauważyć to w głosach dotyczących kwestii dojazdu
samochodem do osiedli i niewystarczającej liczby miejsc postojowych. Z drugiej strony respondenci
zwracali również uwagę na niewielką liczbę miejsc oferujących usługi kulturalne. Głównym ich
źródłem jest Dom Kultury „Dorożkarnia”, który prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Respondentom brakuje również przestrzeni takich jak kawiarnie, restauracje oraz puby, czyli
miejsca, w których można spędzić czas wolny z większą grupą znajomych.
Mieszkańcom brakuje wydarzeń lokalnych o charakterze „festynowym”. Jako miejsce dogodne do
spacerów wskazywali osiedla oraz ulicę Wojskowej Służby Kobiet, która jest w niewielkim stopniu
dostosowana do liczby poruszających się po niej obecnie samochodów i jednocześnie ruchu
pieszego. Problem ten może się pogłębić w związku z budową nowego osiedla przy ulicy Bartyckiej
oraz planami zabudowy terenów na południe od powstającej Alei Polski Walczącej.
W czasie obserwacji badacze zauważyli, że okolica jest często wykorzystywana przez
rowerzystów. Poza parkiem, rowerzyści korzystają z ulicy Bartyckiej jadąc w kierunku Wału
Zawadowskiego i Wisły. Dla mieszkańców jazda na rowerze jest ważnym sposobem spędzania
wolnego czasu. Jako kierunek wycieczek wskazywali miejsca takie jak Wał Zawadowski lub Jeziorko
Czerniakowskie. Innymi miejscami, w których mieszkańcy spędzają czas pod względem aktywności
fizycznej są siłownie rozlokowane na terenie osiedli, które, pomimo popularności, oceniane są jako
niewystarczające.
Przestrzeń do spędzania czasu z dziećmi, taka jak place zabaw, jest niedostosowana do potrzeb
społeczności – stare urządzenia, czasem w niewystarczającej liczbie na publicznych placach
kontrastują z nowszymi i ładniejszymi, które nie są dostępne dla każdego z powodu lokalizacji
wewnątrz zamkniętych osiedli. Na badanym terenie znajdują się również dwa niewielkie boiska do
gier zespołowych, które często są przepełnione.
Pomimo szybko rosnącej i zmieniającej się społeczności, mieszkańcy uważają się za dobrze
zintegrowanych. Jednocześnie mieszkańcy wskazują na to, że integracja ta ma wyraźne granice –
społeczności osiedli przy Zwierzynieckiej i Grupy AK „Północ” według respondentów nie mają ze
sobą prawie żadnego kontaktu. W obu grupach są osoby aktywne, które składają projekty do
kolejnych edycji Budżetu Partycypacyjnego, a na spotkaniach związanych z Budżetem pojawia się
sporo osób. Z drugiej strony podczas wywiadów terenowych respondenci nie wskazywali lokalnych
liderów i aktywistów poza Fundacją BoWarto prowadzoną przez panią Renatę Wardecką związaną
z osiedlem Siekierki.
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Obserwowane osiedla różnią się między sobą w wielu aspektach. Podstawowym jest charakter ich
zabudowy: Osiedle „Pod Kopcem” składa się z bloków mieszkalnych z okresu PRL, osiedle przy
ul. Melomanów stanowi połącznie blokowiska oraz budynków wybudowanych na przełomie lat
dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, za to osiedle na wschód od ul. Grupy AK „Północ” budowane
jest od początku lat dwutysięcznych.
Oprócz różnicy w zabudowie, na osiedlach widać różnicę w sposobie spędzania czasu. Na
osiedlu przy Zwierzynieckiej mieszkańcy często spotykają się na ławeczkach zlokalizowanych
między budynkami. W tym miejscu znajduje się również szkoła podstawowa, do której chodzą
dzieci z najbliższej okolicy; siłownia plenerowa i plac zabaw. Na osiedlu panuje spokój i cisza,
pomimo bliskości uciążliwej ulicy Czerniakowskiej, a zieleń pomiędzy blokami jest zadbana.
Na osiedlu przy ulicy Melomanów, charakter przestrzeni jest zupełnie inny. Obszar pomiędzy
blokami w dużej mierze zaanektowany jest przez parkujące samochody. Miejsca, w których można
usiąść zlokalizowane są w ciasnych przestrzeniach i w bliskiej okolicy głównych tras
komunikacyjnych na osiedlu, dlatego też sprawia ono wrażenie pustego.
Mieszkańcy zabudowań znajdujących się od strony ulicy Grupy AK „Północ” mieszkają w osiedlach
grodzonych, a we wnętrzu każdego kompleksu znajdują się odseparowane patia, na których często
zlokalizowane są place zabaw. Główną przestrzenią aktywności mieszkańców tej części obszaru jest
ulica Grupy AK „Północ”, przy której znajdują się punkty usługowe oraz przestrzenie aktywności
sportowej, czyli boisko i siłownia (zbudowane w ramach projektów z Budżetu
Partycypacyjnego). Wzdłuż jezdni zbudowana jest asfaltowa ścieżka rowerowa, która używana jest
nie tylko jako droga dla rowerów, ale również miejsce do jazdy na rolkach i hulajnogach oraz do
spacerowania. Jedyne ławki w tej okolicy znajdują się wewnątrz siłowni plenerowej i są
wykorzystywane przez większość grup mieszkańców, także te nie używające urządzeń sportowych.
4.1.4. Łazienki Królewskie
Podczas rozmów na temat terenów parkowych, mieszkańcy często przytaczali przykład leżących
niedaleko Łazienek Królewskich, by rozmawiać o charakterze parku i konkretnych rozwiązaniach.
Park ten jest oceniany pozytywnie i stawiany za wzór, gdyż ma dobrą infrastrukturę parkową, na
którą składają się drobne usługi, dobre ścieżki, porządek oraz duży plac zabaw. Rzeczy te
sprawiają, że przyjemnie korzysta się z parku i można spędzić w nim dużo czasu.
Z drugiej strony – poruszanej często przez te same osoby, które wymieniały cechy pozytywne –
Łazienki wskazywane są jako przykład parku zbyt uporządkowanego, w którym zieleń nie może się
rozwijać. Problematyczny dla respondentów jest także ponadlokalny charakter parku, przez który
pojawia się w nim zbyt dużo ludzi tworzących nieprzyjemne tłumy. Dodatkowo negatywnie
oceniane są także liczne ograniczenia parkowe, szczególnie te dotyczące jazdy na rowerze, rolkach
i longboardach.
Dla osób zainteresowanych rozwojem parku Akcji „Burza” Łazienki Królewskie są więc przykładem
zarówno dobrych, jak i złych praktyk tworzenia przestrzeni parkowej. Ich ocena odpowiada
wymaganiom, jakie stawiane są przyszłym zmianom w czerniakowskim parku.
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4.2. Wyniki konsultacji – zdiagnozowane potrzeby użytkowników
Park w dni robocze jest rzadko używany, spotkać w nim można pojedyncze osoby, które
spacerują lub wyprowadzają psy. Z obserwacji wynika, że pogoda nie ma wpływu na liczbę
użytkowników parku, jest ich niewielu w większości sytuacji. Więcej osób pojawia się w godzinach
popołudniowych i wieczornych – wtedy na Kopiec docierają rowerzyści oraz biegacze, którzy
korzystają z parkowej przestrzeni do uprawiania sportu. Sytuacja ta zmienia się nieznacznie w czasie
weekendów, kiedy to na Kopcu częściej pojawiają się osoby spoza okolicy – zagraniczni turyści i
spacerowicze z innych części miasta. Korzystają oni zazwyczaj tylko z alei Godziny „W” i
przestrzeni na szczycie Kopca, a ich wizyty trwają zaledwie około pół godziny – czas potrzebny na
wejście na szczyt Kopca, rozejrzenie się po okolicy i opuszczenie terenu parku.
W opinii wielu użytkowników parku niewielka liczba odwiedzających jest dużą zaletą tego
miejsca. Zarówno rozmówcy szukający tu odpoczynku, jak i sportowcy oraz osoby z psami cenią
sobie spokój
i ciszę tego miejsca. Jedna z rozmówczyń użyła nawet sformułowania „tłum ludzi w parku”,
by opisać sytuację, w której razem z nią na szczycie Kopca pojawiły się cztery osoby.
Większość użytkowników parku i mieszkańców zgadza się na to, że park powinien być
przeznaczony w przyszłości dla jak najszerszego grona grup użytkowników. Zdanie to pojawiało się
podczas wywiadów terenowych, rozmów z interesariuszami, a także podczas spotkań i warsztatów.
Podczas jednego z ostatnich uczestnicy mieli zastanowić się nad tym jakie grupy użytkowników
powinny mieć dla siebie miejsce w parku. Wypracowane grupy zostały wyznaczone ze względu na:
-

