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WSTĘP
Badania jako forma konsultacji
Cel: dobra przestrzeń
Celem badań opartych na wiedzy o związkach pomiędzy człowiekiem
a przestrzenią jest wspomaganie decyzji projektowych i planistycznych
dotyczących
ludzi
i
przestrzeni.
Badania
są
ściśle
sprzężone
z procesem planistycznym. Ich zadaniem jest pozyskanie informacji dla
jak najlepszych wyników planowania – stworzenia możliwie najlepiej
działającej i przyjaznej nam, ludziom, przestrzeni.
Na dobrą przestrzeń
składa się wiele elementów: dostępność, komfort, bezpieczeństwo,
możliwość aktywnego i pasywnego zaangażowania, nawiązywania więzi.
Dobra przestrzeń to też miejsce, do którego użytkownik i lokalna społeczność
mogą i chcą się przywiązać, ponieważ nie tylko odpowiada na ich potrzeby, i ale też
poza nie wychodzi „rosnąc” w czasie.
Decyzje projektowe, administracyjne i polityczne powinny prowadzić do tworzenia
projektów wpisanych w potrzeby miejsca i specyfikę jego użytkowników spełniając
jednocześnie wszystkie wymogi formalne i ograniczenia. Warto, aby projektanci
i przedstawiciele władz, podejmując decyzje projektowe i polityczne, mieli wiedzę
na temat rzeczywistego funkcjonowania społeczno-przestrzennego danego
miejsca, potrzeb jego użytkowników i istotnych kwestii społecznych, które powinny
być przedmiotem rozwiązań projektowych i planistycznych. Dobrze też, gdy tak
jak w przypadku projektu modernizacji parku Opaczewskiego proces projektowodecyzyjny rozpoczyna się od poznania potrzeb mieszkańców i innych stron, których
dotyczą decyzje.
Badania, na których można oprzeć decyzje projektowe, przyczyniają się też do
satysfakcji merytorycznej, zadowolenia z efektu całego procesu planowania, czyli na
przykład z parku, w którym się dobrze wypoczywa; osiedla, na którym się dobrze żyje
czy bezpiecznego i oferującego rozwój placu zabaw. Satysfakcja merytoryczna to
jedna z podstaw trwałego i zadowalającego wszystkie strony porozumienia.
Pozwala na osiągnięcie większego konsensusu wśród stron, których decyzje mają
dotyczyć.

Cel: poznanie potrzeb
Zadaniem badań jest uzyskanie głębokiego wglądu w potrzeby
użytkowników i zrozumienie funkcjonowania danego miejsca. To ważne, bo
opinie i stanowiska, zgłaszane w pierwszym momencie, nie zawsze są tym samym
co potrzeby, a to, co mówimy, nie zawsze pokrywa się z tym, co robimy. Stanowiska
to przede wszystkim konkrety. W sytuacji konsultacji to z reguły deklaracje
obiektów, sprzeciwu wobec inwestycji, to sposób zaspokojenia naszych potrzeb,
łączą się z pytaniem „czego chcę” (np. placu zabaw, boiska, latarni). Za stanowiskami

kryją się dużo ważniejsze potrzeby, nasze motywacje, marzenia, aspiracje, które
prowadzą nas do zajęcia pewnych stanowisk. Potrzeby łączą się z pytaniem
„dlaczego?”, „jakie moje potrzeby stoją za stanowiskiem, które przyjęłam/przyjąłem?”
(np. mam dzieci, chciałbym, by mogły cieszyć się zabawą, potrzebuję aktywności
fizycznej, by wypocząć, potrzebuję czuć się bezpiecznie). Przekroczenie bariery
stanowisk (które z reguły najszybciej przychodzą nam do głowy i na nich zatrzymuje
się rozmowa) i dotarcie do potrzeb prowadzą do zrozumienia, budowania
porozumienia i wypracowania rozwiązania. Warunkiem stworzenia dobrej
przestrzeni jest przekroczenie tych stanowisk i poznanie potrzeb, na które
zaprojektowana przestrzeń będzie miała odpowiadać. Jednakże dotarcie do potrzeb
wymaga odpowiednich metod i odpowiedniego środowiska, by mogły zostać
wyrażone. Dlatego tak ważna, jest umiejętność rozmawiania z ludźmi o przestrzeni,
wykorzystywanie metod poznających zachowanie i potrzeby ludzi w przestrzeni.

Cel: Reprezentatywność
My, ludzie, jesteśmy bardziej zmotywowani do partycypacji społecznej, gdy czujemy,
że podejmowane decyzje w jakiś sposób nam zagrażają. Innymi słowy, łatwiej nam
przyjść na spotkanie lub wysłać ankietę zwrotną, jeśli mamy powody do sprzeciwu
niż gdy popieramy jakieś decyzje. Co więcej, stopnień zaangażowania publicznego
w procesy decyzyjne jest wypadkową wielu indywidualnych czynników (czas,
obowiązki, dostęp do informacji, indywidualne poczucie sprawczości, zaufanie
publiczne; Carpini i in., 2004). Dlatego też dobrze przeprowadzone badania mogą
stanowić uzupełnienie innych form konsultacji, pozwalając często na uzyskanie
pełniejszego obraz sytuacji poprzez większą reprezentatywność grupy. Odpowiednie
badania pozwalają zarówno poznać potrzeby całej społeczności,
opinie większości, jak i zrozumieć bardzo indywidualne potrzeby.

Cel: Zaangażowanie mieszkańców w proces
Badania przedprojektowe mają też inną zaletę – wspierając proces konsultacji,
mogą służyć decydentom jako narzędzie budujące zaangażowanie lokalnej
społeczności w proces planowania zmian. Każda osoba biorąca udział
w badaniach, tak jak było w przypadku badań parku Opaczewskiego, jest informowana
o procesie decyzyjnym. Zaangażowanie w badanie może być pierwszym krokiem
do zachęcenia mieszkańców do myślenia na temat wspólnej przestrzeni i do
budowania silniejszej społeczności lokalnej. Jak pokazują badania, zaangażowanie
w podejmowanie decyzji dotyczących przestrzeni wpływa na przywiązanie do
miejsca i tworzenie się silnej i zintegrowanej społeczności (Manzo i Perkins, 2006).
Tym samym, badania przyczyniają się do satysfakcji proceduralnej, która wiąże
się z poczuciem zadowolenia ze sposobu, w jakim doszliśmy do zatwierdzenia
i zrealizowania zmiany przestrzeni.
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WSTĘP
Badania: dla kogo?

Badania w procesie projektowym

Badania przedprojektowe służą wszystkim stronom zaangażowanym w proces
decyzyjny. Z wyników korzystają:

Na początku procesu wyniki badań pomagają określić program architektoniczny
miejsca, dostarczają odpowiedzi na pytanie, jakie kwestie projekt powinien
rozwiązać. Pierwsza faza programowania polega na dokładnej diagnozie wymagań
funkcjonalno-przestrzennych dla powstającego projektu architektonicznego lub
urbanistycznego. Jednym z jej elementów jest analiza społeczno-przestrzenna.
Analiza ta oparta jest na badaniach potrzeb użytkowników w konkretnym kontekście
przestrzennym oraz wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Wszystkie strony zaangażowane w proces projektowy:
-

zgromadzona wiedza jest dla nich jednym z kryteriów zatwierdzania
projektu.

Decydenci:
-

-

wyniki badań mogą posłużyć do określenia wytycznych projektowych,
a następnie jako kryterium przy wyborze projektu, który najlepiej
wpisuje się w potrzeby miejsca i użytkowników;
przy konsultacjach projektu z mieszkańcami – przedstawiciele władz mają 		
rzetelne dane o potrzebach i zachowaniach mieszkańców, na których
mogą się oprzeć w dyskusji.

Programowanie architektoniczne daje odpowiedzi na bardzo istotne pytania:
Po co właściwie robimy projekt?
Dla kogo?
Jakie kwestie ma on rozwiązać i na jakie potrzeby użytkowników ma odpowiedzieć?
Projektowanie oparte na wiedzy o człowieku i społeczności prowadzi do minimalizacji
ryzyka decyzji w procesach inwestycyjnych. Ma to bezpośrednie przełożenie na
wymiar ekonomiczny projektu – przearanżowanie przestrzeni i zmiany post factum
wymagają często większych nakładów finansowych niż przygotowanie dobrego
programu architektonicznego.

Projektanci:
-

wyniki badań mogą posłużyć im w podejmowaniu decyzji projektowych, np.
dotyczących lokalizacji ścieżek.

Mieszkańcy:
-

-

wyniki badań stanowią dla mieszkańców materiał, w którym mogą się
„przejrzeć”, skonfrontować swoje opinie z opiniami i potrzebami całej
społeczności;
jako kryterium wyboru rozwiązań projektowych.

Badania w modernizacji parku Opaczewskiego
Niniejszy raport jest efektem badań przeprowadzonych jako element procesu
konsultacji modernizacji parku Opaczewskiego i swoistą formą programu
architektonicznego.
Celem badań było doprecyzowanie wytycznych sporządzonych przez
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota z dnia 10.02.2010 r. do
modernizacji parku Opaczewskiego i określenia warunków ich maksymalnej
skuteczności w sensie społeczno-przestrzennym (w kontekście specyfiki
parku Opaczewskiego oraz potrzeb jego użytkowników).
Konsultacje są realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu
partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
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KALENDARIUM
Spotkanie 1.

Spotkanie 2.

Spotkanie 3.

Kto?
przedstawiciele:
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Ochota
pracowni architektonicznej iGreen
Lifespace

Kto?
przedstawiciele:
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
Wydział Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Ochota
pracowni architektonicznej iGreen
Lifespace

Kto?
Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Maurycy
Wojciech Komorowski
Zastępca Burmistrza Piotr Żbikowski
przedstawiciele:
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Ochota
pracowni architektonicznej iGreen
Lifespace

Co?
Dyskusja nad celami badawczymi w odniesieniu do
wytycznych Wydziału Ochrony Środowiska dla Urzędu
Dzielnicy Ochota oraz prac projektowych. Przygotowanie
harmonogramu projektu.

połowa czerwca

30 czerwca - 17 lipca 2010

Co?
Przedstawienie wyników pierwszego etapu badań.
Przekazanie
materiałów
projektantom
tworzącym
koncepcję modernizacji oraz osobom koordynującym
konsultacje i strategię modernizacji parku, tak by umożliwić
poznanie wyników badań na jak najwcześniejszych etapach
podejmowania decyzji.
Doprecyzowanie ze stronami zaangażowanymi w proces
projektowy celów badawczych etapu drugiego.
19 lipca 2010

20 lipca 2010 - 3 sierpnia 2010

Co?
Prezentacja ostatecznych wyników.
Przekazanie materiałów.

4 sierpnia 2010

Pierwszy etap badawczy

Drugi etap badawczy

Kolejny etap

Kto?
Lifespace

Kto?
Lifespace

Co?
Przygotowanie narzędzi badawczych
Przeprowadzenie badań obserwacyjnych i kwestionariuszowych
Analiza wyników.

Co?
Przygotowanie narzędzi badawczych
Przeprowadzenie wywiadów eksperckich.
Analiza wyników.

przygotowanie raportu i udostępnienie go wszystkim
stronom, przygotowanie koncepcji i zatwierdzenie jej
przez wszystkie zaangażowane strony, w tym spotkanie
konsultacyjne z użytkownikami parku.

5

METODY

Mieszkańcy zainwestowali 43 godziny w badania parku

Rola rzetelności badań: dlaczego muszą być trafne i rzetelne?
Prowadząc badania, powinniśmy mieć pewność, że metody, które stosujemy,
rzeczywiście badają zjawiska, które nas interesują, i dają wyniki, które można
będzie uogólniać. Nasze badania powinny tym bardziej być trafne i rzetelne, przede
wszystkim ze względu na ich wagę dla wszystkich osób zaangażowanych w proces
modernizacji parku, w szczególności jego użytkowników, którzy zainwestowali w
te badania swoją wiedzę i cenny czas. Rzadko sprawdza się, ile takie procesy
wymagają czasu i zasobów mieszkańców, użytkowników i innych osób biorących
udział w badaniach. My obliczyliśmy, że mieszkańcy poświęcili ponad 43 godziny,
czyli prawie dwie doby, na udział w badaniach i wspieranie dobrych zmian parku!

Rozmowa ze starszymi dziećmi

W jaki sposób osiągnięto rzetelność i trafność?
Jeżeli chcemy wiedzieć, jak i dlaczego działa dana przestrzeń, powinniśmy
używać metod badających ludzi w tej konkretnej przestrzeni. Przeprowadzaliśmy
wszystkie wywiady i obserwacje w parku, dostosowując nasze metody do tego
kontekstu i charakteru miejsca. Planując te badania, postanowiliśmy sobie za
cel przeskoczenie stanowisk. Udało się nam to osiągnąć poprzez odpowiednią
metodologię, dostarczającą użytkownikom możliwości i narzędzi do wyrażenia swoich
potrzeb oraz pomysłów i wizji na modernizację parku.

triangulacja: zastosowanie kilku metod badawczych badających to samo zjawisko.
Triangulacja podnosi rzetelność badań.

Zdecydowaliśmy się na triangulację metod badawczych, dzięki której udało nam
się zbadać rzeczywiste zachowania i motywy postępowania, a także dotrzeć do
emocji i potrzeb ludzi w przestrzeni, unikając tym samym tradycyjnych deklaracji.
Zastosowanie metod badawczych zorientowanych na ludzi i przestrzeń pozwoliło z
kolei osiągnąć konkretne rekomendacje.
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METODY

Obserwacja IN SITU
Zastosowaliśmy pięć metod badawczych. Pierwszą metodą była obserwacja
ilościowa, podczas której zliczaliśmy osoby przebywające na terenie parku i w jego
okolicach w ciągu dwóch pełnych dni w tygodniu (w dzień powszedni i w niedzielę)
– od 6.00 rano do 23.30. Dzięki tej metodzie uzyskaliśmy dokładne dane ilościowe
na temat dynamiki czasowej funkcjonowania parku, rodzaju użytkowników w nim
przebywających i ich zachowań.

Mapowanie behawioralne połączone z analizą GIS
Szczególną formą obserwacji ilościowej, którą zastosowaliśmy przy tym projekcie,
było mapowanie behawioralne, podczas którego po raz pierwszy w Polsce
połączyliśmy mapowanie behawioralne z analizą systemu informacji geograficznej
GIS. Dzięki temu połączeniu metod i sposobu analizy otrzymaliśmy mapy
przedstawiające dokładną lokalizacją zaobserwowanych użytkowników i mapy
przedstawiające lokalizację poszczególnych aktywności.

Kwestionariusze z pytaniami otwartymi zorientowanymi na
przestrzeń
Kwestionariusze z pytaniami otwartymi zorientowanymi na przestrzeń
przeprowadzono bezpośrednio w okolicach parku. Wywiady obejmowały 58
pytań na temat parku, jego oceny emocjonalnej, funkcjonalnej i estetycznej,
na temat potrzeb użytkowników i korzystania z parku. Zanim zadaliśmy
pytanie o zmiany w parku, zapytaliśmy o afordancje przestrzenne, tak
aby dotrzeć do rzeczywistych potrzeb użytkowników, nie koncentrując
się na ich stanowiskach na temat obiektów. W trakcie każdego badania
kwestionariuszowego rozmówcy zaznaczali ważne dla nich obszary na mapach
(miejsca lubiane, nielubiane, uczęszczane w miesiącach letnich i miesiącach
zimowych, miejsca wypoczynku, a także miejsca bezpieczne i niebezpieczne).
Mapy objęły także ścieżki ruchu – zarówno te używane, jak i te brakujące i mniej
dostępne). Wyniki badań kwestionariuszowych uzupełniły w bezpośredni sposób
wyniki badań obserwacyjnych.

Wywiady eksperckie
Dzięki pogłębionym wywiadom przeprowadzonym w parku mieliśmy wgląd w
wiedzę użytkowników, którzy z racji swojego pracy lub roli społecznej mają rozległe
informacje na temat funkcjonowania tego miejsca. Elementy parku, na które
rozmówcy zwracali uwagę, zostały udokumentowane na zdjęciach.

Obserwacja ruchu
Obserwacja ruchu jest metodą, która pozwala na zebranie danych na temat
natężenia i kierunku ruchu użytkowników, w trakcie określonego przedziału czasu.
Jednocześnie metoda ta pozwoliła nam na jakościową analizę charakteru ruchu
różnych użytkowników w różnych częściach parku. Założyliśmy, że dynamika i
charakter ruchu mogą się różnić w zależności od dnia tygodnia i pory dnia, dlatego,
podobnie jak obserwację ilościowe – obserwację ruchu przeprowadziliśmy w dwa
pełne dni.

afordancje: termin wprowadzony przez psychologa ekologicznego J.J. Gibsona
opisujący cechy srodowiska, dające możliwości aktywności, np. “siadalność”.

W tekście raportu wprowadziliśmy skróty:
obszar parku od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej – pierwsza część
obszar parku od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej – druga część
obszar parku od ulicy Orzeszkowej do ulicy Szczęśliwickiej – trzecia część
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METODY

Charakterystyka osób biorących udział w badaniach
W przeciągu dwóch pełnych dni zaobserwowano 3618 osoby w parku i jego
bezpośredniej okolicy.