cechy demograficzne (seniorzy, rodziny, młodzież, dzieci);

-

sposoby korzystania z przestrzeni (odpoczywający, spacerowicze, sportowcy, osoby
wyprowadzające psy);

-

związki z przestrzenią przyszłego Parku i Kopca, a jego okolicą (lokalni mieszkańcy,
działkowcy oraz odwiedzający, turyści i uczestnicy wydarzeń upamiętniających);

-

grupy zorganizowane (m.in. szkoły, harcerze).

Kopiec Powstania Warszawskiego jest ważnym elementem lokalnej tożsamości okolicznych
mieszkańców. Wielu z nich uważa, że mieszkając w okolicy trzeba przynajmniej raz pojawić się na
Kopcu. 82% osób biorących udział w ankiecie zgadza się ze stwierdzeniem, że Kopiec jest ważnym
pomnikiem Powstania Warszawskiego. Większość mieszkańców przyznawała, że chociaż sam
Kopiec powinien być traktowany z szacunkiem i niekiedy uznawała za zasadne ograniczenie form
wykorzystania tej przestrzeni nieprzystających do jej historycznego charakteru, to przyszły,
rozszerzony park powinien zostać zagospodarowany i być w znacznej mierze wykorzystywany przez
lokalną społeczność do zróżnicowanych form rekreacji.
Opisując stan obecny w parku, mieszkańcy podczas wywiadów i spotkań wielokrotnie zwracali
uwagę na ograniczenie dostępu do parku dla różnych użytkowników. Brak równych alei parkowych
sprawia, że trudno się po nim przemieszcza osobom starszym, osobom o ograniczonej mobilności
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oraz osobom prowadzącym wózek dziecięcy. Istotne są również ograniczenia dostępu na szczyt
Kopca w postaci braku podjazdu dla wózków.
Brak zagospodarowania przestrzeni parku oraz dzikość, w jakiej rozwija się roślinność parku
sprawia, że respondenci często wskazują na obecność wielu gatunków zwierząt, ze szczególnym
uwzględnieniem ptaków. Jednak charakter przestrzeni sprawia, że z zarośli parkowych korzystają
również ludzie, którzy chodzą „za potrzebą”, a czasem pod ich osłoną organizują imprezy. W parku,
szczególnie w części znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 190 oraz
na nieużywanych działkach, zaobserwować można również liczne miejsca, w których rozpalane było
ognisko, czasem też pozostawione zostały rzeczy, które wskazują na obecność osób bezdomnych.
W rozmowach okazał się to jeden z aspektów wpływających na niskie poczucie bezpieczeństwa lub
wrażenie nieprzystawalności „koczowisk” do powagi miejsca jakim jest Kopiec Powstania
Warszawskiego.
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Poniżej znajdują się opisy poszczególnych grup użytkowników oraz ich najważniejsze potrzeby
względem przyszłego parku.
4.2.1. Rodzice z dziećmi
Większość respondentów mających dzieci to mieszkańcy sąsiadujących z Parkiem Akcji „Burza”
osiedli. Z rozmów i obserwacji wynika, że na wszystkich trzech objętych badaniem osiedlach
mieszkają dorośli z dziećmi. W obrębie każdego z badanych osiedli znajduje się plac zabaw,
siłownia plenerowa i boisko, ale respondenci rzadko nie wypowiadali się o tej infrastrukturze jako
wystarczającej dla siebie i swoich dzieci ze względu na ich mały rozmiar i ograniczony dostęp lub
dzięki dużemu obłożeniu, wynikającemu z niedostatecznej ich liczby.
Park Akcji „Burza” nie jest w tym momencie uważany za miejsce dogodne do spędzania czasu z
dzieckiem. Mieszkańcy z dziećmi wskazali na to, że największą barierą dla nich są nierównie ścieżki,
które utrudniają poruszanie się z wózkiem. Jedna z respondentek zadeklarowała nawet, że odkąd
ma dzieci, przestała korzystać z tej przestrzeni. Najczęściej rodzice odwiedzają park dopiero z
dziećmi, które są na tyle duże, że mogą wejść na szczyt Kopca o własnych siłach. Jednocześnie
dorośli zwracali uwagę, że póki mają dzieci w wieku szkolnym dostosowują do nich wszystkie
rozrywki. W najbliższej okolicy korzystają z miejsc takich jak Dom Kultury Dorożkarnia, Teatr Baza
czy Stacja Plastyczna, czyli instytucje, które prowadzą działalność skierowaną do dzieci. W chwili
obecnej wiele rodzin nie ma powodu do odwiedzania parku.
Dorośli mający dzieci często zwracali uwagę na to, że w parku ważna jest zieleń, najlepiej
uporządkowana, nie tak dzika jak w tym momencie. Dla tej grupy respondentów ważną potrzebą
jest infrastruktura parkowa – możliwość dogodnego wjazdu na Kopiec z wózkiem dziecięcym czy
ważna dla dzieci starszych równa, asfaltowa droga, po której będą mogły jeździć na rolkach.
Dla rodzin najważniejsze jest stworzenie placu zabaw, który będzie dostosowany do dzieci w
różnym wieku. Wśród propozycji na dodatkowe urządzenia w przestrzeni przeznaczonej dla dzieci
pojawił się park linowy, miasteczko rowerowe do nauki jazdy oraz tyrolka. Przedstawiciel lokalnych
przedszkoli zwrócił uwagę na to, że plac zabaw powinien zostać odpowiednio osłonięty od wiatru
oraz słońca – zacieniona powinna być jego znaczna część, ale nie cały teren.
W związku z obecnym w planie miejscowym zbiornikiem wodnym rodzice oraz interesariusze
zaangażowani w opiekę nad dziećmi zwracali uwagę na to, że parkowa woda – w postaci fontanny
lub zbiornika wodnego – powinna być płytka na tyle, by mogły bawić się w niej dzieci.
4.2.2. Właściciele psów
Osoby wyprowadzające na spacer swoje psy są obecnie jedną z najczęściej odwiedzających Park
Akcji „Burza” grup użytkowników, co potwierdzają nie tylko obserwacje i rozmowy, ale również
wskazywany w ankiecie cel wizyty w parku. Są to osoby, które przychodzą do parku regularnie,
w wielu przypadkach nawet kilka razy dziennie i które znają wiele parkowych ścieżek. Jednocześnie
wśród respondentów z osiedli pojawiały się głosy wskazujące na to, że nie mają gdzie wyprowadzać
psów poza najbliższą okolicą. Dla tych osób trudność w znalezieniu bliskiego i przyjaznego wejścia
stanowiła główną przeszkodę w korzystaniu z parku.
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Respondenci z tej grupy wskazywali na istnienie konfliktu interesów z rowerzystami: zarówno psy
i rowerzyści poruszają się szybko, więc żeby dać możliwość wybiegania się psom, trzeba ograniczyć
możliwość kolizji z rowerzystami. Pojawiały się propozycje związane z organizacją specjalnych
miejsc dla psów – wolnych wybiegów i psich placów zabaw – aby nie wchodzić w konflikt z innymi
użytkownikami (nie tylko rowerzystami, ale również małymi bawiącymi się dziećmi oraz osobami
szukającymi wyciszenia i spokoju). Jeden z uczestników spotkania warsztatowego zaproponował
stworzenie specjalnej strefy treningowej, która pozwala psom na bezpieczną zabawę i rozwój.
4.2.3 Seniorzy
Mieszkający na okolicznych osiedlach seniorzy są często osobami, które wprowadziły się do
znajdujących się tu budynków wiele lat temu wraz z ukończeniem ich budowy. W procesie
konsultacyjnym wzięły udział zarówno osoby, które korzystają z oferty przygotowanej dla seniorów
na przykład przez Dom Kultury Dorożkarnia, a także respondenci, którzy ze względu na wiek i
problemy z wzrokiem lub słuchem, deklarowali, że nie opuszczają najbliższej okolicy swoich
mieszkań, a park jest dla nich w znacznej mierze niedostępny. Pytani o to, co zachęciłoby ich do
skorzystania z parku, wskazywali na wygodne, płaskie i szerokie drogi dojścia do parku oraz
liczne ławki.
Konieczność przystosowania parkowych terenów do potrzeb seniorów była wskazywane przez
większość mieszkańców i użytkowników parku. Niektórzy z seniorów są dzierżawcami ogródków
działkowych znajdujących się na terenie parku. Lokalna aktywistka współpracująca ze starszymi
działkowcami zwróciła uwagę, że dla większości z nich uprawianie ogródków jest najważniejszą
aktywnością dostępną w okolicy.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że seniorzy są grupą, która najczęściej zwraca
uwagę
na historyczny aspekt Kopca Powstania Warszawskiego, w przypadku niektórych z nich ze
względu na osobiste przeżycia związane z Powstaniem Warszawskim. Jednocześnie seniorzy często
wskazywali na to, że chociaż należy zachować szacunek do Kopca, warto zorganizować na terenie
parku przestrzeń, z której będzie mogła korzystać młodzież. Dodatkowo proponowali, żeby
zachować Kopiec w formie zalesionej, dzikiej, ale przestrzeń wokół wykorzystać do
zorganizowania wielofunkcyjnego parku.
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji nie jest możliwe jednoznaczne opisanie stosunku tej
grupy do jednych z najczęściej pojawiających się użytkowników parku, czyli rowerzystów. W
przeprowadzonych wywiadach kwestia ta nie pojawiała się jako problematyczna, a podczas spotkań
konsultacyjnych seniorzy nie wyrażali spójnego zdania w temacie. W ankiecie około jednej trzeciej
przedstawicieli tej grupy wiekowej opowiedziało się za całkowitym zakazem jazdy na rowerze w
parku. Należy jednak pamiętać, że było to łącznie pięć osób, które wyraziły takie zdanie.