Z drugiej strony grupą niedoreprezentowaną w parku są starsze dzieci i młodzież.
Te wyniki obserwacyjne potwierdzają też wyniki z badań kwestionariuszowych
i wywiadów.
Tabela 2. Procentowy udział osób z podziałem na płeć w grupie osób zaobserwowanych
w parku i jego okolicach w porównaniu z danymi demograficznymi
płeć

Mapa 1. Lokalizacja osób zaobserwowanych w parku. Obszar obserwacji i badań
kwestionariuszowych (dane obserwacyjne)
Tabela 1. Procentowy udział grup wiekowych w grupie osób zaobserwowanych
w parku i jego okolicach w porównaniu z danymi demograficznymi
wiek

procentowy udział w grupie osób
zaobserwowanych w parku

0-12

zaobserwowanych w parku

6,3%

23-45

24,8%

46-65

22,9%

47,7%
34.8%

dane demograficzne

i okolicach

11,3%

13-22

pow. 65

procentowy udział w grupie osób

12,2%

10,60%

6,7%

7,93%

31,9%

56,5%

24,6%
24,6%

56,85%
24,62%

Wśród osób zaobserwowanych w parku, w stosunku do populacji mieszkającej
w okolicy parku, zaobserwowaliśmy zdecydowania więcej powyżej 65. r.ż oraz
kobiet. Innymi słowy, są to grupy użytkowników nadreprezentowane w parku.
Zgadza się to z literaturą tematu, która wskazuje na to, że parki są miejscami, gdzie
kobiety i osoby powyżej 65. r. ż przebywają częściej.

procentowy udział w grupie osób
zaobserwowanych w parku

procentowy udział w grupie osób
zaobserwowanych w parku

dane demograficzne

i okolicach

kobiety

61,7%

58,0%

56,28%

mężczyźni

38,3%

42,0%

43,72%

W badaniu kwestionariuszowym połączonym z wywiadem ustrukturalizowanym,
zorientowanym na przestrzeń wzięło udział 90 osób. Najmłodsza osoba biorąca
udział w badaniu miała 7 lat, najstarsza 87 lat. Średnia wieku osób biorących udział
w badaniu to 46 lat. Rozmówcy to mieszkańcy okolic od ul. Szczęśliwieckiej do
ul. Białobrzeskiej (30 osób), od ul. Białobrzeskiej do ul. Grójeckiej (30 osób) oraz
mieszkańcy okolic poza obrębem mapy (30 osób). Największa długość
zamieszkiwania w okolicy to 78 lat, najkrótsza jeden rok.
Wywiady eksperckie przeprowadzono z następującymi osobami: księdzem
z Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Świata,
policjantem z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, trzema osobami pracującymi
w lokalach usługowych przy Opaczewskiej, osobą z Miejskiego Przedsiębiorstwa
Robót Ogrodniczych Sp.z.o.o., dwiema osobami ze wspólnot mieszkaniowych,
dwiema osobami z organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Otwarte Drzwi,
Fundacji MaMa, oraz ośmioma mieszkańcami. Dodatkowo przeprowadzono jeden
wywiad grupowy w terenie ze starszymi dziećmi. W sumie otrzymano trzynaście
godzin nagrań.
Obszar, na którym prowadziliśmy badania, ukazuje mapa 1. Na tym terenie
mieszka na stałe około 4500 osób.
Sam park Opaczewski ma powierzchnię około 3ha. Znajduje się na warszawskiej
Woli pomiędzy ulicami: Opaczewską, Grójecką, Szczęśliwicką.
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METODY
Dane ilościowe zebrane w trakcie obserwacji ilościowych zostały wpisane
w arkusz danych, i przeanalizowane. Dodatkowo przestrzenne dane ilościowe
przeanalizowaliśmy przy pomocy systemu GIS.

Użytkownicy

Jakościowe dane z obserwacji ruchu zostały przedstawione graficznie w formie
scenariuszy używania parku.
Mapy towarzyszące kwestionariuszowi zostały przetworzone graficznie
i przeanalizowane statystycznie w programie psychokartograficznym PsiMap przez
Adama Folanda, który wraz z Krzysztofem Ziachem jest autorem programu.

Pierwsza grupa użytkowników, nazwana przez nas Klasykami, to największa
grupa użytkowników (29% ze wszystkich). To tacy użytkownicy, którzy wszystkim
innym najbardziej kojarzą się z przebywaniem w parkach; osoby w różnym wieku
(głównie osoby w wieku od 23-65 lat, ale też starsi i młodsi) przychodzące do parku
wypoczywać, doświadczać przyrody. Jest wśród nich dwa razy więcej kobiet. Często
przychodzą do parku w grupach, z rodziną, dziećmi czy znajomymi.

Wywiady i odpowiedzi na otwarte pytania kwestionariuszowe zostały spisane.
Następnie przeprowadziliśmy jakościową analizę transkrypcji, wyłaniając
kategorie i tematy z tekstów (kodowanie bottom-up). Teksty zostały również
zakodowane i przeanalizowane pod kątem kategorii i kodów odnoszących się
bezpośrednio do celu badawczego projektu i istniejącej wiedzy naukowej na
temat relacji przestrzenno-społeczno-psychologicznych (kodowanie top-down).

Drugą grupę nazwaliśmy Paniami w Drugiej Części. Stanowi ona 17% wszystkich
osób zaobserwowanych w parku. Są to kobiety powyżej 65. r.ż często siedzące
w parku w grupach. Siedzą przeważnie w drugiej części parku. Czasem przychodzą
z młodszymi wnuczkami lub z młodzieżą. Z reguły przebywają na emeryturze, mają
więcej wolnego czasu. Często spędzają czas na przyglądaniu się temu, co się dzieje
w parku, i innym osobom.

Ogólne wyniki
Celem naszych badań było poznanie zależności pomiędzy przestrzenią parku
Opaczewskiego, jego indywidualnymi użytkownikami oraz całą społecznością
lokalną, aby na tej podstawie dodefiniować wytyczne założone przez Urząd Dzielnicy
Ochota.
Zakładanie z góry grup użytkowników albo potencjalnych konfliktów przestrzennospołecznych w przestrzeni może prowadzić do zakłamania wyników i prezentować
skrzywiony obraz tego, jak dane miejsce funkcjonuje. Co więcej, takie badania
z założenia kategoryzujące użytkowników, mogą de facto prowadzić do kreowania
konfliktów pomiędzy grupami. Dlatego pierwszym krokiem naszej analizy było
określenie ogólnego charakteru parku i wyodrębnienie grup użytkowników na
podstawie wyników i rzetelnych analiz.

Obraz parku
Ogólnie park jest lubiany przez mieszkańców, cenią zieleń, bliskość i to, że jest
dobrze utrzymany. To, co bardzo charakteryzuje park Opaczewski, to jego społeczny
charakter. Jest to miejsce, w którym sąsiedzi czy znajomi spotykają się w grupach
i spędzają razem czas. Czasem przeszkadza użytkownikom obecność innych osób czy
niedbanie o porządek w tym miejscu.

Wyłoniliśmy pięć grup użytkowników parku:

Trzecia grupa, o nazwie Towarzyscy Mężczyźni, to relatywnie mała grupa
mężczyzn w średnim wieku (10% wszystkich osób). Lubią przychodzić do parku,
w szczególności do trzeciej części, i tam siedzą na ławkach ze znajomymi (czasem
samotnie). W szczególności upodobali sobie dwa skrajne placyki w trzeciej części.
Spędzają czas w parku na rozmawianiu ze znajomymi, piciu alkoholu, czasem na
grillowaniu.
Kolejną grupę osób nazwaliśmy Przechodzącymi. To osoby, które przechodzą przez
park, po drodze do pobliskiego sklepu czy na przystanek. To głównie osoby dorosłe,
które przeważnie mieszkają w okolicy i wybierają park zamiast innej trasy, dlatego że
jest to droga przyjemna lub po prostu najkrótsza. W trakcie przechodzenia wchodzą
w interakcje i relacje z innymi użytkownikami parku i okolic.
Piąta grupa nazwana Nieszblonowymi, to osoby osoby nie mieszczące się
w czterech poprzednich kategoriach, ze względu na swoje inne potrzeby i zachowania.
To osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Można ich spotkać we wszystkich częściach
parku. Raczej nie siedzą na ławkach, tylko czerpią przyjemność z przebywania w
parku w bardziej aktywny sposób; często spacerują z psem, grają w piłkę, jeżdżą
na hulajnodze albo rowerku, zimą rzucają się śnieżkami. Potrafią spędzić w parku
kilkanaście godzin z przerwą na obiad.
Warto podkreślić, że kategorie te są płynne. Osoba, która rano przechodzi przez park
w stronę tramwaju (grupa czwarta), może po pracy przyjść do parku, aby pobawić się
z dzieckiem (grupa pierwsza). Za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, gdy przejdzie na
emeryturę, będzie prawdopodobnie spędzała w parku więcej czasu, wypoczywając
na ławce (grupa druga). W każdej z tych sytuacji jej potrzeby przestrzenne i sposób
używania parku będą trochę inne.
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PARK W OCZACH UŻYTKOWNIKÓW
Na park można spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej, dla zewnętrznych
obserwatorów, park Opaczewski właściwie nie istnieje. Jest za to skwer.
Wąski, długi, malutki. Kiedy mowa jest o wypoczynku w parku, podnoszą
brwi: „No, bo tutaj, tu jest ulica, tu jest ulica, i tu jest ulica i tu, gdzie tutaj
odpocząć? To jest tak maleńki wycinek, on jest tak wąski ten wycinek, że
przyjechać tutaj i odpoczywać to bym nie poleciła nikomu takiego czegoś”.
Z drugiej strony jest perspektywa użytkowników
parku...

To, co mieszkańcy często podkreślają, to
społeczny i swojski charakter parku.
Co więcej, miejsce to
„przedłużenie domu.

„Idziesz po tym parku i nieraz „dzień dobry”, „dzień
dobry” Tak, no bo sami znajomi!”

funkcjonuje dla wielu jako

Można się do niego udać w podomce, kapciach.
Jest „na luzie”.

„Park był dla mnie przedpokojem.”
„On jest specyficzny, proszę pani, to jest taki,
przydomowy prawie, że ogród, ja bym to tak określił. ”

„Można wyjść nawet w podomce i już jest się w parku.”

„Przecież tak szczerze między nami mówiąc, to ten
park jest całkiem jeszcze miły, sympatyczny.”

To, co najbardziej charakteryzuje park i najbardziej się w nim
podoba, to:

„No, właściwie inne osoby z innych dzielnic to nam
zazdroszczą, że tak mamy, że w takiej odległości dwa
piękne parki, a tutaj ten przydomowy.”

Dostępność miejsc do siedzenia: „jest gdzie posiedzieć”, „dużo
ławek”

„Więc szczerze mówiąc, to nie wiem, co jeszcze mogę
powiedzieć o tym parku […] się wkurzam jak ktoś nie
rozumie, jak ja mówię, że idę do parku przed domem,
bo tutaj ludzie spoza to w ogóle nie kojarzyli, żeby to
był park, tak, bo to raczej tak, że park i się śmieją, że
wielki park!”

Ludzie:
		
		

„można spotkać ciekawych ludzi”, znajomi,
towarzystwo, „że znam tu ludzi, znam osoby
przychodzące, sami swoi” „zieleń i znajome buzie”

Zieleń:
		
		

„zieleń, wczesnowiosenne krzewy (naprzeciwko
komendy)”, „naturalny, trochę dziki charakter
parku”, „zróżnicowanie drzew”

Zewnętrzni obserwatorzy też ulegają urokowi parku…

Atmosfera: „że jest kameralny”, „że jest na luzie”,
		
„cichy azyl w środku miasta”, „spokój”

„I tak czasami patrzę, z taką zazdrością, na te osoby,
które mają czas, żeby tam usiąść, ale nic poza tym,
czasami właśnie gdzieś tam idę, w kierunku Blue City,
to też raczej przez park, nie tu bocznymi, tylko raczej
parkiem, bo to przyjemniej jest po prostu.”

Fizyczne cechy parku:
- 		
bliskość: „Miło, tu się naprawdę miło
		
mieszka i naprawdę, rzadko tak jest, że się tylko
		
przez jezdnię wąziutką przechodzi i już się
		
jest w parku, a my tak mamy przez wszystkie lata”.
- 		
długość: ”jest długi, wiec dobrze sie jeździ”, „blisko
		
domu”, „blisko kościoła”
wynikającą z nich kameralność i swojskość

I w ten sposób...
„Z nieprzyjemnego skrzyżowania, wchodzisz do
świata, w którym masz swoich znajomych.”
Mieszkańcy określają park jako przyjemny, miły i fajny. To, co ich najbardziej
przyciąga do parku, to zieleń i dużo przyrody. Postrzegają to miejsce, jako
miejsce zadbane. Mieszkańcy doceniają jego kameralny i rodzinny charakter
i to, że jest to przestrzeń przyjazna i jak mówią „sympatyczna”. W oczach
mieszkańców park Opaczewski jest miejscem swojskim, w którym się miło
spędza czas. Jest cichym, przytulnym miejscem i stanowi azyl, „odskocznię”
od życia w bloku.

Park jest w większości bardzo lubiany przez mieszkańców:
„My jesteśmy z tego parku bardzo zadowoleni, wygodnie, miło i daj
Boże, aby tak dalej.”
Jednak, dla różnorodnych użytkowników park ma różne znaczenie, inaczej funkcjonuje i pojawia się w kontekście ich
stylu i momentu życia. Park spełnia dla nich odmienne role, z których wynika również różnorodny wizerunek parku.
W poniższym raporcie wątek ten zostanie wielokrotnie poruszony.
To, co się w parku nie podoba:
towarzystwo innych osób; pijących alkohol albo hałasujących (np. dzieci i młodzieży)
brak ławek w niektórych częściach parku lub ich stan techniczny
zaniedbanie przestrzeni: „psie kupy”, zniszczone ławki i brud
hałas i bliskość ulicy „tu jest ulica i tu, gdzie tutaj odpocząć”
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GRUPY UŻYTKOWNIKÓW: PANIE W DRUGIEJ CZĘŚCI
Czym dla nich jest park?
kto?

park jako moje miejsce

zrealizowania potrzeb podstawowych.

wobec zmian

interpersonalnych.
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PRZECHODZĄCY
Czym dla nich jest park?
kto?

miasta.

„No powiedzmy tam 10.00 – 12.00, jest taka wolniejsza chwila no

lub pojedynczo.

zabaw, taki zrobiony teraz, to przynajmniej o tyle

-
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NIESZABLONOWI
Czym dla nich jest park?

kto?

„
krzywo, czasami jak wyleci poza pole, jak gramy w jedno

-

w podwórkach.

ciemno.

Przeszkadza im ruch uliczny.
„Nie no, niby jest park, ale te samochody, wiadomo.”
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TOWARZYSCY MĘŻCZYŹNI
Czym dla nich jest park?
z dzieckiem, tak jak mamy park wydzielony, aczkolwiek tutaj

kto?

park jako moje miejsce
bujek.”

-

sobie w tym parku po prostu, bo nie ma nigdzie tak,

wieczorem w grupach. W parku upodobali sobie szczególnie dwa

wolnego. Picie alkoholu, czasem grillowanie, i rozmawianie ze

miejsce do siedzenia”.

-

wobec zmian

-

-
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KLASYCY
Czym dla nich jest park?
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PROMENADOWOŚĆ
Zachować promenadowy charakter parku.
Celem badań było sprawdzenie w jaki sposób promenadowy układ kompozycyjny
parku przekłada się na jego funkcjonowanie. Przede wszystkim, istotna była
odpowiedź na pytanie: w jaki sposób promenadowy charakter parku służy
użytkownikom i ich aktywnościom, w szczególności spacerowaniu. W szerszym
kontekście, na ile podzielony ulicami park o charakterze promenadowym wciąż
“działa” jako całość.

Główne aktywności w parku
W zdecydowanej większości w miesiącach ciepłych użytkownicy parku
Opaczewskiego w wieku powyżej 22. r.ż spędzają w nim czas, głównie siedząc lub
stojąc.
Ponad 51% zaobserwowanych aktywności w parku to aktywności statyczne:
siedzenie i stanie, 20% to przechodzenie przez park. Dopiero 19% osób spaceruje,
a ruch w miejscu (np. zabawa) to niecałe 10%.
Wydaje się, że park nieco inaczej funkcjonuje w miesiącach zimowych. Większość
użytkowników deklaruje, że najczęstszą formą wypoczynku w parku jest wtedy dla
nich spacerowanie (z powodu temperatury, ale też innych czynników związanych
z programem użytkowym parku i zarządzaniem nim).

tranzyt

Można zatem przyjąć, że park w miesiącach ciepłych ma charakter zdecydowanie
statyczny, a w miesiącach zimowych bardziej spacerowy.