4.2.4. Studenci
Studentów jest coraz więcej w okolicy. Respondenci z tej grupy najczęściej wynajmują mieszkania
na osiedlach otaczających park. Podczas wywiadów i spotkań zwracali uwagę na brak miejsc, do
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których można pójść wieczorem w najbliższej okolicy i związaną z tym konieczność opuszczenia
swojego sąsiedztwa w celu znalezienia miejsc jakkolwiek związanych z rozrywką.
Dla osób z tej grupy najważniejsze jest uprządkowanie przestrzeni parku. Część deklarowała,
że przychodzi do parku, aby się wyciszyć, poczytać książkę i odpocząć. Z drugiej strony osoby
młode potrzebują miejsc, w których można się spotkać ze znajomymi na przykład na grilla lub
większą grupą w kawiarni lub pubie.
Osoby w wieku studenckim są grupą, która bardzo przychylnie odnosiła się do kwestii rowerzystów
na Kopcu. Rowery nie stanowią dla nich problemu, pod warunkiem, że drogi będą wkomponowane
w przestrzeń i zadbane. W kwestii obecności innych dyscyplin sportów w parku, wskazali potrzebę
stworzenia miejsca, w którym można by jeździć na rolkach.
4.2.5. Młodzież
Większość respondentów z tej grupy mieszka w najbliższej okolicy, za wyjątkiem pojedynczych
rowerzystów, którzy przyjeżdżają na Kopiec z całej Warszawy. Młodzi ludzie traktują park jako
miejsce do spędzania wolnego czasu, przychodzą w nim posiedzieć, porozmawiać, czasem jeździć
na rowerze. Najczęściej spędzają czas na szczycie Kopca, a w związku z brakiem ławek siadają na
barierkach.
Nastolatkowie są często uczniami lub absolwentami pobliskich szkół, co sprawia, że znają historię
Kopca i Powstania Warszawskiego. Część z nich w ramach lekcji wychowania fizycznego biega na
górę. Wraz z nauczycielami chodzą na wydarzenia związane z obchodami rocznic Powstania
Warszawskiego. Młodzież ma świadomość, że Kopiec stworzony jest z gruzów Warszawy.
Osoby młode deklarowały zapotrzebowanie na ławki, szczególnie na szczycie, gdzie lubią
przebywać, a także na miejsca sportowo-rekreacyjne, takie jak miejsce do jazdy na rolkach,
deskorolkach i rowerach. Młodzież również zwraca uwagę na ograniczoną dostępność parku,
zarówno wewnątrz, w postaci braku zadbanych ścieżek i braku udogodnień dla osób z
niepełnosprawnością i rodziców z małymi dziećmi podjazdem na szczyt, jak i na zewnątrz poprzez
słabe skomunikowanie za pomocą transportu publicznego.

4.2.6. Rowerzyści
Wyróżniającą się grupą użytkowników parku są pojawiający się regularnie, choć również w
niewielkiej liczbie, rowerzyści sportowi, którzy do parku docierają z całej Warszawy, by ćwiczyć
zjazdy z wysokiego wzniesienia. Część użytkowników – nie tylko ci związani ze środowiskiem
rowerowym – wskazywało na to, że park był bardziej popularny, póki istniał w nim amatorski
tor do zjazdu. Oprócz zjazdu z samego szczytu, w parku istnieje możliwość trenowania
sportowego również w dolnych partiach terenu, między innymi wzdłuż ulicy Bartyckiej, niemal na
skraju parku.
Kwestia obecności rowerzystów na Kopcu jest jedną z częściej budzących kontrowersje. Wynikają
one zarówno z problemu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom parku
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(pieszym, rowerzystom, ale również psom i innym zwierzętom), jak i symbolicznej wartości tej
przestrzeni. Z jednej strony, Kopiec traktowany jest jak cmentarz, po którym jeżdżenie na rowerze
jest przejawem braku szacunku, z drugiej zaś uważany jest za wzniesienie, które powinno służyć
możliwie największej liczbie grup.

Fot. 10 Rowerzysta zjeżdżający ze wzgórza. Fot. A. Szypulska

Kopiec Powstania Warszawskiego jest uznawany przez rowerzystów za jedno z najlepszych miejsc
treningowych dla tej dyscypliny, które pozwala na rozwój dla bardziej doświadczonych
zawodników. Zwracają uwagę nie tylko na trudność tras, która wynika ze spadku zbocza, ale
również dobry stan tras niezależnie od warunków atmosferycznych – co jest szczególnie ważne w
porównaniu do drugiego warszawskiego toru, czyli Góry Kazury. Główną potrzebą zgłaszaną przez
rowerzystów względem przyszłego parku było utrzymanie możliwości zjazdu ze zboczy Kopca.
Wśród mieszkańców panowały różne opinie na temat osób uprawiających ten sport. Część z nich
wskazywała na fakt, że rowerzyści utrzymywali porządek w parku i dbali o bezpieczeństwo. Według
respondentów rowerzyści często ustawiali w newralgicznych punktach osoby ostrzegające o
korzystających z tras. Inni zaś przywoływali poczucie niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem
parku i opisywali doświadczenia kolizji z rowerzystami.
Zebrane w formie ankiety dane potwierdzają zaobserwowane wcześniej rozłożenie opinii. 9% osób
biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że Kopiec powinien być miejscem aktywności sportowej
i organizacji zawodów. 51% respondentów uważa, że Kopiec jest miejscem, w którym można jeździć
zarówno sportowo, jak i rekreacyjnie. 26% respondentów uważa, że po Kopcu można jeździć na
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rowerze, ale nie powinna to być jazda wyczynowa, zaś 10% z nich uważa, że powinien obowiązywać
całkowity zakaz jazdy na rowerze na terenie Kopca.5
Oprócz osób jeżdżących na rowerze sportowo, z parku korzystają również rowerzyści rekreacyjni.
Częstym widokiem są osoby wjeżdżające na szczyt na rowerach miejskich (również Veturilo). Część
z tych osób, decyduje się na pozostawienie roweru na dole, lecz brak wyznaczonych miejsc
postojowych dla rowerów sprawia, że właściciele zostawiają swoje rowery przypięte do znaków
informacyjnych i ogrodzeń.
Jednocześnie, chociaż większość rozmówców i osób biorących udział w ankiecie deklaruje potrzebę
lokalizacji ścieżek rowerowych w obszarze Parku, zgłaszane są również uwagi wskazujące na
zagrożenie wzmożonego ruchu rowerowego (na przykład tranzytowego od strony osiedli za ulicą
Grupy AK „Północ” w stronę ulicy Czerniakowskiej), który negatywnie wpłynąłby na bezpieczeństwo
innych użytkowników parku. W związku z tym pojawiają się głosy sugerujące, że należy zapewnić
bezpieczną drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Bartyckiej i powstającej Alei Polski Walczącej, co sprawi,
że park nie będzie główną drogą dojazdową dla rowerzystów.

4.3. Szczegółowe zagadnienia
Poniżej znajduje się opis najważniejszych zagadnień poruszanych w trakcie procesu
konsultacyjnego.


Lokalność i ponadlokalność – dla wielu mieszkańców ważny jest lokalny charakter parku
na Kopcu. Z jednej strony mając na względzie lokalny wymiar parku należy zapewnić dostęp
do funkcji, na które jest zapotrzebowanie wśród użytkowników i mieszkańców okolicznych
osiedli takich jak m.in. przestrzeń do rekreacji dla wszystkich pokoleń – na tę odpowiedź
jako przeznaczenie parku wskazało w ankiecie 92% respondentów. Z drugiej strony park
pełni również funkcje ponadlokalne związane z upamiętnianiem Powstania Warszawskiego.
Szczególnym tego przykładem są zorganizowane obchody rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Według części mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych interesariuszy,
oprócz upamiętniania Powstania Warszawskiego w parku mogłyby również znaleźć się
elementy upamiętnienia związane z historią lokalną. Badani wskazywali również na różnicę
pod względem charakteru i funkcji dwóch obszarów w Parku, gdzie zbocza Kopca Powstania
Warszawskiego powinny skupiać funkcje ponadlokalne i symboliczne, zaś przestrzeń poza
Kopcem powinna odpowiadać na potrzeby lokalne zapewniając dostęp do przestrzeni
rekreacji dla wszystkich pokoleń.



Dzikość zieleni – użytkownicy parku podczas wywiadów i spotkań wielokrotnie podkreślali,
że bardzo istotną cechą parku jest jego dziki charakter, wyjątkowy w skali Warszawy.
Według nich teren parku obecnie jest enklawą, która pozwala odpocząć od miejskiego
hałasu. Razem z dzikością część respondentów podkreślała wagę bioróżnorodności, która

5

Więcej informacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozłożenia tych deklaracji względem wieku respondentów
znajduje się w Aneksie I.
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wykształciła się na terenie parku dzięki temu, że nie był prawie w ogóle pielęgnowany i
został pozostawiony samemu sobie. Większość osób biorących udział w procesie
konsultacyjnym uważa, że swobodny charakter roślinności powinien pozostać co najmniej
na wzgórzu Kopca, natomiast infrastrukturę parkową i uporządkowaną zieleń powinno się
umieścić u jego podnóża. Z tymi opiniami łączą się propozycje stworzenia budek lęgowych
dla ptaków, które pomogłyby różnych gatunkom przetrwać na miejscu proces
przekształcania parku.


Punkt widokowy – wielu użytkowników parku oczekuje, że szczyt Kopca stanie się na
powrót punktem widokowym, z którego można będzie oglądać Czerniaków, pobliskie
Siekierki, a także Wisłę. Wątek ten pojawiał się w rozmowach, na spotkaniach
informacyjnych i punktach konsultacyjnych, ale również ponad 90% uczestników ankiety
wskazało punkt widokowy na kopcu jako miejsce, które powinno znajdować się przyszłym
parku. Jednocześnie odzyskanie tej funkcji na wzgórzu wiąże się z szeroko zakrojoną
wycinką drzew, której sprzeciwia się większość mieszkańców. W związku z tym dużym
uznaniem podczas spotkania otwartego cieszył się koncept odtworzenia osi widokowych
zapisanych w planie miejscowym oraz dodatkowej wycinki tylko wybranym kierunku,
dzięki któremu zminimalizowane zostaną straty w zieleni.



Miejsce kultury – w związku z niewystarczającą infrastrukturą kulturalną w okolicy, część
mieszkańców oczekuje, że w obiektach planowanych w parku pojawi się miejsce na kulturę.
Część z respondentów zaproponowała lokalny dom kultury, jednak największym
powodzeniem wśród uczestników spotkań otwartych i punktów konsultacyjnych cieszył się
pomysł stworzenia Miejsca z funkcją biblioteczną. Takie miejsce jest otwarte na
aktywność okolicznych mieszkańców, może także stać się podstawą integracji dwóch
społeczności, które funkcjonują po wschodniej i zachodniej stronie parku. Dodatkowym
elementem takiej przestrzeni, który wskazywany jest zarówno przez mieszkańców, lokalnych
aktywistów, jak i Dom Kultury Dorożkarnia, powinna być plenerowa przestrzeń
wielofunkcyjna – pozwalająca na organizację wystaw, wydarzeń, spotkań tanecznych, a
także plenerowego kina. W takim miejscu można by także prowadzić edukację na temat
lokalnej historii, na której brak wskazuje większość respondentów.