Jeśli ktoś jednak spaceruje, to właściwie kto, gdzie i jak?
Promenadowy charakter parku służy w zróżnicowany sposób poszczególnym
użytkownikom i ich aktywnościom. Obserwacja parku Opaczewskiego pokazuje,
że najczęściej spacerują kobiety (63% wszystkich spacerujących), głównie osoby
pow. 23. r.ż (szczególnie te w przedziale wieku 23 - 45 lat). W porównaniu z innymi
częściami i relatywnie do ich powierzchni najwięcej spacerów odbywa się w części
trzeciej parku Opaczewskiego: od ulicy Orzeszkowej do ulicy Szczęśliwickiej (38%
osób spacerujących pojawia się tam).

s. 66

s. 24

Jeśli chodzi o ścieżki, najwięcej spacerowiczów pojawia się na głównej alei, która
wiedzie z jednego końca parku na drugi. Ma to związek ze specyfiką spacerów,
którą również widać wyraźnie w parku Opaczewskim. My, ludzie, lubimy pętle
spacerowe, kiedy nasza trasa ma formę okrążenia wokół jakiegoś miejsca, daje
możliwość wyruszania z jednego punktu i powrotu do niego inną trasą.
„[...] więc zwykle właśnie tutaj ten parking, tam na końcu, do Szczęśliwic i w stronę
MPT, taka runda standardowa.”
„[...] idę zwykle tamtą stroną, do Żywca, w stronę Zachodniego i taką pętlę wielką
robię, przez Szczęśliwice.”

spacer

Mapa 2. Ciągi spacerowe i tranzytowe (dane obserwacyjne)
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PROMENADOWOŚĆ
Spacerowicze z psami

W wypowiedziach użytkowników parku pojawia się wiele negatywnych uwag
dotyczących biegania psów bez smyczy. Zauważyliśmy stojące za tymi stanowiskami
potrzeby dotyczące dobrego wypoczynku i bezpieczeństwa. Psom zdarza się
wbiegać pod rower, wrotki, „psy czasem atakują mnie, kiedy biegam”, zbliżać się
do dzieci, co niepokoi ich opiekunów, czy załatwiać się na trawie, gdzie inni chcą
grać w piłkę. Z tego faktu w większości zdają sobie sprawę osoby z psami i starają
się ominąć okolice placu zabaw, trasy, po których poruszają się osoby na wrotkach,
rowerach, uprawiające jogging.

W parku Opaczewskim niemal 75% wszystkich spacerujących to osoby z psami
(w stosunku do wszystkich zaobserwowanych osób w parku, osoby z psami to
8,3%). Relatywnie do powierzchni części parku, najwięcej osób spaceruje z psami
w trzeciej części parku (41%). Prawie połowa z nich (45,1%) to osoby w wieku 46
– 65 lat.
Najwięcej osób z psami zaobserwowaliśmy w części 3. (41% wszystkich
osób z psami zaobserwowanymi w parku relatywnie do rozmiaru poszczególnych
części) i w 1. części (31,6%). W 3. części najwięcej osób z psami siedzi też na
ławce (41,5% wszystkich osób zaobserwowanych, które siedziały z psami,
siedziały w części 3.).

Czemu spacerowanie z psem jest ważne?
Badania naukowe (Cutt i in., 2007) pokazują, że właściciele psów są bardziej aktywni
fizycznie niż osoby które nie mają psów, ponieważ dużo czasu spędzają codziennie
na spacerowaniu. Inne, bardzo ważne wyniki (Wood i in., 2005) wskazują, że
posiadanie psów przez mieszkańców może zwiększać kapitał społeczny lokalnej
społeczności. Spędzając wiele czasu w danym miejscu, wchodzą w różnorodne
interakcje codziennego życia z innymi członkami społeczności: nawiązują kontakt
wzrokowy z innymi bywalcami, który, powtarzany, po dłuższym czasie przeradza się
w powitanie czy rozmowę. Ucinają pogawędki z innymi użytkownikami, spotykają
przyjaciół, nićmi codziennych interakcji społecznych systematycznie spajając
społeczność. W parku Opaczewskim jest dokładnie tak. Aby zobaczyć, jak to
wygląda w praktyce, warto prześledzić przykładową trasę osoby spacerującej
z psem w parku Opaczewskim.

W parku Opaczewskim niemal 75% wszystkich
spacerujących to osoby z psami.
„[…] na rowerach, tak, z dziećmi i
żebyśmy sobie nie wchodzili w drogę,
także, po prostu nie łażę tam, gdzie
są ścieżki rowerowe i nie chodzę tam,
gdzie są place zabaw dla dzieci.”

s. 66

Kontrowersje wokół spacerowania z psami
Jednocześnie sposób używania parku Opaczewskiego przez osoby z psami budzi
pewne kontrowersje związane z bieganiem psów spuszczonych ze smyczy i kupami
psimi na trawnikach. Choć równie ważne jest to, że, jak podają badania, obcowanie s. 65
z pupilami nie tylko jest niezwykle pozytywne dla zdrowia ich właścicieli, ale też
może wpływać pozytywnie na innych użytkowników parków, którzy obserwują
zwierzęta i czasem poświęcają chwilę na zabawę z nimi (Maller, 2008).

Badania naukowe wskazują, że posiadanie psów przez
mieszkańców może zwiększać kapitał społeczny lokalnej
społeczności.
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PROMENADOWOŚĆ
Czemu więcej siedzenia niż chodzenia?
Statyczny charakter parku wiąże się z jego kontekstem (obecność parku
Szczęśliwickego) i rolą, jaką park spełnia dla różnorodnych użytkowników.
Dla osób mieszkających najbliżej park przejmuje rolę podwórka, „przedłużenia
domu”, „drugiego domu”, czy miejca spotkań, które naturalnie łączy się z siedzeniem.
„Tak różnie, różnie, wie pani, chodzi o to, że siedzą sobie w tym parku po prostu,
bo nie ma nigdzie tak w pobliżu przecież takiego miejsca, żeby wyjść z domu i
posiedzieć.”

Mapa 3. Deklarowane miejsca używane w zależności od miejsca zamieszkania: osoby
mieszkające w obszarze pierwszym: od ullicy Grójeckiej do ullicy Białobrzeskiej

„On jest specyficzny, proszę pani, to jest taki, przydomowy prawie, że ogród, ja bym
to tak określił [...].”
Siedzenie na ławkach dla osób pow. 65. r.ż służy nawiązywaniu i utrzymywaniu
więzi społecznych: przebywaniu w grupie (41,7% osób siedzących na ławkach
w grupach to osoby powyżej 65. r.ż) i rozmawianiu, obserwacji innych ludzi,
umożliwia skupienie nad rozwiązywaniem zadań umysłowych czy doświadczanie
przyrody.
Grupą, która jest w ruchu i najczęściej przemieszcza się po całym parku, są osoby
przechodzące i przejeżdżające przez park na przykład na rowerze, wrotkach, po
drodze z parku Szczęśliwickiego na Pola Mokotowskie lub z powrotem.

s. 32

Mapy 3,4,5 przedstawiają obszary, w których najczęściej deklarują przebywanie
mieszkańcy z trzech różnych obszarów: od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej,
od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Szczęśliwickiej oraz tych mieszkających poza
obrębem bliskich okolic parku Opaczewskiego, poza obszarem mapy. Widać,
że osoby z poszczególnych części w większości używają najbliższych im
części parku. Natomiast celem osób, które przychodzą do parku z dalszych
okolic, jest przede wszystkim plac zabaw w części parku przy ulicy Grójeckiej.

Mapa 4. Deklarowane miejsca używane w zależności od miejsca zamieszkania: osoby
mieszkające w obszarze drugim: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Szczęśliwickiej

Z naszych badań wynika, że mieszkańcy korzystają najczęściej z tych części
parku, przy których mieszkają: „Można wyjść przed dom z dziećmi i posiedzieć,
poczytać gazetę w cieniu wśród drzew”. Choć tym mieszkającym na obszarze od
ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej częściej zdarza się bywać w pierwszej
części parku (np. w drodze na przystanek przy ulicy Grójeckiej) niż mieszkańcom
okolic pierwszej części przekraczać ulicę Orzeszkową w zachodnim kierunku.
Wyniki te z jednej strony potwierdzają „podwórkową” rolę parku z drugiej wskazywać
mogą na istnienie barier zniechęcających czy utrudniających przemieszczanie
się po całym parku oraz sugerować podział parku na odmienne części.
s. 25
Mapa 5. Deklarowane miejsc używane w zależności od miejsca zamieszkania: osoby
mieszkające w obszarze trzecim: poza obszarem na mapie
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PROMENADOWOŚĆ
Bariery, zachęty, podziały i połączenia: ulica Orzeszkowej
Wydaje się, że podział funkcjonalny parku nie odpowiada ściśle jego formie
przestrzennej i układowi kompozycyjnemu: trzech części podzielonych ulicami
o różnym znaczeniu i natężeniu ruchu.
Ważnym punktem jest ulica Orzeszkowej. Mimo tego, że jest mniejszą barierą
w sensie natężenia ruchu samochodowego i szerokości, mniej osób spacerujących
skłania się do przejścia przez nią na drugą stronę.

Może to wynikać z jej charakteru: stoi tu dużo samochodów, krzaki ograniczają
widoczność, stojąca toaleta zniechęca, a architektonicznie – przestrzeń wyznacza
tu estetyczną granicę. Warto zaznaczyć, że zaobserwowaliśmy również, iż ławki
w drugiej części parku po wschodniej stronie ulicy Orzeszkowej są jednymi
z najmniej używanych w całym parku!

Przejście przez ulicę Orzeszkowej
Roboczo nazwaliśmy tę kwestię „efektem Orzeszkowej”. Widać go na
przykładzie tras osób z psami. Ci, którzy zaczynają w części parku przy ulicy
Szczęśliwickiej, poruszają się do Orzeszkowej. Pozostali poruszają się po obszarze
od ulicy Grójeckiej do ulicy Orzeszkowej.

Mapa 6. Ruch pieszy zaobserwowany w okolicach ul. Orzeszkowej

Mapa 8. Trasy osób spacerujących po parku z psami (z obserwacji)
Z kolei atrakcyjne przyciągające użytkowników elementy, które udało nam się
znaleźć, to:

Mapa 7. Ruch pieszy zaobserwowany w okolicach ul. Białobrzeskiej

-

w części parku od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej to przede
wszystkim plac zabaw i jego okolice; to miejsce daje możliwość
przebywania w „centrum życia”: obserwacji i bycia wśród ludzi; s. 25
atracyjne miejsca takie jak plac zabaw, przyciągają ludzi, a oni z kolei
innych ludzi: „plac zabaw i miejsca do rozmowy w grupie”, „lubię patrzeć na
bawiące się dzieci”, „lubię te okolice, gdzie dzieci maja atrakcje, a ja chwilę
spokoju”;

-

część parku od ulicy Białobrzeskiej do ulic Orzeszkowej jest z kolei
miejscem cichym, spokojnym, chłodnym w lato: „cisza i dużo ławek”,
„nowe ławki, cień, blisko kościoła”.
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PROMENADOWOŚĆ
Park jako całość
Spacerowanie po parku i sprawne poruszanie się
łączą się z postrzeganiem parku jako całości i odwrotnie.

po

jego

obszarze

Wydaje się, że zachęty do swobodnego poruszania się pomiędzy częściami parku
mają szczególne znaczenie i powinny być wzięte pod uwagę w procesie projektowym.
Bariery wpływają bowiem na wizerunek parku, nastawienie emocjonalne do jego
części, poczucie bezpieczeństwa i relacje społeczne.
Mapy 9, 10, 11, 12 ukazują różnice w stosunku emocjonalnym użytkowników do
poszczególnych części parku. Część od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej
i dalej do ulicy Orzeszkowej jest zdecydowanie bardziej lubiana niż część od ulicy
Szczęśliwickiej do ulicy Orzeszkowej.

Zauważyliśmy, że również postrzegane bezpieczeństwo spada wraz z odległością
od ulicy Grójeckiej. Przy ulicy Szczęśliwickiej już mniej osób w ciągu dnia czuje się
bezpiecznie. W ciągu dnia jako najbezpieczniejsza postrzegana jest okolica placu
s. 19
zabaw oraz „rondka”.

Mapa ewaluatywna: mapa, którą tworzy się poprzez odjęcie od liczby wskazań
pozytywnych (np. lubianych) liczby wskazań negatywnych (np. nielubianych).
Tym samym obszary białe na mapie to obszary, które uzyskały “równą liczbę głosów”.

Mapa 9. Obszary wskazywane jako lubiane

Mapa 11. Postrzegane bezpieczeństwo w dzień. Obszary wskazywane jako
bezpieczne zaznaczono na niebiesko

Mapa 10. Obszary wskazywane jako nielubiane

Mapa 12. Wskazywane obszary dobrego wypoczynku (na niebiesko)
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PROMENADOWOŚĆ
Może więc jednak spacer? Rola aktywności fizycznej dla zdrowia
i zadowolenia z życia osób pow. 65. r.ż.
Badania naukowe pokazują, że aktywność fizyczna osób powyżej 65. r.ż ma
ogromne znaczenie dla ich zdrowia, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na
postrzeganą przez nie jakość życia (Kahn i Juster, 2002).
Szczególnie aktywność fizyczna, w tym głównie spacerowanie, ma korzyści
zarówno dla zdrowia osób starszych, jak i ogólnej, podstawowej satysfakcji z życia.
Istnieją niezbite dowody na to, że regularna aktywność fizyczna u osób starszych
odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce wielu chorób przewlekłych (np. chorób układu
krążenia, cukrzycy, raka, nadciśnienia, depresji i osteoporozy; Warburton
i in., 2006). Znaleziono też zależność pomiędzy długimi dystansami pieszymi
a pozytywnymi efektami dla funkcjonowania poznawczego starszych kobiet (Yaffe
i in., 2001). Codzienne poruszanie się pieszo przeciwdziała depresji, która jest
częstą przypadłością osób starszych. Spacerowanie łączy się z doświadczaniem
natury oraz kontaktem z innymi ludźmi (znajomymi, sąsiadami).
Oba te zjawiska: pokrzepiające działanie aktywności fizycznej oraz więzi społeczne,
wpływają znacząco na zdrowie i satysfakcję z życia, kiedy jesteśmy starsi
(Sugiyama, 2008).

Z badań wynika też (Giles-Corti i in., 2005), że najważniejszym czynnikami
zachęcającymi do spacerów są kolejno: zacienienie ścieżek, podlane, zadbane
trawniki, komfortowe ścieżki, elementy wodne (np. staw czy fontanna), wyciszone
przyległe ulice, oświetlenie ścieżek, a także takie elementy środowiska naturalnego, jak
ptactwo. Niezwykle istotne jest odpowiednie przystosowanie ścieżek, ich
nawierzchni i kształtów.
Obecność schodów, nachyleń, skarp może zniechęcać do poruszana się (aczkolwiek
drobne wzniesienia na ścieżkach parkowych, jak podają badania, mogą być też
s. 42
rodzajem ćwiczeń dla osób starszych.
W szczególności dla kobiet pow. 70. r.ż. (również tych nie mających problemów ze
zdrowiem) dużą barierę psychologiczną stanowi lęk przed upadkiem, który prowadzi
do obniżonej aktywności fizycznej (Bruce, 2002). Dlatego też szczególną uwagę
powinno się poświęcić projektowanej nawierzchni, tak aby była ona maksymalnie
bezpieczna.
s. 44
Równie istotna jest orientacja w terenie: kiedy jesteśmy starsi, wolimy wybierać
nawet ścieżki dłuższe ale pozwalające się łatwiej orientować w terenie. Rezygnujemy
z tych meandrujących, będących na uboczu głównego ruchu.

Zachęcające do spacerów ukształtowanie przestrzeni

W badaniach parku Opaczewskiego zauważyliśmy również znaczącą rolę komfortu
dla poruszania się starszych użytkowników parku: obecność ławki, na której
można odpocząć po przejściu kawałka trasy, atrakcyjność: obecność placu zabaw,
przyjaciół, kościoła, sklepów, która zachęca osoby starsze do poruszania się do
tych miejsc.

My, ludzie, kiedy jesteśmy starsi, rzadziej chodzimy na basen, siłownię czy
uprawiamy inny intensywny sport. Obecnie, dla większości osób starszych
jedną z głównych aktywności fizycznych jest spacerowanie. Dlatego wydaje
się szczególnie ważne, aby zachęcić osoby starsze do spacerów.

Rekomendacje

Badania pokazują, że ogromną w tym rolę może odegrać po prostu ukształtowanie
przestrzeni. Osoby mieszkające w pobliżu parków przystosowanych do ich potrzeb
spędzają dwa razy więcej czasu, spacerując, co dowodzi, że forma i charakter
przestrzeni znacząco wpływają na aktywność fizyczną u osób starszych (Harnik
i Simms, 2004).
Dla naszego poruszania się, kiedy jesteśmy starsi, szczególnie ważne jest:
bezpieczeństwo, komfort, dostępność i oczywiście atrakcyjność.

1.

Przy projektowaniu zmian wziąć pod uwagę główne powody, dla których 		
użytkownicy przychodzą do parku i formy aktywności w jakich spędzają
czas w parku.

2.

Zwrócić szczególną uwagę na zarysowany podział parku i czynniki, które 		
go powodują.

3.

Zniwelować „efekt ulicy Orzeszkowej”.

4.

Zwrócić uwagę na czynniki przestrzenno-społeczne, które zachęcają do 		
ruchu oraz poruszaniu się po całym parku.
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Ciągi komunikacyjne. Wytyczne do projektowania w
zakresie układu
komunikacyjnego. Zachować trasy istniejących ciągów komunikacyjnych z ew.
korektą przebiegu wynikającą z analizy potrzeb oraz koncepcji nowej aranżacji
wnętrza.

Główna trasa spacerowa prowadzi od okolic „rondka” w okolicach placu zabaw
w części pierwszej aż do części trzeciej. Co istotne - nie jest to trasa ciągła. Jak
już zaznaczyliśmy w poprzednim rozdziale znaczącą barierę w ruchu stanowi ulica
Orzeszkowej.

Z obserwacji tych wynikają dwa główne wnioski.

Cele badania
Celem naszych badań w kontekście tej wytycznej była odpowiedź na pytanie, które
z istniejących ciągów są używane albo nieużywane i jakich ciągów brakuje. Celem
analizy była identyfikacja tych najbardziej intensywnych szlaków pieszych i tych
najmniej używanych, a także miejsc, w których ruch wykracza poza alejki.
Przeprowadziliśmy ilościową i jakościową obserwację ruchu. Zapytaliśmy też
mieszkańców w kwestionariuszach o ścieżki uczęszczane i nieuczęszczane,
a także o takie, które są w pewien sposób niedostępne albo których brakuje.
Przeprowadziliśmy też analizę stanu istniejącego, koncentrując się na przydeptach
w parku.

Ciągi uczęszczane
Analiza obserwacji ruchu w parku Opaczewskim wykazała, że ruch spacerowy
w parku odbywa się głównymi ścieżkami wzdłuż ulicy Opaczewskiej.
Ścieżki poprzeczne są stosunkowo często uczęszczane – charakter tego ruchu jest
jednak znacząco inny. W poprzek parku przechodzą głównie osoby udające się na
przykład do okolicznych sklepów czy na przystanek autobusowy.

Po pierwsze, brakuje w parku ścieżek spacerowych. W zasadzie ciąg spacerowy
wyznacza tylko jedna główna aleja przechodząca przez przez park. Użytkownicy
w wywiadach zorientowanych na przestrzeń wskazują, że w parku jest tłoczno
i nie ma gdzie pospacerować.
Po drugie, osoby przechodzące przez park, korzystające ze ścieżek
poprzecznych, przechodzą przez ulicę Opaczewską na przedłużeniu tych
ścieżek (o podobnej prawidłowości na ulicy Białobrzeskiej piszemy dalej).
Oznacza to, że ścieżki w pewien sposób prowadzą użytkowników prosto na ulicę.
Z jednej strony ścieżki poprzeczne zapewniają komunikację pomiędzy dwiema
stronami ulicy Opaczewskiej; z drugiej – warto zwrócić uwagę na to, że ich „ujścia”
prowadzą wprost na ulicę. Opaczewska nie jest ulicą bardzo ruchliwą. Warto
jednak zwrócić uwagę na taki sposób zaaranżowania przestrzeni, który pozwoliłby
użytkownikom na zatrzymanie się przy ulicy. Więcej też na ten temat piszemy przy
wytycznej dotyczącej wejść do parku.
Z badań wynika (Marcus i in., 2003), że najlepszym ukształtowaniem ciągów,
zachęcającym do spacerów, są takie, które pozwalają ludziom przejść obok innych
osób, z którymi można nawiązać kontakt wzrokowy i ewentualnie porozmawiać, ale
preferujemy mieć wybór co do tego, z kim i kiedy chcemy wejść w interakcję.
Dlatego ścieżki nie powinny przechodzić przez miejsca spotkań czy zaułki ani się
w nich kończyć, ale przebiegać tuż obok nich, tak aby każdy miał możliwość do nich
zajrzeć i ewentualnie się zatrzymać, jeśli ma taką chęć.
Szczególnie w części drugiej parku (pomiędzy ulicami Białobrzeską i Orzeszkowej)
ciąg spacerowy przechodzi bezpośrednio przez główne miejsce odpoczynku
znaczącej grupy użytkowników parku. To powoduje, że osoby przechodzące czują
się często obserwowane przez osoby siedzące, co może obniżać ich komfort i chęć
spacerowania tutaj: „unikam miejsc, gdzie dużo starszych ludzi siedzi, bo się
patrzą”.

tranzyt

spacer

Mapa 13. Ciągi spacerowe i tranzytowe

W trzeciej części z kolei ciągi spacerowe przechodzą wprawdzie tuż obok zaułków,
te jednak od ścieżeki są odgrodzone krzakami, co diametralnie zmniejsza ich
widoczność.
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Ciągi brakujące

Ulica Białobrzeska

Wydaje się, że większość przydeptów dobrze spełnia swoją funkcję komunikacyjną
i warto je zachować. Ponadto dostępna wiedza na temat ruchu ludzi w przestrzeni
miejskiej połączona z analizą stanu istniejącego wskazuje, że nawet jeśli tych
połączeń nie byłoby w parku, mieszkańcy „stworzyliby” je od nowa, wydeptując
ścieżki – tak jak wydeptali szlaki, których brakowało w parku.

Nie każda nawierzchnia daje się „wydeptać” – nasze obserwacje zestawione
z mapami wypełnionymi przez użytkowników pokazują, że najważniejszym, obok
przydeptów, brakującym połączeniem jest przejście – a raczej jego brak – przez
ulicę Białobrzeską na przedłużeniu alejek spacerowych pierwszej (od ulicy Grójeckiej
do ulicy Białobrzeskiej) i drugiej (od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej)
części parku. Przechodzą przez nie prawie wszyscy: rodziny na rowerach, osoby
o kulach, opiekunowie z dziećmi, osoby z psami. Użytkownicy wskazują to miejsce
jako połączenie problematyczne.

Mapa 14. Przedepty

Mapa 15. Deklarowane ścieżki brakujące i źle przystosowane

Przydepty

Alejki wyprowadzają ich wprost na ulicę, gdzie nie ma przejścia dla pieszych.
Z naszych obserwacji wynika, że pomimo ruchu samochodowego i podwójnej
ciągłej linii, ulica Białobrzeska nie stanowi bariery dla ruchu pieszego i wielu
użytkowników przechodzi przez ulicę Białobrzeską właśnie w tym miejscu. Innymi
słowy, przestrzennie ścieżka ta jest nieciągła, jednak behawioralnie – jest to jeden
ciąg łączący te dwie części parku. Należałoby w tym miejscu to połączenie stworzyć,
tak aby ruch spacerowiczów był niezakłócony i przede wszystkim bezpieczny.

Przydepty: ścieżki wydeptane przez użytkowników
Obecnie w parku jest już kilka takich przydeptów, które funkcjonują i służą ruchowi
pieszemu. Wiele z tych przydeptów to skróty wydeptane przy wejściach do parku.
Projekt modernizacji parku Opaczewskiego powinien je uwzględnić i „uprawomocnić”,
ponieważ są one najbardziej naturalnym dopasowaniem kształtu ścieżek do potrzeb
użytkowników.
Ulica Białobrzeska
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE
W świetle dostępnej literatury dotyczącej tak zwanego walkability w mieście,
najlepszym rozwiązaniem byłoby spowolnienie ruchu kołowego na ulicy
Białobrzeskiej. Dodatkowo należałoby wprowadzić w tym miejscu przejście
dla pieszych lub rozwiązanie najbardziej przyjazne przechodniom, znane
pod holenderską nazwą woonerf (Beatley, 2000; Reid, 1999). Alternatywnym
rozwiązaniem jest przeprowadzenie ciągów w taki sposób, aby wychodziły
w kierunku pobliskich, już istniejących przejść. Istnieje wtedy jednak zagrożenie, że
takie ciągi będą „wyprowadzały” spacerowiczów z parku.
Inne połączenia – jak na przykład kładka przez ulicę – jest rozwiązaniem,
które jak pokazuje doświadczenie innych miast zwiększa de facto postrzegany
dystans. Kładki i mostki są rozwiązaniem zalecanym dla zwiększenia poziomu
walkability przez autostrady i inne drogi szybkiego ruchu - wtedy dobrze spełniają
funkcję łączącą dwa „brzegi” ulicy. Ulica Białobrzeska nie jest jednak ulicą o bardzo
dużym natężeniu ruchu i nie jest postrzegana jako bariera. Kładka może de facto
zniechęcić tych użytkowników, którzy teraz przechodzą przez ulicę Białobrzeską, do
przechodzenia na drugą stronę parku.

Rekomendacje dotyczące ciągów
1. Zaprojektować ścieżki w tych miejscach, gdzie dziś są przydepty.

2. Domknąć przestrzennie ciąg przechodzący przez ulicę Białobrzeską
poprzez spowolnienie ruchu kołowego i wprowadzenie przejścia dla
pieszych. Ewentualnie inaczej zaprojektować biegnące w tym rejonie
ścieżki. W świetle dostępnej wiedzy z zakresu nauk społeczno-przestrzennych
a także naszych wyników możemy stwierdzić, że kładka – zamiast domknąć ten
ciąg – stanowiłaby jeszcze większą barierę niż jest nią dziś ulica Białobrzeska.

3. Wprowadzić nowe, subtelne alejki w części trzeciej. W celu zachęcenia do
spacerów (pętle spacerowe) oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Dobrze za
projektowana sieć połączonych ścieżek wpływa pozytywnie na poczucie
bezpieczeństwa w parku.
s. 52

Taki układ ciągów zachęca do spacerowania (bo nie musimy wchodzić
w bezpośredni kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi w tych obszarach)
podnosząc jednocześnie poziom kontroli społecznej.

5. Zróżnicować ciągi spacerowe pod kątem ich dogodności do spacerów: krótsze
i dłuższe. Zróżnicowanie ciągów, które się ze sobą łączą, pozwala na wybór
dogodnych ścieżek osobom o różnych zdolnościach fizycznych.

6. Rozważyć możliwość zróżnicowania funkcjonalnego ścieżek. Warto rozważyć
możliwość rozróżniania ścieżek: „wiele osób nie czuje się zbyt pewnie, kiedy
zmuszone są dzielić przestrzeń z rowerzystami” (zróżnicownie pomiędzy ścieżką
pieszą a rowerową nie powinno być tylko w formie koloru, ale powinno się też
zastosować np. pas zieleni).

7. Aranżować ciągi w pętlach. Taka aranżacja zachęca do spacerów – nie musimy
bowiem wtedy wracać dokładnie tą samą drogą. Pętla na końcu alei zaakcentowana
odpowiednim elementem przestrzennym może stanowić atraktor sama w sobie i cel
spaceru: „żeby wszędzie były dwie równolegle alejki, tak, żeby można było sobie
urozmaicić spacer, szczególnie w drugiej części parku”
Ścieżki łączone pozwalające na wybór trasy są szczególnie ważne w miejscach,
w których przebywa wiele osób starszych, pozwalają na krótkie spacery i wręcz
zachęcają do nich.

8. Złagodzić ostre wzniesienia i spadki. Spadek i wzniesienia ścieżek
powinny być jak najbardziej łagodne. Nie zaleca się jednak zupełnej ich niwelacji,
ponieważ lekkie wzniesienia mogą służyć jako subtelne ćwiczenia dla osób
starszych.

woonerf – taki typ ulicy, na której ruch kołowy jest dopuszczony, jednak najważniejsi
i najbardziej uprzywilejowani są przechodnie oraz alternatywne formy transportu,
jak na przykład, jazda na rowerze

4. Poprowadzić je w taki sposób, aby przechodziły tuż obok miejsc wypoczynku,
a nie przez nie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby takie zaprojektowanie ciągów
i aranżacja siedzisk, aby w miarę łatwo można było zauważyć osoby siedzące
w miejscach wypoczynku.
Pozwoli to użytkownikom na większą niż do tej pory dostępność wizualną zaułków.
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Charakter poszczególnych części. Wytyczne do projektowania w zakresie układu
kompozycyjnego. Rozważyć możliwość zróżnicowania poszczególnych części
parku (odcinek I pomiędzy ulicami Grójecką i Białobrzeską, odcinek II pomiędzy
ulicami Białobrzeską i Orzeszkowej, odcinek III pomiędzy ulicami Orzeszkowej
i Szczęśliwicką).

Dwie pierwsze części różnią się prawie na całej swojej długości z nasileniem
pozytywnych ocen. Podział podobnie, o ile nie wyraźniej, zarysowuje się na
ewaluatywnej mapie postrzeganego bezpieczeństwa w parku.

Cel badań
Naszym zadaniem w odniesieniu do poszczególnych części parku i ich charakteru było
określenie, czy obecnie poszczególne części parku są zróżnicowane pod względem
rodzaju aktywności i sposobów używania, kategorii obecnych użytkowników oraz
ich funkcjonowania w czasie. Naszym zadaniem było określenie nie tylko tego,
jak części parku funkcjonują, ale też zbadanie ich wizerunku i charakteru. Jednym
z celów badawczych była odpowiedź na pytanie, czy użytkownicy różnicują park na
strefy i czym według nich różnią się poszczególne części parku.

Wyniki
Ogólne wyniki naszych badań pokazują, że park jest podzielony na trzy części nie
tylko przestrzennie przez dzielące go ulice Białobrzeską i Orzeszkowej, ale też
funkcjonalnie i wizerunkowo. Przede wszystkim, co obrazuje ewaluatywna mapa
lubianych i nielubianych obszarów w parku, park nie jest postrzegany jako miejsce
o jednolitym charakterze.

Mapa 17. Postrzegane bezpieczeństwo po zmroku (mapa ewaluatywna). Obszary
wskazywane jako bezpieczne (na niebiesko), niebezpieczne (na żółto)
Część pierwsza jest postrzegana jako generalnie bezpieczna. Na temat
bezpieczeństwa po zmroku w drugiej części parku użytkownicy mają mieszana
odczucia – w związku z tym ich ogólne oceny bezpieczeństwa w tym obszarze
zerują się. Część trzecia jest z kolei ogólnie oceniana jako niebezpieczna po zmroku.

Okolice placu zabaw w pierwszej części parku. Na zdjęciu widać również wydeptane
boisko. W południowym obszarze części pierwszej użytkownicy czytają

Mapa 16. Obszary określane jako lubiane (na niebiesko) i nielubianych (na żółto)
– mapa ewaluatywna
Im dalej od ulicy Grójeckiej, tym mniej poszczególne części parku są lubiane. Warto
jednak zauważyć, że te zmiany w ocenach parku nie są płynne – część trzecia różni
się znacząco od części drugiej i pierwszej.
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Przyjrzyjmy się teraz dokładniej, z czego te diametralnie różne oceny części parku
mogą wynikać; czy te części rzeczywiście się różnią pod względem tego, co się
w nich dzieje, kto w nich przebywa i co robi.
część 1

Płeć:

część 2

mężczyźni

część 3

część 1

kobiety

Aktywności:

część 2

rozmawia

nie rozmawia

część 3

rozmawia przez telefon

Wykres 1. Procentowy rozkład użytkowników według płci w każdej części parku

Wykres 4. Procentowy rozkład osób rozmawiających w każdej części parku

część 1

część 1

część 2

Aktywności:

w grupie

część 3

nie w grupie

Picie alkoholu:

część 2

osoby pijące alkohol

część 3

osoby nie pijące alkoholu

Wykres 2. Procentowy rozkład osób przebywających w grupach w każdej części parku

Wykres 5. Procentowy rozkład osób pijących alkohol w każdej części parku

część 1

część 1

Wiek:

część 2

0-12 lat

13-22 lata

część 3

23-45 lat

46-65 lat

65 i więcej

Wykres 3. Procentowy rozkład użytkowników według wieku w każdej części parku

Aktywności:

część 2

część 3

tranzyt
spacer
ruch w miejscu (np. zabawa)
aktywności statyczne: siedzenie i stanie

Wykres 6. Procentowy rozkład aktywności w każdej części parku.
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Część pierwsza: od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej

Część druga: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej

Wyniki obserwacji pokazały, że relatywnie do powierzchni każdej z części
parku, to właśnie tu przebywa najwięcej użytkowników. Aż 35,6% wszystkich
użytkowników parku bywa właśnie w części pierwszej. Innymi słowy, tutaj jest
największe zagęszczenie użytkowników na metr kwadratowy. Średnio tylko co trzeci
z nich to mężczyzna. Jest to więc część parku zdominowana przez kobiety. Jest to też
obszar parku, w którym w porównaniu z innymi jego częściami przebywa najwięcej
dzieci, głównie rano i po południu (ok. godz. 16.00), z racji tego, że to tu właśnie
jest ulokowany plac zabaw.

Stosunkowo do jej wielkości, korzysta z niej niewiele mniej osób niż z części pierwszej
(34,1% wszystkich zaobserwowanych). W tej części parku, w porównaniu z innymi
obszarami, najwięcej się siedzi i stoi (około 41% wszystkich aktywności statycznych
ma tu miejsce). Przeważnie użytkownicy siedzą tu w grupach.