Ogródki działkowe – zidentyfikowaną w procesie kwestią sporną są znajdujące się na
terenie parku ogródki działkowe dzierżawione od urzędu Dzielnicy Mokotów. Ich właściciele
podkreślają nakład pracy, który włożyli w opiekę nad nimi i silne przywiązanie do spędzania
w nich czasu. Szczególnie dotyczy to osób starszych. Jednocześnie dla wielu mieszkańców
taka forma wykorzystywania parkowej przestrzeni jest zbyt ograniczona ze względu na
prywatny charakter działek. Jednym z rozwiązań, na które zgadza się część dzierżawców
i mieszkańców jest stworzenie na terenie obecnych działek ogrodów
społecznościowych. Rozwiązanie to pozwala otworzyć przestrzeń działek dla większej
liczby użytkowników przyszłego parku, a jednocześnie pozwala wykorzystać potencjał
obecnych opiekunów tych miejsc jako osób odpowiedzialnych za prowadzenie przyszłych
ogrodów.
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Sport – jest jednym z najważniejszych i najczęściej pojawiających się tematów w procesie
konsultacyjnym. Większość mieszkańców zgadza się, że sport powinien być obecny w parku,
szczególnie poza terenem Kopca i jego zboczami. Jednocześnie konkretne propozycje na
infrastrukturę sportową wahają się od dużych inwestycji, takich jak basen, hala sportowa,
sala taneczna, skatepark, boiska do gier zespołowych (w tym baseballu) i ściany
wspinaczkowej, do miejsc, które nie wymagają większej infrastruktury takich jak gra we
frisbee, pentaque, softball, a także pumptracku, orlika czy siłowni plenerowej.
Większość mieszkańców uważa jednocześnie, że infrastruktura sportowa w parku powinna
być zaplanowana na mniejszą liczbę osób i być bardziej różnorodna, co wiąże się ze
wskazywanym wyżej oczekiwaniem zachowania lokalnego charakteru parku. Kontrowersyjną
propozycją, która pojawiła się podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami, jest budowa
strzelnicy, która uznana została za potrzebną, ale jednocześnie wymagającą zbyt dużej
przestrzeni w stosunku do grupy osób do której będzie adresowana.



Dostępność – zarówno obecni użytkownicy parku, jak i pozostali okoliczni mieszkańcy
wskazali na to, że park powinien stać się ogólnie bardziej dostępny. Z jednej strony
przekładać ma się to na płaskie i równie ścieżki, po których będą mogli poruszać się rodzice
z wózkami, seniorzy i osoby z ograniczeniem sprawności ruchowej. Z drugiej mieszkańcy
potrzebują większej liczby wejść do parku z różnych stron, które połączą go lepiej
z okolicznymi osiedlami. Dzięki tym rozwiązaniom park może stać się bardziej zachęcający
dla nowych osiedli sąsiadujących z terenem parku.



Zaplecze sanitarne oraz gastronomia – jako propozycje zagospodarowania kubatur
znajdujących się na terenie parku mieszkańcy wskazywali także konieczność zaplanowania
parkowego zaplecza sanitarnego, czyli toalet oraz przewijaków. Większość mieszkańców
zaproponowało także stworzenie niewielkich punktów gastronomicznych, takich jak
lodziarnie i kawiarnie. Jednocześnie respondenci byli przeciwni powstaniu w parku większej
restauracji lub pubu, takiego jak Pub Lolek na Polu Mokotowskim. W trakcie spotkań
otwartych pojawiła się również potrzeba dostępu do wody na terenie całego parku np.
w formie poidełek.



Zabudowa w parku – część mieszkańców wyraziła obawy związane z planowanymi w parku
budynkami oraz przypominała o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie wyznaczonych dla nich parametrów i funkcji. Dodatkowo
mieszkańcy wskazali na to, że budowa na zboczach Kopca i w jego najbliższej okolicy jest
niewłaściwa ze względu na kontekst historyczny oraz ekologiczny, gdyż może naruszyć
historyczne podstawy wzniesienia oraz negatywnie wpłynąć na obecność w parku różnych
gatunków zwierząt. Mieszkańcy ulicy Pod Kopcem zwrócili również uwagę na to, że budynki
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ich posesji – przy ulicy Bartyckiej oraz Grupy AK
„Północ” – mogą ograniczyć dostęp światła do pobliskiej zabudowy jednorodzinnej.
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Infrastruktura drogowa i parkingi – w związku z przebudową parku część mieszkańców
wyraziła obawy co do przyszłości infrastruktury drogowej wokół parku. W zgodzie z
zapisami planu miejscowego obecna ulica Bluszczańska/Wojskowej Służby Kobiet zostanie
włączona w teren parku, co może spowodować ograniczenia w ruchu związane z potrzebą
wjazdu na budowaną obecnie Aleję Polski Walczącej. Dodatkowym problemem
wskazywanym przez respondentów jest zapotrzebowanie na dużo większą liczbę miejsc
parkingowych. Już dzisiaj osoby przyjeżdżające do parku podczas większych wydarzeń
często zostawiają samochody na miejscach parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców,
czego ci ostatni w przyszłości chcieliby uniknąć.
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5. Podsumowanie
Przestrzeń parku – zarówno obecnego, jak i przyszłego – widziana jest przez respondentów jako
dwie odrębne strefy. Pierwszą jest sam Kopiec Powstania Warszawskiego, który jest stworzony z
gruzów przedwojennej Warszawy, traktowany jest bardziej jako przestrzeń zadumy i upamiętnienia,
zaś drugą jest obszar zieleni wokół zboczy Kopca, gdzie rozmówcy oczekują przestrzeni, w której
mogą znajdować się miejsca zapewniające dostęp do sportowej i kulturalnej rekreacji dostosowanej
do potrzeb przedstawicieli różnych grup wiekowych.
Większość badanych ceni park za dziki charakter roślinności i jej różnorodność, które sprzyjają
występowaniu różnych gatunków zwierząt nietypowych dla przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy
zwracali uwagę na potrzebę zachowania tej przestrzeni w formie dzikiej, naturalnej,
z poszanowaniem dla występującej w tym obszarze cennej fauny i flory.
Jednocześnie, istotnym elementem pojawiającym się w procesie konsultacji była kwestia poczucia
bezpieczeństwa w parku wśród użytkowników. Rzeczą wpływającą na nią negatywnie są zdarzające
się niekiedy kolizje z rowerzystami. Dodatkowo, wspominana wyżej dzikość z jednej strony jest
pożądana, z drugiej zaś powoduje, że część potencjalnych użytkowników rezygnuje z przyjścia do
parku w obawie przed zarośniętymi ścieżkami. Oprócz braku uporządkowania kwestii roślin,
negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mają obecne w wielu miejscach śmieci oraz
rozlokowane w różnych częściach parku ślady po imprezach oraz miejscach noclegowych osób
bezdomnych.
Ważnym celem, który powinien realizować projekt przyszłego parku, jest zapewnienie rekreacji
dostępnej wszystkim pokoleniom. Obecni i przyszli użytkownicy zwracali uwagę na potrzebę
utworzenia ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci w różnym wieku,
wielofunkcyjnego boiska nie tylko do piłki nożnej, ale również dostosowanego do gry w
koszykówkę czy siatkówkę. Mieszkańcy zgłaszali także potrzebę zapewnienia większej ilości ławek,
zarówno pojedynczych, ustawionych przy alejkach, jak i zespołów ustawionych „do siebie”, tak aby
umożliwić korzystanie z nich grupom użytkowników.
Jednym z najważniejszych aspektów dla mieszkańców było zachowywanie równowagi pomiędzy
funkcjami ponadlokalnymi, czyli upamiętnieniem związanym z Powstaniem Warszawskim, i
lokalnymi, takimi jak dostęp do różnorodnej przestrzeni rekreacyjnej. To, na co wskazywali
respondenci, to potrzeba różnorodnych form aktywności, z których każda będzie dostosowana do
małej, lokalnej skali, a nie będzie przyciągała mieszkańców z innej części Warszawy.
Proces konsultacyjny jest jedną z podstaw do opracowania wytycznych projektowych dla
przyszłego parku. Dokument ten będzie dotyczyć kwestii ogólnych oraz w szczegółowym zakresie
zagadnień przyrodniczych, konserwatorskich oraz estetycznych. Wytyczne podejmą również tematy
historii, kultury i aktywnej rekreacji. Określą także przeznaczenie poszczególnych części parku i
obecnych w nim budynków.