Część 1. jest lubiana i używana przez wszystkich, w szczególności przez
osoby mieszkające z tej strony i dalej od parku. Ta część jest postrzegana jako
zadbana i atrakcyjniejsza. W porównaniu z innymi obszarami parku to tu się
najwięcej przechodzi (ok. 40% całego przechodzenia przez park ma miejsce
w pierwszej części parku) – czy do sklepu, czy na pobliski przystanek. Mimo to,
głównymi tu aktywnościami jest siedzenie na ławce lub stanie. Ta obecność
dużej liczby osób przechodzących przez park oraz ulokowany tu plac zabaw są
dla wielu atraktorami. Obserwowanie ludzi bowiem, jak pokazują liczne badania
w przestrzeni miejskiej, jest jednym z naszych ulubionych aktywności (Whyte, 1980;
Gehl,1987).
To, co tu przeszkadza, to fakt, że czasem jest tu za tłoczno. Niektórym
przeszkadza bliskość komendy. Użytkownicy zwracają też często uwagę na hałas:
w okolicach placu zabaw i od ulicy Grójeckiej. Przeszkadza tu bliskość ulicy i szum
miasta. Użytkownicy czasem zwracają też uwagę na obecność niepożądanych
zachowań:
„A tak tutaj siedzą tak troszeczkę tacy alkoholicy. W zasadzie teraz w tym roku jest
bardzo mało tych alkoholików, właśnie się dziwię”.
Zdarza się tu znaleźć śmieci domowe, które ktoś wyrzuca w parku. Użytkownikom
przeszkadza też brak cienia na placu zabaw.
Część 1. jest postrzegana jako bezpieczna zarówno w dzień jak i w nocy,
w szczególności okolice blisko ulicy Grójeckiej ze względu na to, że są bardziej
oświetlone (od ulic) oraz dlatego, że znajduje się tu komenda. Jest to przestrzeń
zdominowana przez kobiety, co wpływa na postrzegane poczucie bezpieczeństwa.

Osoby powyżej 65. r. ż. najczęściej wskazują ten obszar jako miejsce, w którym
najlepiej się wypoczywa. Potwierdzają to też wyniki naszych obserwacji – to tu
spotkamy najwięcej osób w tym wieku. Tutaj też najwięcej się czyta i rozwiązuje
krzyżówki (62,3% wszystkich zaobserwowanych aktywności poznawczych
mających miejsce w parku). Jest to więc miejsce spokojne i przeważnie wyciszone.
Z drugiej strony:
„Jak się odbywają msze, a msze są takie no właśnie głośne, no to tam siedzące,
starsze osoby siedzą na ławkach i słyszą, bo jest kościół i monitoryzowany i są
mikrofony, że można, no głośniki są, że można słyszeć, siedząc w parku”.
Wydaje się, że bliskość kościoła ma znaczenie dla aktywności w tej części parku.
Wiele osób siedzi tam, by wysłuchać mszy, zamiast przebywać w kościele, do
którego, jak zaobserwowaliśmy, przychodzi tyle ludzi, że nie mieszczą się w środku
niewielkiego wnętrza.
„Wiele osób ma lęk przed kościołem – kiedy jest duszno i gorąco, dwa, trzy razy
karetka pojawia się w niedzielę, kiedy ktoś zasłabnie; ponieważ są też głośniki
na zewnątrz, ludzie siedzą w parku i słuchają mszy stamtąd, przyjdą do komunii,
wracają do parku”.
Jest to miejsce lubiane i używane przede wszystkim przez osoby starsze i dorosłych.
Lubią tę przestrzeń ponieważ jest blisko domu i blisko kościoła, i można tu spotkać
znajomych.
Ta część jest postrzegana jako bardziej zadbana, stoją tu nowe ławki i zieleń wydaje
się być bardziej uporządkowana.
Mieszkańcy zwracają uwagę na jakość przestrzeni i jej elementów:
„Sam fakt, że w tej drugiej części parku jest ta zmiana właśnie ławek i koszy na
śmieci, powoduje, że więcej widzimy tutaj ludzi starszych, którzy wychodzą, chcą
sobie posiedzieć, jakoś się spotkać, to nastraja bardziej do spotkania takiego
towarzyskiego niż takie miejsca obdrapane, obskurne”.
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Nie oczekują też tutaj zmian w aranżacji małej architektury:
„Przy kościele – gęstość ławek jest akurat, nie ma co zagęszczać, czy koszy
wymieniać”.
Bardzo pozytywnie oceniają te ostatnie:
„Po drugiej stronie parku, jak się idzie
tam do kościółka, to tam już jest też
położony, nowy chodnik, taki kolorowy,
ławki i w tym samym kolorze śmietniki.
[...] przecież tam przy kościele to ładnie
tak umocowane te ławki, wygodne”.

Cześć trzecia: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej
W porównaniu z innymi częściami parku i relatywnie do wielkości tego obszaru, tutaj
się spaceruje najwięcej (około 38% całego spacerowania w parku). Podobnie jak
w innych częściach, z tego obszaru też korzystają głównie kobiety, proporcje jednak
są tutaj inne niż w innych rejonach parku (48,6% mężczyzn i 51,4% kobiet). Innymi
słowy, ta część jest bardziej „męska” niż cześć pierwsza i druga.
Badania pokazują, że im mniejsza proporcja kobiet i dzieci w stosunku do mężczyzn
w przestrzeni publicznej, tym miejsce jest postrzegane jako mniej bezpieczne. Ma
to zapewne związek z tym, jak jest postrzegany poziom bezpieczeństwa w tej części
parku w porównaniu z całym parkiem. W zasadzie wszyscy użytkownicy postrzegają
tę część jako niebezpieczną (relatywnie bardziej niebezpieczne jest to miejsce
w oczach kobiet niż mężczyzn). Co więcej, jest to też część, w której najwięcej
przebywa osób spożywających alkohol (63,6% wszystkich osób spożywających
alkohol w parku), przez cały dzień, do godzin wieczornych (warto zaznaczyć, że
proporcje te jednak zmieniają się po zapadnięciu zmroku – w późnych godzinach
nocnych zaobserwowaliśmy więcej osób pijących alkohol w części pierwszej).
Z tych powodów jest to część najbardziej nielubiana. Najmniej negatywnie ocenia
tę część młodzież i dorośli mężczyźni. Te dwie grupy deklarują wypoczywanie tutaj.
Lubią tę część osoby mieszkające w tej części parku, ponieważ jest blisko i można
tu spotkać znajomych.

Tutaj też mniej jest zachowań społecznie nieakceptowanych, co zauważają sami
mieszkańcy:
„[…] nie siadają ci, co tam piwoszą…[…] tutaj mniej, bo jest kościół, no to przy
kościele, może jakoś tak sumienie rusza”.
Dla niektórych ta część wyróżnia się specyficzną atmosferą:
„No to inaczej, tam zupełnie inni ludzie siadają…”
Młodzież (od 13. do 22. r.ż.) jest relatywnie małą grupą użytkowników w tym
parku (6,3% wszystkich użytkowników), jednak prawie połowa z nich wybiera
tę część – głównie w dzień powszedni, wieczorami po godz. 20.00 (44% całej
młodzieży = 2,8% wszystkich osób). Jednocześnie osoby młodsze często deklarują,
że jej się źle tu wypoczywa z uwagi na obserwujące ich starsze osoby i zajęte
przez nie ławki. Młodzież nie lubi tej części, ponieważ wszystkie ławki „okupują
starsi ludzie”, którzy „się patrzą”, nie ma tu miejsca na ławkach, a w wypoczynku
przeszkadza bliskość ulic.

To, co tu przeszkadza, to brak „afordancji” – „nie ma tutaj co robić”, nie ma atrakcji
dla dzieci. Ta część, postrzegana jako zaniedbana i brudna, co łączy się też
z odczuwanym poczuciem bezpieczeństwa. Przeszkadzają też inni ludzie, często
spożywający alkohol.
„Wydaje mi się, że tu jest na przykład, koniec tego parku, jest takim dobrym miejscem,
gdzie jest takie zakole jeszcze, tu jest rzeczywiście dobre miejsce do tego, żeby
wykorzystać to na jakąkolwiek, nie wiem, huśtawkę, karuzelę, cokolwiek dla dzieci,
a finał tego jest taki, że w tym takim okrąglaku, no tam są tylko butelki po piwie.”
Punkty szczególne w tej części parku to dwie skrajne zatoczki – postrzegane są jako
niebezpieczne. Siedzą tu w grupach mężczyźni, który piją alkohol.
s. 53
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Wstępne wskazówki i rekomendacje

1. Części parku mają już swój charakter, a różne grupy użytkowników mają swoje
terytoria. Badania pokazują, że warto pozwalać na czasową terytorialność różnych
grup w parku – bo to pomaga w budowaniu kapitału społecznego. Warto też tak
aranżować przestrzeń, by spełniała potrzeby różnych użytkowników i była inkluzyjna
dla różnych grup: tak aby różni użytkownicy mieli swoje miejsce w parku i żadna
grupa nie dominowała tej przestrzeni.

Wejście do parku od ulicy Grójeckiej

2. W pierwszej części rozważyć odgraniczenie od hałasu, w szczególności od
strony ulicy Grójeckiej. Jedną z możliwości jest wprowadzenie tu roślinności, choć
ona niestety zmniejsza widoczność. Rekomendujemy wprowadzenie elementów
wodnych, które zmniejszają percepcję natężenia hałasu.
3. Proponujemy dostawić siedziska wokół placu zabaw (dla tych użytkowników,
którzy lubią patrzeć oraz dla tych, którzy nie mają obecnie miejsca).
4. Zacienienie placu zabaw.

(po lewej) Druga część parku (po prawej) Trzecia część parku

5. Zwiększenie widoczności/dostępności wizualnej w okolicach rondka i naokoło
niego poprzez posadzenie niskiej roślinności.
6. W części drugiej rozważyć możliwość aranżacji miejsc wypoczynku
i spotkań grupowych ulokowanych w bezpośrednio obok, ale nie na szlakach
pieszych. Może to zwiększyć komfort osób przechodzących w tej części.
7. W części trzeciej „przybliżyć” w sensie komfortu, dostępności wizualnej
i dystansu psychologicznego zaułki do ścieżek.
8. Wprowadzić nowe afordancje, np. możliwości zabawy dla dzieci starszych
i spacerów dla wszystkich użytkowników parku.

Róg ulicy Białobrzeskiej i ulicy Opaczewskiej
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Program wypoczynkowy. Wytyczne do projektowania w zakresie układu
kompozycyjnego. Uzupełnić program wypoczynkowy z przewagą miejsc cichego
wypoczynku dla dorosłych.

Najczęstsze formy wypoczynku w parku Opaczewskim

Z drugiej strony użytkownicy podkreślają, że nie zawsze im się tu dobrze odpoczywa
ze względu na bliskość ulic i hałas.
„No, bo tutaj, tu jest ulica, tu jest ulica i tu jest ulica i tu, gdzie tutaj odpocząć? To jest
tak maleńki wycinek, on jest tak wąski ten wycinek, że przyjechać tutaj i odpoczywać
to bym nie poleciła nikomu takiego czegoś.”

W licznych badaniach naukowych wykazano, jak wielką rolę pełnią parki dla
zdrowia publicznego mieszkańców miast. Wykazano na przykład, że spacer
w parku jest lepszym sposobem na zmęczenie psychiczne niż spacer po mieście,
czy odpoczynek w wygodnym fotelu.

To, jakich miejsc potrzebujemy, by wypocząć bardzo zależy od naszego wieku
czy stylu życia.

W parku Opaczewskim najczęściej deklarowaną formą wypoczynku jest
siedzenie na ławce (14,7% wskazań), następnie spotykanie się ze znajomymi
(11,3%), czytanie (9,6%), spacerowanie (4,3%), uprawianie sportu. W dalszej
kolejności, z równą liczbą wskazań 2,1%, picie piwa i rozwiązywanie zadań
umysłowych.

Dzieci

Dane z obserwacji potwierdzają deklaracje rozmówców: ponad 51% wszystkich
aktywności w parku to aktywności statyczne: siedzenie i stanie. Druga najczęstsza
aktywność (20%) to przechodzenie przez park i niecałe 19% to spacerowanie. Ruch
w miejscu (np. zabawa) to niecałe 10%.
Wypoczynek ma wiele twarzy. Jest tak samo ważny jak praca. Dzięki niemu nabieramy
sił, radzimy sobie ze stresem, utrzymujemy zdrowie fizyczne i psychiczne oraz
rozwijamy się. Na różnych etapach życia i przy różnych stylach życia wypoczynek
ma dla nas różne znaczenie i inaczej go realizujemy.

Jak zaobserwowaliśmy, niewielki, postrzegany czasem jako wąski i długi skwerek,
park Opaczewski spełnia bardzo wiele różnorodnych i niezwykle ważnych funkcji
dla jego użytkowników.

Dla dzieci park jest miejscem zabawy i rozwoju. Zabawa jest nazywana „pracą
dzieci”, podczas której rozwijają swoje umiejętności motoryczne, społeczne,
poznawcze itp. Badania pokazują, że im więcej zieleni w otoczeniu, tym więcej dzieci
uczestniczy w zabawie i tym bardziej jest ona kreatywna (Moore i in., 1974). Starsze
dzieci od 8 do 12 lat od gotowych zabawek wolą pola do wyobraźni. Szczególnie
te, które oferują elementy naturalne. W parku Opaczewskim kamienie przy placu
zabaw służą jako kuchnia czarodziejki, z jarzębiny można zrobić korale, z mirabelek
pociski, a rondko staje się torem wyścigowym, żołędzie królem.

Młodzież
W adolescencji, chcemy doświadczać samodzielności i niepodległości wobec
społecznych ról czy oczekiwań, dlatego ważne jest dla nas eksplorowanie różnych
możliwości, nowe doświadczenia i dzielenie ich z rówieśnikami. Równie ważne
jest przebywanie w samotności. Badania pokazują, że jest ono szczególnie
ważne dla autorefleksji i budowania własnej tożsamości. W okresie dorastania
niezwykle istotna jest dla nas regulacja emocji, którą oferują tereny zieleni. s. 62

Wymienione przez użytkowników formy wypoczynku w parku to: siedzenie i leżenie
na ławce lub trawie, spotkania ze znajomymi („rozmawianie”, „dyskutowanie”)
spacerowanie, spacerowanie z psem, jedzenie/picie, obserwowanie ludzi, picie
piwa, przebywanie z dzieckiem, wnukiem i zabawa z nim, przebywanie w ciszy
i spokoju, leżenie, „słuchanie muzyki”, „opalanie”, uprawianie sportu (jogging,
jazda na rowerze, deskorolce, wrotkach, gra w piłkę), obcowanie z przyrodą
(„karmienie ptaków”, oddychanie świeżym powietrzem, obserwowanie przyrody),
czytanie (książek, gazet), rozwiązywanie zadań umysłowych (krzyżówki, sudoku)
i załatwianie codziennych spraw („wypełnianie dokumentów”, „liczenie domowych
wydatków”), „pisanie pamiętnika”.
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Dorośli

To dla tej grupy cichy wypoczynek wydaje się być szczególnie istotny.

Dla dorosłych, wypoczynek oznacza często możliwość zapomnienia, odskoczni od
wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych.
„Dziecko mnie budzi o czwartej, później jest trochę nakarmione, to trochę usypia,
później wstaję o godzinie siódmej, szykuję się do pracy, wychodzę do pracy
powiedzmy na wpół do ósmej, jestem w pracy. Wracam około godziny osiemnastej,
dziewiętnastej, później się kąpie dziecko, robi się jakieś prace porządkowe, czasami
trzeba jechać na zakupy czy coś, jakieś rozmowy z żoną. [...] Przychodzi ta godzina
dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, jeszcze się kończy jakieś drobne prace
w domu i się idzie spać. Następny dzień.”
Przedłużające się okresy wzmożonej uwagi towarzyszą często opiekunom dzieci,
zapracowanym osobom, prowadząc do zmęczenia psychicznego (Maller i in.,
2008). Badania pokazują, jak ważną rolę pełni zieleń w podnoszeniu możliwości
koncentracji i przeciwdziałaniu zmęczeniu psychicznemu. W wypowiedziach na
temat sposobu wypoczynku dorosłych w parku Opaczewskim często pojawia
się potrzeba wyciszenia, spokoju, przebywania w ciszy czy czytania, które daje
możliwość odpłynięcia w świat fikcji i regeneracji uwagi. Badania naukowe wykazały
związek pomiędzy obecnością zieleni w sąsiedztwie a zdolnością jej mieszkańców
do radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami życiowymi. Mieszkańcy zielonych
okolic mają większą zdolność do efektywnej uwagi i postrzegają problemy życia
jako łatwiejsze do rozwiązania niż ich sąsiedzi z betonowych pustyń (Kuo, 2001).
Jak zaobserwowaliśmy w parku Opaczewskim, są to osoby, które najczęściej
przebywają w parku samotnie (30% wszystkich samotnych osób). Najczęściej ze
wszystkich grup również spacerują samotnie (35,2%). Głównie w okolicach godziny
13.00. Najczęściej w obszarze po zachodniej stronie ulicy Orzeszkowej.

Wykres 6. Preferowany wypoczynek użytkowników w podziale ze względu na wiek

Mapa 18. Lokalizacja osób wypoczywających samotnie

Osoby starsze
Osoby w późnej dorosłości szukają w wypoczynku przede wszystkim kontaktów
z przyjaciółmi i rodziną. Mają więcej czasu, ponieważ często przebywają już na
emeryturze. Parki są dla nich przede wszystkim źródłem kontaktów społecznych.
Sprzyjają pozostawianiu w zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez regenerującą
rolę przyrody, kontakty społeczne i możliwość aktywności fizycznej (Scopelliti
i in., 2004).
W parku Opaczewskim siedzenie na ławce jest wymienianą formą wypoczynku
najczęściej przez osoby od 23. r.ż. do 45. r.ż. Siedzenie najrzadziej wymieniają
osoby pomiędzy 0 - 22. r.ż. Spotykanie się ze znajomymi jest równie ważne dla
wszystkich czterech grup, z przewagą grupy od 23.r.ż do 45. r.ż. Rozwiązywanie
zadań umysłowych i spacerowanie z psem są najważniejszymi formami wypoczynku
dla osób powyżej 65. r.ż.
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Czytanie i rozwiązywanie krzyżówek
Wiele aktywności w parku Opaczewskim zostało już w raporcie poruszonych. Wiele
zostanie jeszcze opisanych w innych rozdziałach, dlatego poniżej opisujemy jedynie
czytanie i rozwiązywanie krzyżówek.

Są to mapy ewaluatywne, na których widać wyraźnie, że w parku większość
obszarów zbiera więcej pozytywnych głosów (od jasno niebieskiego koloru do
ciemnego granatu). Obszarem, który zebrał tyle samo negatywnych wypowiedzi co
pozytywnych jest trzecia część parku: od ulicy Orzeszkowej do ulicy Szczęśliwickiej.

„Ale tak chyba mniej więcej te półtorej godziny można przyjąć, nieraz więcej, nieraz
braliśmy sobie coś do czytania, każdy swoją jakąś ulubioną rzecz i siedzieliśmy tutaj
dużo dłużej (...) Zresztą ja widzę rano, jak wychodzę do pracy, że ludzie podobnie.
Szczególnie jak jest gorąco. Gazetka, już są ławeczki zajęte. Tutaj bywało nieraz
tak, że nie było gdzie usiąść.”
W parku Opaczewskim 1,1% wszystkich użytkowników czyta albo rozwiązuje
krzyżówki. Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, głównie dorośli: osoby pow. 65
r.ż. (ponad połowa zaobserwowanych) i te powyżej 46 r.ż. (36%).
Czytanie i rozwiązywanie krzyżówek pojawiają się w zasadzie w całym parku,
w szczególności w drugiej części (62,3% wszystkich zaobserwowanych
aktywności poznawczych): od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej. Najwięcej
osób czyta lub rozwiązuje krzyżówki około godziny 14.00 (co jest bardzo interesujące,
gdyż w tym czasie park na chwilę zamiera i jest pora obiadowa – być może dlatego
właśnie wtedy wielbiciele książek pojawiają się w parku), ale też w późnych godzinach
popołudniowych (17.00-20.00 – 16,7%). Czytanie i rozwiązywanie krzyżówek to
głównie aktywności dnia powszedniego (83,3% wszystkich osób czytających lub
rozwiązujących krzyżówki zaobserwowano w dzień powszedni). Najczęściej ma
miejsce w drugiej części parku (62,3% wszystkich zaobserwowanych aktywności
poznawczych) oraz w punktach 4. i 5.

Mapa 20. Miejsca dobrego (na niebiesko) wypoczynku i złego (na żółto)(mapa
ewaluatywna)

Mapa 21. Miejsca dobrego (na niebiesko) wypoczynku i złego (na żółto) –
deklarowane przez kobiety

Mapa 19. Osoby rozwiązujące krzyżówki (dane obserwacyjne)

Obszary, w których wypoczywa się najlepiej
Mapy 20, 21, 22 przedstawiają obszary, w których użytkownikom się dobrze i źle
wypoczywa.

Mapa 22. Miejsca dobrego (na niebiesko) wypoczynku i złego (na żółto) –
deklarowane przez mężczyzn
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Przeszkody w wypoczynku

Lokalizacja przeszkód w wypoczynku

Niemal jedna trzecia osób (30%) powiedziała, że podczas wypoczywania w parku
„nic im nie przeszkadza”. Są to najczęściej osoby w wieku do 22. r.ż. oraz osoby
pow. 65 r.ż. Z kolei osoby, które nie mogą do końca zrelaksować się w parku,
najczęściej wymieniają jako przeszkodę zachowanie innych użytkowników parku.
W tej odpowiedzi mieszczą się takie kategorie, jak:

Poniższa mapa przedstawia obszary, w których znajdują się przeszkody
w wypoczynku. Kolor jasno żółty to obszary, które uzyskały od 9 do 17% zgodności
wskazań, ciemno-żółty to obszary, które uzyskały od 18 do 26% zgodności wskazań.
Mapa ta służy głównie wskazówkom projektowym.

-

głośnie zachowanie dzieci, czy ich wybieganie na przykład na trasę rowerzysty,
zachowanie psów – bieganie za osobami uprawiającymi jogging, jazdę na 		
wrotkach oraz brudzenie,
zachowanie młodzieży (najbardziej przeszkadza osobom powyżej 65. r.ż.,
picie alkoholu (przeszkadza najbardziej osobom pomiędzy 45. a 65. r.ż).

Na drugim miejscu są cechy dotyczące ławek:
-

to, że są zajęte,
zniszczone,
zbyt blisko siebie.

Pojedyncze wypowiedzi dotyczą ruchu ulicznego.

Mapa 23. Deklarowane przeszkody w wypoczynku

Okolice ulicy Grójeckiej zniechęcają hałasem i brakiem czystości: „źle się
odpoczywa w okolicy ulicy Grójeckiej, bo jest głośno i brakuje ławek”.
Plac zbaw przyciąga nie tylko opiekunów z dziećmi, ale i obserwatorów. Narzekają
oni jednak na jego zatłoczenie, zajęte ławki, brak cienia, hałas: „czasem nie ma
wolnych miejsc na plac zabaw i ławkach na nim”, „lubię odpoczywać w pierwszej
części parku, poza okolicą placu zabaw, bo maluchy potrafią być bardzo głośne”.
Wschodnia strona ulicy Białobrzeskiej to miejsce, gdzie pojawiają się aktywności
postrzegane jako zagrażające: picie alkoholu.
W części od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej źle się wypoczywa głownie
osobom do 22. r. ż., które mają poczucie, że nie ma tam dla nich miejsca.
Dalej mamy opisywany już przez nas „efekt ulicy Orzeszkowej”.
Przeszkody w wypoczynku w części trzeciej parku na przykład: „zaznaczyłem na
czerwono fragment parku, gdzie nie mogę odpoczywać, bo nie ma co robić dziećmi”
oraz jeden z jej „punktów zapalnych”.

Wykres 8. Najczęściej wymieniane przeszkody w wypoczynku
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Obszary, w których wypoczywa się najgorzej i najlepiej w zależności
od wieku
Mapy 24-27 są mapami ewaluatywnymi. Widać na nich wyraźnie różnice w zakresie
obszarów, w których się dobrze wypoczywa różnym grupom wiekowym. Na
pierwszej mapie na pierwszy rzut oka widać, że druga część parku to miejsce,
w którym źle się odpoczywa osobom poniżej 22. r.ż. Z obserwacji jednak wiemy,
że często można właśnie tam je spotkać (44% całej młodzieży przebywa właśnie tu)
i że chciałyby tam móc przebywać częściej. Przeszkadza im jednak poczucie braku
prywatności: „nie lubię okolic kościoła, bo wszystkie ławki okupują starsi ludzie”,
„lubię miejsca, gdzie nikt się nie wtrąca, unikam miejsc, gdzie dużo starszych ludzi
siedzi, bo się patrzą”.
Obszarami parku, w których wypoczywa się najlepiej, jest druga część parku,
od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej, oraz w środkowym obszarze
części parku, od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej. Druga część parku
postrzegania jest przez osoby powyżej 22. r.ż., szczególnie osoby powyżej 65. r.ż.,
jako niezwykle przyjazna, cicha, spokojna, komfortowa z uwagi na nowe wygodne
ławki, cień, bujną zieleń.

Rekomendacje
1.Rozważyć możliwości wprowadzenia rozwiązań przestrzennych, które będą
eliminowały „przeszkadzające sobie” wzajemnie aktywności użytkowników.
2.Rozważyć eliminację działania hałasu poprzez wydzielenie lub wprowadzenie
wody.
3. Zwrócenie szczególnej uwagi na istniejące miejsca cichego wypoczynku:
środkowo-południowy obszar części pierwszej parku oraz wschodni obszar części
drugiej.
4. Planując zmiany, warto pamiętać tym, jaką rolę spełnia park dla różnorodnych
użytkowników w kontekście ich stylu życia, wieku, płci itp.

Mapa 24. Mapa obszarów, w których dobrze się wypoczywa (na niebiesko) i źle (na
żółto) osobom poniżej 22 r.ż.

Mapa 26. Mapa obszarów, w których dobrze się wypoczywa (na niebiesko) i źle (na
żółto) osobom w wieku od 45 r.ż. do 65. r.ż.

Mapa 25. Mapa obszarów, w których dobrze się wypoczywa (na niebiesko) i źle (na
żółto) osobom od 25. r.ż do 45 r.ż.

Mapa 27. Mapa obszarów, w których dobrze się wypoczywa (na niebiesko) i źle (na
żółto) osobom powyżej 65. r.ż.
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Program artystyczny. Wytyczne do projektowania w zakresie układu kompozycyjnego.
Rozważyć możliwość wprowadzenia konsekwentnego programu artystycznego
w całym parku (np. stała wystawa rzeźby plenerowej).
Na pytanie o możliwy program artystyczny najczęściej pojawia się propozycja
organizacji czasowych wystaw (27,8%) i koncertów (17,8%). Aczkolwiek pojawia
się dużo odpowiedzi: „nie chcę” (13,3%), „nie wiem” (7,8%) lub po prostu brak
odpowiedzi (12,22%)

Charakter miejsca i potrzeby: Kameralne wydarzenia
W oczach użytkowników park Opaczewski jest przede wszystkim: spokojny
i cichy, zielony i przyjemny, sympatyczny, kameralny i swojski. Dla niektórych
przytulny, kojący i relaksujący.
Szczególna atmosfera parku jest jedną z rzeczy, która najbardziej podoba się jego
użytkownikom. Jest to klimat spokoju, kameralnego świata znajomych i luzu.
Jak wspominaliśmy, dla różnych członków społeczności park ma inne znaczenie.
Warto przyjrzeć się stylom życia jej członków i kontekstom, w jakich pojawia się
park. W odniesieniu do tej wiedzy programować aktywności w parku. Na przykład,
wprowadzając rzeźby, wziąć po uwagę potrzeby dzieci starszych, które nie mają
w parku Opaczewskim tak wielu atrakcji. Mogłyby to być rzeźby, których można
dotknąć, na które można wejść, coś z nimi zrobić; takie, które angażują poznawczo
i fizycznie.
Wydaje się, że szczególnie wartościowe mogłyby by być czasowe kameralne
wydarzenia, jak na przykład: koncert, przedstawienie, spotkania literackie, turnieje
szachowe, pikniki czy ćwiczenia na powietrzu.

Wystawy
Wykres 9. Preferowane wydarzenia kulturalne
Za wystawami opowiadają się w większości osoby od 23. r.ż do 45.r.ż, za koncertami
podobnie: w większości jest to propozycja osób do 45. r.ż.
Osoby powyżej 46. r.ż. dwa razy rzadziej zgłaszają propozycje wydarzeń
artystycznych i częściej mówią, że w parku takich nie potrzeba. Jedyne wydarzenia
artystyczne, które oceniają pozytywniej niż osoby młodsze, to występy, kabarety,
przedstawienia.
Wydaje się, że w przypadku opracowywania programu artystycznego parku
należy zwrócić przede wszystkim uwagę na szczególną specyfikę miejsca:
1.
2.
3.

Przykłady wystaw wymieniane przez użytkowników to wystawy „zdjęć przyrodniczych
i krajoznawczych, plakatów” na przykład „obok przystanku przy Grójeckiej”, czy
nawet „malowanie w plenerze”.
Przy wyborze miejsca warto ominąć miejsca cichego wypoczynku: część drugą
parku, od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej, lub środkowy obszar pierwszej
części po południowej stronie parku. W tym miejscu, najczęściej pojawia się czytanie
i przebywanie w pojedynkę.
Zwrócić uwagę na ustawienie wystawy, w kontekście swobodnego przechodzenia
osób, które mają problemy z poruszaniem się.
Ciekawą wystawę można potraktować, jako magnes przyciągający użytkowników,
do części parku mniej używanych i postrzeganych, jako mniej bezpieczne.

Charakter miejsca i potrzeby poszczególnych grup użytkowników
Funkcjonowanie parku w zimie
Angażowanie mieszkańców
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PROGRAM ARTYSTYCZNY
Angażowanie mieszkańców: wydarzenia dla lokalnej społeczności
Zadaniem działań animacyjnych mogłoby być wzmacnianie społeczności poprzez
wydarzenia łączące pokolenia: młodzież, starsze dzieci i osoby starsze oraz
świeżych i starszych mieszkańców.
„Młodzi ludzie to oczywiście mówią, jak w moim przypadku, mówię sąsiadom
<dzień dobry>, ale relacji nie ma żadnych. Bo ani nie jestem osobą, która lubi plotki,
porozmawiać, a po prostu każdy jest zalatany, zajęty swoimi rzeczami.”
Szczególną uwagą zalecamy objąć przedsięwzięcia, w które mogliby uczestniczyć
aktywnie sami mieszkańcy. Jak pokazują badania, mieszkańcy już spontanicznie
angażują się w dbanie o park i mają pomysły na inne działania: malowanie
w plenerze budek dla ptaków, wystawy prac mieszkańców. Badania naukowe
(Kazmierczak i James, 2008) wykazały, jak wielkie zalety dla społeczności może s. 55
przynieść angażowanie mieszkańców w prace na rzecz zieleni.

Wykres 10. Liczba osób w parku (z wykluczeniem otaczających park ulic) w podziale
na wiek o danej godzinie w niedzielę

Funkcjonowanie parku w zimie
Animowanie życia parku pełni szczególną rolę w zimie. Takie wydarzenia, jak:
kiermasze, dekoracje świąteczne, lampiony, przyciągają użytkowników do parków,
pozwalając cieszyć się urokami zimy pomimo chłodu. Nasze badania pokazują, że
park Opaczewski zdecydowanie inaczej funkcjonuje w zimie. Zimą pojawiają się też
inne formy i bariery wypoczynku.

s. 67
Wykres 11. Liczba osób w parku o danej godzinie w niedzielę

Rekomendacje
1. Przy wprowadzaniu programu artystycznego wziąć pod uwagę charakter parku
jako miejsca i potrzeby jego mieszkańców. Park jest postrzegany jako miejsce ciche
i spokojne i lubiany za te właśnie cechy. Program artystyczny powinien podkreślać
ten jego charakter poprzez aranżowanie kameralnych wydarzeń kulturalnych.
2. Zalecamy aby wydarzenia kulturalne i animacyjne były współtworzone
z mieszkańcami, a nie organizowane dla mieszkańców.
3. Zwrócić szczególną uwagę na program animacyjny i kulturalny w zimie.
W tym szczególnym czasie, gdy ani pogoda, ani przyroda parku nie zachęca do
korzystania z niego, warto zaprosić mieszkańców, wykorzystując inne zalety tego
miejsca – jak na przykład jego bliskość i „przydomowość”.
4. Przy programowaniu wydarzeń kulturalnych warto zwrócić uwagę na to, jacy
użytkownicy przebywają w parku o jakiej godzinie.
Wykres 12. Liczba osób w parku o danej godzinie w dzień powszedni
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NOWE ARANŻACJE WNĘTRZ
Nowe aranżacje wnętrza. Wytyczne do projektowania w zakresie układu
kompozycyjnego. Zaprojektować nową aranżację wnętrza z zachowaniem wszystkich
zasadniczych elementów kompozycji, tj. układu dróg, okazałych egzemplarzy oraz
skupin drzew i krzewów, zmodernizowanych placów zabaw dla dzieci, wyposażenia
parkowego (ławki i kosze).

Wśród wypowiedzi najczęściej pojawia się możliwość napicia się kawy, posiedzenia
nad wodą i uprawiania sportu. Osoby do 45. r.ż. chętnie widziałyby w parku
możliwość uprawiania sportu. Osoby w wieku powyżej 65. r.ż. chciałyby w parku
napić się kawy, posiedzieć nad wodą i skorzystać z toalety.

Miejsca aktywności

Wymienione przez użytkowników działania, które mogłyby ich przyciągnąć do
parku:

Jak zaobserwowaliśmy, użytkownicy parku gromadzą się właściwie całkowicie przy
alejkach. Z jednej strony wydaje się to być oczywiste. Z drugiej strony, pytanie o
to, czy pozostałe obszary, na których obecnie jest zieleń, powinny być w większym
stopniu używane, wydaje się, że już oczywiste nie jest. Ma na pewno szczególne
znaczenie w kontekście zgłaszanych przez użytkowników przeszkód w wypoczynku:
zatłoczenia parku, zajętych ławek czy kwestii możliwości spacerowania w parku.