Raport z konsultacji społecznych i procesu badawczego
Park wokół Kopca Powstania Warszawskiego

32

Wszystkie wyżej wymienione kwestie poruszone zostały podczas konsultacji społecznych z
mieszkańcami, a także w trakcie konsultacji eksperckich i wywiadów z interesariuszami. Końcowy
dokument wytycznych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy opublikuje na swojej stronie internetowej w
sierpniu 2018 roku. Następnie Zarząd zorganizuje konkurs architektoniczny. Według planu budowa
nowego parku zacznie się w sierpniu 2019 roku.
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6. Aneks
6.1. Wyniki badania ankietowego
6.1.1. Opis grupy respondentów
W ankiecie wzięło udział łącznie 1156 osób. Badana próba jest różnorodna pod względem wieku,
ale w rozkładzie grupy widoczna jest wyraźnie większa liczba ludzi w wieku 26-35 lat. Grupy
respondentów w wieku 56-65 lat i powyżej 66 były reprezentowane przez odpowiednio 3% i 1%
udzielonych odpowiedzi. W badanej grupie widać wyraźną nadreprezentację mężczyzn (64%)
względem kobiet (36%). Może ona wynikać z tego, że w ankiecie wzięła udział duża grupa osób
korzystających z parku i Kopca jako przestrzeni do treningu kolarstwa grawitacyjnego, a jest to
dyscyplina, którą uprawia więcej mężczyzn niż kobiet.
Ponad połowa (51%) biorących udział w ankiecie jest mieszkańcami najbliższej okolicy, czyli
Czerniakowa. Kolejne 15% jest mieszkańcami dzielnicy Mokotów, 29% mieszka w innych częściach
Warszawy, a 6% poza nią. W badaniu wzięły udział osoby, które w większości zamieszkują swoje
obecne miejsce zamieszkania od dawna (68% powyżej 6 lat, 20% od 2 do 5 lat).
Wykres 1 Wiek i płeć respondentów.

Wykres 2 Odpowiedzi na pytanie: W jakiej części Warszawy Pani/Pan mieszka?
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6.1.2. Częstotliwość i cele wizyt
Niemal połowa (49%) respondentów bywa w Parku Akcji „Burza” przynajmniej kilka razy w miesiącu
lub częściej (codzienne wizyty deklaruje 7% respondentów, a kilka razy w tygodniu 18%). Na szczyt
Kopca Powstania Warszawskiego przynajmniej raz w miesiącu lub częściej wchodzi 44%
respondentów (codziennie – 4%, kilka razy w tygodniu 13% respondentów). Niemal tyle samo
(40%) deklaruje, że na szczycie Kopca bywa kilka razy w roku.
Głównym celem wizyt w parku wśród wszystkich respondentów jest spacerowanie i jazda na
rowerze (w obu przypadkach jest to 47% respondentów). W badanej grupie 37% deklaruje park
jako miejsce spędzania czasu z rodziną lub znajomymi, 18% biega, 14% uczestniczy w wydarzeniach
związanych z Powstaniem Warszawskim. Spacery z psem deklaruje 12% respondentów.
Wśród osób deklarujących wizyty w parku codziennie, najczęstszym celem są spacery (58%),
spędzanie czasu z rodziną lub znajomymi (48%), jazda na rowerze (36%) i spacery z psami (31%).
Wśród osób bywających w parku kilka razy w tygodniu najczęściej wybierane przez respondentów
cele są te same i stanowią odpowiednio 53% („Spaceruję”), 50% („spędzam czas z rodziną lub
znajomymi”), 41% („Jeżdżę na rowerze”) i 29% („Spaceruję z psem”). Wśród użytkowników
deklarujących wizyty kilka razy w miesiącu najpopularniejszą odpowiedzią było „Jeżdżę na rowerze”
(56%), „Spaceruję” (52%), „Spędzam czas z rodziną lub znajomymi” (48%) i „Biegam” (23%).

Wykres 3 Odpowiedzi na pytanie: Jak często Pani/Pan bywa...?
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Wykres 4 Odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób spędza Pani/Pan czas w Parku Akcji "Burza"? Maksymalnie trzy
odpowiedzi.