Mapa 28. Zaobserwowane aktywności
Wymienione przez użytkowników pożądane aktywności, wydają się nam tak
ciekawe, że postanowiliśmy pokazać je wszystkie.
„Tenis stołowy, boisko do siatkówki, jazda na rolkach, zakup picia, pływanie,
lepszy plac zabaw dla córki, piwo bez policji, segregacja śmieci, opalanie na kocu,
przewinąć dziecko w porządnej toalecie, jeść, pipi do baru, ścieżka rowerowa, picie
kawy, iść do cukierni, pójście na kawę, piwo, łazienka, plac zabaw dla starszych
dzieci, sesje fotograficzne, komunijne, ślubne, jakaś fontanna albo woda by się
przydała, posiedzieć i napić się kawy, bramki do piłki by się przydały, na jakąś
wodę popatrzeć, ręce zamoczyć, zjeść coś, przyjść ze starszym synem, dla niego
tu nie ma nic ciekawego, moczyć nogi w fontannie, iść na piwo pod parasolem, grać
w piłkę (bramki do piłki by się przydały), kupić kwiaty, iść na kawę po spacerze,
zabawa ze starszymi dziećmi, ochrona przed słońcem, obejrzeć wystawę, grać
w karty, grać w szachy, posiedzieć w cieniu (czasami trudno o wolne miejsce na
takiej ławce), umieścić ogłoszenie na specjalnej tablicy, skorzystać z koszy na psie
kupy, poczytać kolorowe gazety (stoisko z prasą), grać w badmintona, iść na lody,
do cukierni, grać w bule, opalać się, spotkać się z młodzieżą, gdzie będzie tylko
młodzież, usiąść w większym gronie, zdrzemnąć się, wspinać się po drabinkach.”

„Boisko do koszykówki, bar, ładniejsze rośliny, pachnące kwiaty, więcej ścieżek,
zmienić chodnik, festyn, drugi plac zabaw, ogrodzenie, toalety, likwidacja rowerów,
wymiana ławek, sprzątanie po ptakach, wyproszenie osób pijących alkohol,
wymiana ławek, kawiarnia, nowe alejki, dosadzić ciekawe rośliny, utworzyć fontannę,
urozmaicić, mały plac zabaw od strony ulicy Szczęśliwickiej, częściej trawę kosić,
zrobić fontannę koło placu zabaw i policji, organizacja koncertu, tor deskorolkowy,
ustawić w nim coś fajnego (jak pegazy), zorganizować festyn, piknik, zerwać asfalt
z alejek, zrobić coś z drugą częścią, więcej kontroli w drugiej części, atrakcje dla
seniorów, atrakcje dla dorosłych, zmniejszyć ruch na ulicy Białobrzeskiej, remont
nawierzchni, nie ma takiej potrzeby i tak czasem jest za dużo ludzi, nie ma takiej
potrzeby, chyba że ławki poprawić, kosze na psie kupy, nie ma takiej potrzeby,
wolę jak jest mniej ludzi i jest spokojnie, pikniki rodzinne, sprzątanie, fontanna,
wspinaczkowe liny, bar z karaoke, z grillem, nic nie robić, niech będzie czysto
i spokojnie, zmienić położenie ławek, mały ogródek, miejsce, gdzie można zostawić
dzieci, ochroniarze w różnych miejscach, ogrodzenie, zachować ciszę jak do tej pory,
mata na placu zabaw, odnowić alejki, mniej samochodów, oświetlenie, zmniejszyć
zieleń, większe ścieżki, przejścia dla pieszych, stabilne schody, wymiana ławek,
kwiatki, nowa nawierzchnia, więcej koszy na śmieci, usunięcie żwiru z placu zabaw,
przejście przez Białobrzeską, przeróbka schodów, oświetlenie alejek w środku,
kwiatki na skwerach, pojemniki na psie odchody z dala od ławek, poobniżać drzewa,
trawa i uatrakcyjnienie dla dzieci części parku przy ulicy Szczęśliwickiej, dosadzić
rośliny, duża tablica ogłoszeń, zagospodarowanie kąta przy ulicy Grójeckiej,
ustawić tabliczki informujące o historii budynków i okolicy, stoliki do gry w karty,
jeszcze jedna toaleta, więcej zieleni, ławy, żeby można było w kółeczku usiąść,
barierki, żeby samochody nie wjeżdżały, ścieżki do ławek, nowe alejki, ogrodzenie
z oświetleniem..”
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NOWE ARANŻACJE WNĘTRZ
W kształtowaniu nowej aranżacji, w kontekście społecznym,
należy wziąć po uwagę kilka istotnych rzeczy.
Po pierwsze, wgląd w potrzeby użytkowników, poznanie ich funkcjonowania
w parku i zrozumienie, znaczenia jakie ma dla nich park.
Niezbędne jest „wejście w buty” danego użytkownika i prześledzenie
scenariusza w jakim używa on parku, np. dla opiekuna z małym dzieckiem
istotna jest bliskość toalety, dla osoby grającej w piłkę możliwość napicia się
wody (np. poidełko). W poniższym raporcie potrzeby różnorodnych użytkowników
były wielokrotnie opisywane. Zarówno te generalne, wynikające z wieku i stylu
życia, jak i te związane z charakterystycznymi grupami użytkowników dla parku
Opaczewskiego. Zostało również wykonane zestawianie danych demograficznych
na temat osób mieszkających w okolicy parku z liczbą osób przebywających
w parku.

„Tu po prostu jest cisza, spokój, bardzo
im to odpowiada, są tu [osoby starsze]
przychodzą, plotkują, dla nich jest na
pewno bardzo fajnie, to znaczy mi też to
odpowiada, bo jak chcemy iść na spacer,
to raczej idziemy na Szczęśliwice
albo na pola, raczej nie ma tak, że
wyjdziemy z domu, posiedzimy na ławce
w tym parku, tylko…”

Po drugie, wsłuchanie się w pożądane aktywności wymienione przez
użytkowników, którzy znając to miejsce i siebie, wiedzą, co mogłoby uczynić ich
przebywanie w parku bardziej komfortowym. Powyżej znajduje się szeroka i barwna
lista pomysłów do wyboru.
Po trzecie, obecność parku Szczęśliwickiego, który spełnia odmienną
rolę i skupia innych użytkowników. Część z osób do 45. r.ż wybiera właśnie
park Szczęśliwicki. Tym samym zdecydować jaką funkcję powinien przyjąć park
Opaczewski. W kontekście parku Szczęśliwickiego jego zdecydowaną zaletą jest
bliskość, która sprawia, że można „wyjść do niego na chwilę” i zostać na dłużej...

Po czwarte, opisane już w raporcie charakteryzujące park czynniki:
-

„Ja jeszcze jestem za młoda, żeby siedzieć na ławce, biegam, ale ten skwer się nie
nadaje do biegania, także biegam na Pola Mokotowskie albo Szczęśliwice”.

Wypoczynek w parku Opaczewskim

społeczny, przydomowy i kameralny charakter parku.
W odniesieniu do charakteru parku nie rekomendujemy wstawiania do
parku zamykanych obiektów o większej kubaturze. Jedną z najczęściej
zgłaszanych przez użytkowników rzeczy, którą chcieliby robić w parku, jest
picie kawy. Wydaje się, że jednak najlepiej byłoby to małe, dostępne,
estetyczne stoisko z otaczającymi je krzesełkami, w którym można kupić 		
kawę również na wynos i usiąść na wybranej ławce. Kawiarnia, kwiaciarnia,
studio fotograficzne jako duże obiekty wskazane są jako lokale usługowe
w pierzejach ulicy Opaczewskiej.
W odniesieniu do charakteru parku równie ważna jest odpowiedź na postulat
o zwiększonej możliwości uprawiania sportu. Warto zastanowić się nad
s. 51
takimi elementami, jak np. miejsca do ćwiczeń siłowych, gry w bule itp.

-

bezpieczeństwo i czynniki, które na nie wpływają

-

sposoby wypoczynku i „przeszkadzające sobie” aktywności w parku

-

liczba osób przebywająca w grupach.

s. 47
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WYDZIELENIE
Wydzielenie. Wytyczne do projektowania w zakresie układu kompozycyjnego.
Wizualnie i funkcjonalnie wydzielić przestrzeń parku z najbliższego sąsiedztwa
– jezdni ulicy Opaczewskiej (ewentualne zastosowanie niskich wygrodzeń
skonfrontować z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru).

Stanowiska użytkowników wobec wydzielenia
Użytkownikom parku zadaliśmy pytania: „Chcielibyśmy teraz porozmawiać o tym jak
ocenia Pani funkcjonowanie parku w kontekście otaczających go ulic? Czy Pana/i
zdaniem park powinien być bardziej otwarty, bardziej odseparowany, czy nic by
Pan/i nie zmienił?”
Z naszych badań wynika, że większość użytkowników parku chciałaby, by w parku
w odniesieniu do wydzielenia nic się nie zmieniło (56,7%), jedna trzecia (33,3%)
chciałaby, by park był bardziej odseparowany, wreszcie 8,9% użytkowników
chciałoby, by park był bardziej otwarty.

Potrzeby użytkowników związane z wydzieleniem
Potrzeby stojące za przedstawionymi powyżej stanowiskami można odnieść do
wielu innych zagadnień projektowych. Pokazują one to, co jest szczególnie ważne
dla różnorodnych użytkowników parku i co przyczyni się do realizacji ich potrzeb
w parku: jakości ich wypoczynku, regeneracji sił, całościowego zdrowia. Bezpośrednio
dotyczą bardzo ważnej kwestii: tego, jak przystosować park do potrzeb użytkowników
i zróżnicowania poszczególnych jego części.

Wykres 13. Stanowiska wobec wydzielenia

Stanowiska i potrzeby wobec wydzielenia parku różnicują użytkowników parku na
cztery grupy. Podane poniżej grupy, ich stanowiska i potrzeby, wyodrębniliśmy za
pomocą analiz statystycznych.

Osoby opowiadające się za odseparowaniem
Pierwsza grupa użytkowników (32,6%) opowiada się zdecydowanie za stanowiskiem,
by park był bardziej odseparowany. Są to osoby głównie od 23. do 65 r.ż, mieszkające
w większości w okolicach parku od 11 do 23 lat, większość z nich jest w parku
codziennie.
Potrzeby, które stoją za odseparowaniem parku, to przede wszystkim bezpieczeństwo
dzieci (o którym nie wspomina nikt z pozostałych grup) i możliwość własnego
wypoczynku: powinno być coś, co powstrzyma dziecko, kiedy ucieknie od rodziców,
od wbiegnięcia na ulice, „boję się, że dziecko wybiegnie na ulicę”, „ piłka wylatuje na
ulicę, dziecko może wyjść na ulicę”. Te osoby najczęściej ze wszystkich podanych
grup deklarują przychodzenie do parku z dzieckiem: na plac zabaw lub spacerować.
Są to też osoby, które najczęściej w parku czytają. W tej grupie znajduje się 36,6%
wszystkich zaobserwowanych czytających osób w parku. Jak zaobserwowaliśmy,
aktywności te występują często razem. Dzieci biegają, a opiekunowie próbują
odpocząć (choć przebywania z dzieckiem w parku nie nazywają odpoczynkiem)
i na przykład czytać. Przyznają, że męcząca jest dla nich ciągła uwaga skierowana
na dziecko (dlatego też na przykład rzadziej chodzą do trzeciej części parku).
Wolą z przebywania w parku również skorzystać: wyciszyć się, oddać lekturze:
„lubię te okolice, gdzie dzieci mają atrakcje, a ja chwilę spokoju”. Mieć poczucie,
że dziecko w parku jest bezpieczne. Aby lepiej zrozumieć potrzeby kryjące się za
stanowiskiem tej grupy wobec wydzielenia, warto poczytać o jej wypoczynku
s. 30
w rodziale o wypoczynku.

Wykres 14. Stanowiska użytkowników w podziale na wiek wobec wydzielenia
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WYDZIELENIE
Druga najważniejsza potrzeba to jakość wypoczynku, szczególnie cichego. Jak już
było wspomniane, są to osoby z wieloma obowiązkami (dziećmi, pracą, pracami
domowymi). Badania naukowe pokazują, że kobiety w okolicach 50 r.ż., mają
poczucie, że ciągle są „pod telefonem”. Potrzeba ciszy, chłodu, spokoju jest dla tych
osób bardzo ważna: „żeby zachować spokój, żeby park pozostał oazą spokoju, żeby
można było zapomnieć, że jest się w mieście, „odgrodzić zielenią, a nie płotem”,
„oddzielić, ale krzakami od hałasu jedynie”, „za mało ciszy, słychać samochody,
odgrodzić żywopłotem nie siatką”. Podobne jak spacerujący z dziećmi opiekunowie,
mogą mieć potrzeby osoby z psami. Biegający pies może wybiec na ulicę, bowiem
ta grupa najczęściej ze wszystkich spaceruje z psami.
Trzecia potrzeba to potrzeba większej prywatności i intymności w parku: „za bardzo
widać z okien”, „krzaczki na brzegach, bo wszystko widać” Jest to również grupa,
która najczęściej deklaruje picie piwa w parku. We wszystkich wypowiedziach
dotyczących ogrodzenia, pojawia się jednak uwaga, że powinno to być wygrodzenie
subtelne, najlepiej niskie, lub po prostu sama zieleń.

Osoby przyjmujące stanowisko „bez zmian”
Druga grupa osób (34,9%) przyjmuje stanowisko bez zmian. Są to w zdecydowanej
większości (78,3%) osoby powyżej 65. r.ż. Wszystkie mieszkające w parku więcej
niż 24 lata.
Głównym powodem przychodzenia tej grupy do parku jest odpoczywanie. Ze
wszystkich grup najczęściej deklarują przyjemność obserwowania przyrody i ludzi
(43,9% wszystkich osób, które lubią obserwować ludzi w parku, znajduje się właśnie
w tej grupie). Najczęściej deklarują, że ważna jest dla nich bliskość parku. Żadna z
tych osób nie powiedziała nam, że przychodzi do parku z dzieckiem lub spacerować
z psem.
Dochodząc wreszcie do sedna, najważniejsze potrzeby tych osób to: dostępność
i społeczność parku, która wiąże się dla nich z poczuciem swobody i tym że park jest
dla wszystkich. Dostępność oznacza dla nich wiele różnych rzeczy: łatwe dostanie
się do parku, w którym nie trzeba szukać furtek, przerwy w ogrodzeniu, nadkładać
drogi, gdyż ma się problemy z poruszaniem się. Badania pokazują, że my, ludzie,
kiedy jesteśmy starsi, spędzamy czas w parkach głównie na rozmowach, parki stają
się dla nas miejscem spotkań, nawiązywania więzi (Marcus,1998). Zapewne dlatego
dla członków tej grupy tak ważna jest pewność, że park to będzie wciąż miejsce
„otwarte dla wszystkich” , „żeby ciągle park był łatwo dostępny” , „żeby każdy mógł
przyjść”. Dostępność to również łatwe dostanie się do parku jak przydomowego,
sympatycznego i kameralnego ogrodu, do którego można pójść w „podomce” , który
jest „przedłużeniem domu”, „przedpokojem”.

Wydaje się, że jest to grupa najbardziej zadowolona z obecnego funkcjonowania
parku, oceniająca go najlepiej zarówno na skali spełnienia potrzeb, jak i dająca mu
s. 68
najwyższą ocenę w kategorii czystości.
„No, właściwie inne osoby z innych dzielnic to nam zazdroszczą, że tak mamy, że
w takiej odległości dwa piękne parki, a tutaj ten przydomowy. Taki przydomowy
park. Można wyjść nawet w podomce i już się jest w parku.”
Dla tej grupy park jest po prostu „wymarzonym miejscem”. A czy takie miejsce
potrzebuje zmian...?

Osoby opowiadajce się za stanowiskiem „bez zmian” lub „bardziej
otwarty”
Trzecia grupa (32,6%) to osoby opowiadające się za stanowiskiem bez zmian lub
„bardziej otwarty”. W tej grupie najwięcej znajduje się osób młodych do 22. r.ż., ale
też i te do 45. r.ż. Nie ma natomiast osób powyżej 65. r.ż. Tutaj też jest najwięcej
osób, które mieszkają w okolicach od roku do 10 lat, i takich, które przychodzą
do parku rzadziej niż codziennie. Deklarują, że zdarza się im przyjść do parku
z dzieckiem czy z psem, ale za główny powód podają: spotkanie ze znajomymi. W tej
grupie stosunek mężczyzn do kobiet wynosi pół na pół (różni to tę grupę od innych,
gdyż w pozostałych stosunek ten wynosi dwie trzecie do jednego). Członkowie tej
grupy chcieliby, by park nadal był dostępny dla wszystkich, a nawet by dostępność
do niego była większa niż obecnie: „bezpieczniejszy i bardziej widoczny”, „przycięte
przy ulicy drzewa, przy przejściach, żeby było widać, żeby było przejrzyście, jasno,”
„więcej przejść przez Opaczewską”, „więcej przejść dla pieszych z sąsiednich ulic”.