Wykres 5 Odpowiedzi na pytanie: "W jaki sposób spędza Pani/Pan czas w Parku Akcji "Burza"? wśród osób, które
bywają w parku codziennie, kilka razy w tygodniu i kilka razy w miesiącu. Maksymalnie trzy odpowiedzi.
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6.1.3. Główna funkcja parku
Według respondentów, głównym przeznaczeniem Parku Akcji „Burza” powinna być rekreacja dla
wszystkich pokoleń. Większość (81%) zdecydowanie się z tym zgadza, kolejne 11% raczej się
zgadza. 38% respondentów zdecydowanie zgadza się, a 20% raczej zgadza się z przeznaczeniem
parku na potrzeby sportu zawodowego. Z drugiej strony 21% zdecydowanie nie zgadza się na takie
przeznaczenie dla parku. Około 70% respondentów zdecydowanie zgadza się i raczej zgadza się z
tym, że głównym przeznaczeniem parku powinno być upamiętnienie Powstania Warszawskiego.
Podobna liczba respondentów (67%) uważa, że Park Akcji „Burza” powinien być miejscem do
organizowania wydarzenie niemających związku z Powstaniem Warszawskim.
Zapytani o to, czy na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego powinien znajdować się punkt
widokowy, 92% respondentów opowiedziało się za (68% zdecydowanie tak, 24% raczej tak).
Według 78% respondentów w parku powinny znajdować się ścieżki rowerowe (63% zdecydowanie
tak, 15 raczej tak). W badanej grupie 73% uczestników ankiety uważa, że w parku powinny
znajdować się siłownie plenerowe i miejsca aktywności sportowej (41% zdecydowanie tak, 32%
raczej tak). Z drugiej strony, tylko 30% respondentów uważa, że w parku powinny znajdować się
punkty gastronomiczne (14% zdecydowanie tak, 26% raczej tak), a ponad połowa zadeklarowała, że
takich punktów nie powinno być (25% raczej nie, 27% zdecydowanie nie).

Wykres 6 Odpowiedzi na pytanie: Jakie według Pani/Pana powinno być główne przeznaczenie Parku Akcji
„Burza”?
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Wykres 7 Odpowiedzi na pytanie: Czy w Parku powinny znajdować się:

6.1.4. Historia
Dla znacznej większości respondentów aspekt historyczny Parku Akcji „Burza” jest ważny (51%
zdecydowanie się zgadza, 31% raczej się zgadza). Dodatkowo, większość deklaruje, że w parku
powinny znajdować się tablice poświęcone dziejom Powstania Warszawskiego. Jednocześnie, aż
61% respondentów nie bierze udziału w wydarzeniach związanych z obchodami rocznic Powstania
Warszawskiego, odbywającymi się na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego.
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Wykres 8 Odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

6.1.5. Rowerzyści w parku i na Kopcu Powstania Warszawskiego
Kwestia obecności rowerzystów w parku i na Kopcu Powstania Warszawskiego jest jedną z
najbardziej kontrowersyjnych spośród wszystkich tematów poruszanych w czasie konsultacji. Przy
analizie danych zebranych w formie ankiety należy do tej kwestii podchodzić z wyjątkową rozwagą,
zwracając uwagę na rozkład demograficzny respondentów. Jak zostało napisane wcześniej, w
badanej grupie przeważali mężczyźni, a ponad połowa odpowiadających ma poniżej 35 lat. Może
to wskazywać na to, że w ankiecie wzięło udział więcej osób, które korzystają z parku i Kopca jako
miejsca treningu rowerowego. Z drugiej strony, wysokie wartości procentowe w grupach
wiekowych „56-65 lat” i „powyżej 66 lat” przekładają się na niewiele głosów, a co za tym idzie
pojedyncze głosy mogą zmieniać wydźwięk odpowiedzi w dużym stopniu.
W związku z tym jak kontrowersyjnym tematem jest możliwość poruszania się po parku i Kopcu na
rowerach, zarówno w formie rekreacyjnej, jak i sportowej, interpretacja wyników ankiety w
oderwaniu od przedstawionej powyżej charakterystyki grupy badanych nie jest możliwa. Znajdujące
się poniżej interpretacje należy odnosić wyłącznie do grupy biorących udział w ankiecie, nie zaś do
populacji mieszkańców Czerniakowa lub innej części Warszawy.
Wśród respondentów ponad połowa (51%) zgadza się na to, żeby Park Akcji „Burza” był dostępny
zarówno dla rowerzystów jeżdżących rekreacyjnie, jak i tych, którzy jeżdżą na rowerach sportowo,
26% uważa, że teren powinien być dostępny wyłącznie dla potrzeb jazdy rekreacyjnej, a 9% uważa,
że Kopiec może być miejscem aktywności sportowej i organizacji zawodów. Z drugiej strony 10%
uważa, że powinien obowiązywać całkowity zakaz jazdy na rowerze na terenie Kopca.
W każdej grupie wiekowej są respondenci, którzy zgadzają się zarówno na dostępną dla wszystkich
pokoleń jazdę rekreacyjną, jak i obie formy jazdy – rekreacyjnej i sportowej. Większość osób w
grupach do 25 roku życia zgadza się na to, żeby Kopiec był miejscem aktywności sportowej i
organizacji zawodów. W kolejnych grupach od najmłodszych, do 36-55 lat, pojawiają się
odpowiedzi wskazujące na Kopiec jako miejsce aktywności sportowej i organizacji zawodów z
wyłączeniem jazdy rekreacyjnej. Warto zaznaczyć, że w grupach 56-65 lat i powyżej 66 lat, ta
odpowiedź nie została zaznaczona ani razu. Nie zmienia to faktu, że w tych grupach pojawiają się
również zwolennicy jazdy rekreacyjnej. Dodatkowo, warto pamiętać, że udzielając odpowiedzi
„Kopiec może być miejscem jazdy rekreacyjnej dostępnej dla wszystkich pokoleń” respondenci
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opowiadali się przeciwko aktywności sportowej na Kopcu. Co za tym idzie, wśród respondentów
deklarujących wiek powyżej 56 lat większość opowiada się przeciwko wykorzystywaniu Kopca do
celów aktywności sportowej i organizacji zawodów.
Wykres 9 Odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie teren Kopca Powstania Warszawskiego powinien być
dostępny dla osób poruszających się na rowerze? Tylko jedna odpowiedź.

Wykres 10 Odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie teren Kopca Powstania Warszawskiego powinien być
dostępny dla osób poruszających się na rowerze? w zależności od wieku respondentów. Tylko jedna odpowiedź.
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