Rekomendacje eksperckie
Osoby z MPRO oraz policji powiedziały nam o dwóch ważnych kwestiach. Jedna to
wjeżdżanie samochodów na krawędzie parku, szczególnie w trzeciej części. Druga
to rola widoczności w parku dla bezpieczeństwa. Skupiska wysokich krzaków mogą
być po prostu kryminogenne czy zasłaniając widok na skrzyżowaniu, sprzyjać
wypadkom.
O miękkich krawędziach w przestrzeni mówi również dużo nauka (Gehl,1987).
Badania pokazują, że subtelna gradacja przestrzeni prywatnej, półprywatnej
i publicznej oraz łagodne krawędzie pomiędzy tymi przestrzeniami zachęcają
użytkowników do przebywania w danym miejscu. Wydaje się, że doskonale to
widać na przykładzie parku Opaczewskiego, do którego można wejść z dowolnego
miejsca, idąc celowo do parku, czy po prostu zauważając znajomego lub nabierając
ochoty na chwilowy odpoczynek.
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WYDZIELENIE
Wstępne wskazówki i rekomendacje
1. Po pierwsze, naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wyniki badań parku
Opaczewskiego oraz badań naukowych, w parku powinno unikać się wyraźnego
wydzielenia.
2. W szczególności nie zalecamy żadnego wydzielenia w miejscach, gdzie
przebywają i poruszają się osoby starsze, dla nich wydzielenie może być „kolejną
barierą do pokonania”. Warto zaznaczyć, że badania pokazują, iż my, ludzie, kiedy
jesteśmy starsi, nie lubimy gwałtownie wprowadzanych zmian. Jest to na pewno
wskazówka dotycząca fazy realizacji projektu modernizacji parku.
Mapa 30. Lokalizacja dzieci do 12. r.ż.
5. Szczególnie uważnie potraktować wydzielenie w trzeciej części parku, od ulicy
Orzeszkowej do ulicy Szczęśliwickiej. Z jednej strony pewne wydzielenie parku lub
jego obszarów jest tam wskazane ze względu na parkujące na krawędziach parku
samochody, alejki parku wychodzące bezpośrednio na ulicę czy biegające dzieci.

Dla wielu osób w parku wydzielenie może być barierą w dostepności

Z drugiej strony jest to część postrzegana jako najbardziej wyalienowana
i niebezpieczna, a badania pokazują, że przejrzystość parku, dostępność wizualna,
ma pozytywne znaczenie dla bezpieczeństwa. Jak otoczenie zielenią może sprzyjać
pojawieniu się aktywności postrzeganym jako zagrażające, można prześledzić na
mapie obszarów postrzeganych jako niebezpieczne w dzień. W części trzeciej parku
s. 53
istnieją dwa „punkty zapalne”, w sposób znaczny otoczone zielenią i znajdujące się
poza główną alejką spacerową.
6. Część pierwsza – okolice ulicy Grójeckiej i ulicy Szczęśliwickiej – są postrzegane
jako głośne, w których się źle wypoczywa. Odpowiednie wydzielenie jest jedną z form
sprzyjających wyciszeniu, aczkolwiek badania pokazują, że taką rolę może spełnić
płynąca woda (na przykład w postaci fontanny), która niesie za sobą wiele innych s. 27
pozytywnych elementów, w przeciwieństwie do, na przykład, intensywnej zieleni
(brak wizualnej kontroli, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa, dostępności itp.).

Mapa 31. Lokalizacja osób pow. 65. r.ż.
3. Ewentualne wydzielenie zalecamy w miejscach, w których przebywa lub będzie
przebywać dużo dzieci.
4. Ewentualne wydzielenie jest również możliwe w miejscach, w którym najczęściej
przebywają samotnie osoby w wieku od 45. do 65. r.ż. W przypadku cichego wypoczynku,
wydaje się, że jednak lepiej sprawdzi się po prostu wprowadzenie dodatkowych,
równoległych alejek wśród zieleni, przy których można usiąść z dala od głównego
nurtu pieszych, i jednocześnie go obserwować (jak to jest w pierwszej części parku).

7. Forma wydzielenia powinna być dobrana do specyfiki miejsca. Na przykład,
w okolicy, gdzie użytkownicy grają w piłkę, wydzielenie mogłoby być niskie, ale
szerokie, by chronić dzieci przed wybiegnięciem przez ulicę i dodatkowo spełniać
rolę siedziska-widowni.
8. Stanowiska użytkowników wobec wydzielenia i stojące za nimi potrzeby można
odnieść do wielu innych zagadnień projektowych, dotyczących tego, jak przystosować
park do potrzeb użytkowników i zróżnicowania poszczególnych jego części.
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WEJŚCIA DO PARKU
Wejścia do parku. Wytyczne do projektowania w zakresie układu komunikacyjnego.
Wyeksponować i starannie zaaranżować wszystkie funkcjonujące wejścia do parku.

Dostępność wejść do parku

Pojedyncze osoby wskazały na wejścia do parku jako źle przystosowane do
ich potrzeb. Te wskazania zostały potwierdzone przez osobę z Fundacji MaMa
w wywiadzie zorientowanym na przestrzeń, a także przeanalizowane w świetle
istniejącej literatury tematu. Poniżej przedstawiamy główne bariery i błędy
w aranżacji wejść do parku.

Agregatowa mapa połączeń niedostępnych pokazuje, że najbardziej nieprzystępne
wejście to przejście przez ulicę Białobrzeskiej. Obszar wokół kościoła jest również
oceniany jako nieprzystępny. Nie stanowi on wprawdzie bezpośredniego wejścia s. 23
do parku. Warto jednak na niego zwrócić uwagę, ponieważ pojawiał się często
w wypowiedziach mieszkańców jako miejsce trudne do poruszania się z uwagi na
istniejącą tam posadzkę. Bardzo często użytkownicy wskazują również schodki na
końcu ścieżki idącej na wprost kościoła i przecinającej środkową część parku. Są to
schody trudno dostępne: „schodki, po których ciężko się poruszać”.

Bariery w dostępności wejść do parku.

Mapa 32. Deklarowane ścieżki brakujące i źle przystosowane

Schody

Warto zauważyć, że prawie wszystkie wejścia do parku wzdłuż ulicy Opaczewskiej
zostały wskazane jako w jakimś stopniu niedostępne. Były to wprawdzie wskazania
tylko od kilku osób – jednak taka informacja jest niezwykle istotna, biorąc pod
uwagę, że większość użytkowników wzięła udział w badaniu w samym parku lub
jego okolicach. Prawdopodobne, że osoby, dla których dostanie się do parku jest
wyzwaniem, rzadziej do niego przychodzą i w nim przebywają, co też oznacza, że
prawdopodobnie niewiele z nich udało się nam rekrutować do ilościowych badań
kwestionariuszowych.

Do większości wejść do parku ulokowanych w miejscach, gdzie poziom parku jest
wyniesiony w stosunku do poziomu ulicy, prowadzą schody. Takie wejścia nie są
przystosowane do poruszania się po nich na wózku inwalidzkim czy z wózkiem
dziecięcym.
Użytkownicy dostrzegają tę trudność i znajdują sposoby na łatwiejsze dostanie się
do parku, wchodząc tuż obok schodów.

Drugim powodem, dla których powinniśmy te nawet pojedyncze wskazania
traktować bardzo poważnie, są założenia leżące u podłoża filozofii projektowania
uniwersalnego. Zakłada ona, że przestrzeń powinna być dostępna dla wszystkich
użytkowników. Nie tylko dla tych, którzy stanowią większość.

Schody/podjazdy
„[…] jeśli są schody, to można zrobić barierkę chociaż z jednej strony, no i przede
wszystkim zrobić podjazd, dla mnie to jest naprawdę niebywała rzecz, że robi się
nową alejkę i nie robi się podjazdu, to już jest jakaś absolutna bezmyślność, przy
jakby aranżacji nowych przejść, nowych zjazdów.”

“Gdybyś miała tędy schodzić, to którędy […]?”
“Wiesz, co, […] zjechałabym tą rynną, natomiast powiedzmy sobie tak, że tutaj
muszę już przypiąć dziecko w wózku.”
“[Nie ma jak] zjechać na rowerze lub z wózkiem do przejścia.”
„Za daleki wjazd dla wózka, tylko na wylotach.”
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WEJŚCIA DO PARKU
Bezpośrednie połączenie z ulicą

Zejścia na ulice
“Przejścia tutaj nie uświadczysz, a skoro już się robi zjazd, to warto by było żeby
ludzie po prostu nie przełazili przez ulicę.”
Większość wejść i wyjść z parku prowadzi użytkowników wprost na ulicę, na której
nie ma przejścia dla pieszych. De facto więc wyjścia są bezpośrednim wejściem na
ulicę, potencjalnie pod koła przejeżdżającego samochodu. Przy większości z wyjść
z parku nie ma wystarczająco miejsca, które pozwalałoby na zatrzymanie się w grupie
lub z np. z wózkiem dziecięcym. Innymi słowy, tym aranżacjom brakuje „afordancji”
zatrzymywania się. To istotne rozwiązanie, które może znacząco podnieść poziom
bezpieczeństwa użytkowników.

Wejścia jako wizytówka parku
Kaplan i współautorzy (1998), podobnie jak użytkownicy parku Opaczewskiego
zwracają też uwagę dostępność wizualną, czyli po prostu na to, co widać przy wejściu
do parku. Wejście jest swojego rodzaju wizytówką parku i powinno informować
przechodniów i potencjalnych użytkowników o tym jaki park jest i czego mogą w nim
doświadczyć. Tutaj dobrym antyprzykładem jest wejście do parku od strony ulicy
Orzeszkowej, o którym pisaliśmy bardziej szczegółowo w wytycznej dotyczącej
promenadowości. Samo wejście jest „zarośnięte”, jak mówią użytkownicy, i nie
dostarcza widoków zapraszających do wejścia do parku. Wszystkie te elementy
powodują, że to konkretne wejście nie zaprasza do pójścia dalej do trzeciej części
parku Opaczewskiego.

Rekomendacje
1. Projektując wejścia, warto zwrócić uwagę na potrzeby wszystkich użytkowników,
a zwłaszcza tych, którzy mają problemy z poruszaniem się: osób starszych, dzieci
i ich opiekunów czy osób niepełnosprawnych. Dla starszych osób samo dojście
do parku może być wyzwaniem. Niedostępne wejścia mogą ich zniechęcać do
korzystania z parku. Dlatego należy się starać zmniejszyć dystans (w tym dystans
psychologiczny) drogi dojścia do parku.
3. Wejścia powinny być zaprojektowane, tak aby w jak najlepszy i najbardziej
dostępny sposób niwelować różnice poziomów pomiędzy parkiem a ulicą.Stosować
pochylnie zamiast schodów i krawężników. Każdy schodek jest potencjalną barierą.
Jeśli musimy już go zastosować, warto mieć na uwadzę, że osoby starsze podnoszą
stopę na niższą wysokość. W parku Opaczewskim narzekają szczególnie na schody
przy kościele.
5.Wiele z wejść do parku wyprowadza alejki parku bezpośrednio na ulicę, na której
nie ma przejścia dla pieszych, dlatego przy każdym wejściu/wyjściu z parku powinno
być wystarczająco dużo miejsca, by można było się zatrzymać (np. w grupie
kilkuosobowej czy z wózkiem) – tak aby można było się rozejrzeć i zwrócić uwagę
a ruch samochodowy.

Brak poręczy
Rola poręczy i miejsca do odpoczynku przy wejściach. Brak poręczy lub ich
niedostosowanie. Brak miejsca do odpoczynku.
Większość wejść do parku Opaczewskiego ma poręcze wzdłuż jednej krawędzi
wejścia. Niektóre z niedawno zmodernizowanych wejść nie zapewniają oparcia
dla osób wchodzących po schodach do parku. Takie poręcze ułatwiają bardzo
poruszanie się osobom, dla których wejście po kilku stopniach może być męczącym
wyzwaniem. Z tego samego powodu warto ustawić siedziska w pobliżu wejść
do parku – tak aby sygnalizowały one użytkownikom, że zaraz po pokonaniu
s. 47
przeszkody, jest odpowiednie miejsce, gdzie mogą odpocząć.

6.Przy wejściach do parku zapewnić siedziska, na których można odpocząć.
7.Przy każdym wejściu zapewnić poręcze na wysokościach dostosowanych do
potrzeb osób starszych, osób poruszających się na wózkach, a także takie, których
mogłyby też używać małe dzieci. Poręcze powinny być tak zaprojektowane, aby
łatwo było się za nie złapać (o prostych zakończeniach).
8. Wejścia powinny stanowić zachętę do odwiedzenia parku.
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NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia. Wytyczne do projektowania w zakresie nawierzchni. Nowe
nawierzchnie alejek i placów wypoczynkowych zaprojektować jako nawierzchnie
z kostki betonowej, z odpływem skierowanym na powierzchnie przeznaczone na
zieleń.

Typy nawierzchni i ich przystosowanie do potrzeb użytkowników

Co ważne, badania pokazują (Brett i in., 1993), że nawierzchnie sypkie są
generalnie bardziej bezpiecznie niż nawierzchnie utwardzane, ponieważ lepiej
amortyzują upadki dzieci na placach zabaw. Sypka nawierzchnia, jak żwir czy wióry,
dają też dzieciom dodatkowe możliwości do zabawy – w szczególności zabawy
sensomotorycznej, których nie dają tradycyjne sprzęty na placach zabaw.

W parku zastosowano różne typy nawierzchni, były one wykorzystywane na
przestrzeni ostatnich lat.

Kostka brukowa, zarówno fazowa, jak i bezfazowa, jest wykorzystana na
odnowionych ścieżkach w parku Opaczewskim. Użytkownicy zwracają uwagę na
to, że jest to nawierzchnia nowa i w miarę równa, bez dziur i większych nierówności.

Nawierzchnia na placu zabaw: żwir

Kostka

Żwir na placu zabaw

Kostka betonowa

Zwracano uwagę zarówno w badaniach kwestionariuszowych, jak i w wywiadach
na nawierzchnie na placu zabaw.

„[…] po tej kostce, jedzie […] się w porządku, jest ok.”

„Żwirek jest po prostu zupełnie bezsensu…[dziecku] ciężko mu się tam poruszać,
bo trzeba zdjąć buty i najlepiej się czuje na bosaka albo w skarpetach, bo piasek
się wybija wszędzie. Wózek też jest ciężko wepchać […], koty się tutaj naprawdę
znakomicie czują, a wiadomo, że zwierzaki przenoszą […] choroby, które są bardzo
groźne dla dzieci. [Jak] chce się dziecku dać coś do jedzenia na takim placu zabaw,
to wszystko po prostu jest brudne”.
Innymi słowy, żwirek jest niepraktyczny i niewygodny. Taka forma nawierzchni może
też sprzyjać zanieczyszczeniom powodowanym przez zwierzęta, w szczególności
koty. Czystość żwiru jest jednak kontrolowana i gwarantowana przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych.
„[…] Z tym żwirem myślę, że jest bardzo fajne, czy żwir, czy pole piaskowe, to też
się przecież wymienia […] w ogóle prawo tak stanowi, że ten piach musi być czysty.
W tym żwirze nawet te śmieci łatwiej się wybiera […] na Lindleya piasek, tartan
i też żwir i się ze sobą mieszają, więc to jest problem, a tutaj nie, tutaj to dosyć łatwo
jest utrzymać w czystości, nie ma tego tartanu.”

Na dłuższą metę jednak, jak pokazują badania (Kuryłowicz i in., 2003), kostka brukowa
jest nieodpowiednią nawierzchnią dla osób mających problemy z poruszaniem się,
ponieważ ma wypukłości powodujące wstrząsy, a po deszczu może stać się też
bardzo śliska. Jest to też nawierzchnia niekomfortowa dla innych użytkowników, np.
dla kobiet w butach na obcasach.
Kostka jest też nawierzchnią nieodpowiednią dla rowerzystów, osób na wózkach
inwalidzkich czy dzieci w wózkach. Badania Polskiej Akademii Nauk oraz Biura
Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nad wpływem
drgań na zdrowie ludzi poruszających się po różnych rodzajach nawierzchni,
potwierdzają tę tezę, że kostka brukowa jest jedną z najbardziej nieodpowiednich
nawierzchni (Utkin i in., 2009), ponieważ powoduje niebezpieczną dla zdrowia
człowieka liczbę drgań. Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu
rowerowego w m.st. Warszawie (Załącznik do Zarządzenia nr 3618/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009 r.) dopuszczają kostkę (bezfazową) tylko
w szczególnych wypadkach.
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NAWIERZCHNIA
Dostępność i projektowanie uniwersalne
Projektując ścieżki i ich nawierzchnię, należy wziąć pod uwagę potrzeby osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności i poruszającymi się po parku w różny
sposób, w szczególności w kontekście tego, że większość użytkowników z parku
Opaczewskiego to osoby powyżej 65. r.ż. (niemal 35% wszystkich użytkowników).

Płyty chodnikowe

Literatura tematu i badania nad dostępnością przestrzeni dla wszystkich zalecają
wprowadzenie kontrastów kolorystycznych przy różnicowaniu ciągów i połączeń,
co ułatwia orientację osobom niedowidzącym i osobom z niepełnosprawnością
intelektualną (Kuryłowicz i in., 2002; Wysocki 2009). Zaleca się również wydzielenie
ciągów i połączeń poprzez np. zróżnicowanie rodzaju nawierzchni.

Płyty chodnikowe i asfalt
Zarówno płyty chodnikowe, jak i asfalt są ocenianie lepiej w badaniach wstrząsów
i ich wpływu na zdrowie człowieka.Z drugiej strony w naszych badaniach użytkownicy
i eksperci oceniają je jako niekomfortowe, ponieważ są to raczej nawierzchnie
starsze i często są w gorszym stanie technicznym niż nowsza kostka.
„Gorzej jest ze starymi płytami, bo one są bardzo nierówne i bardzo często są
dziury”.
„Asfalt jest po prostu dość stary, on jest popękany i też są w nim dziury.”
Dodatkowo, badania pokazują, że beton (płyty chodnikowe), jako nawierzchnia
bardzo twarda, wzmaga lęk przed upadkiem u osób starszych, co może nawet
zniechęcać je do przychodzenia i spacerowania po parku (Bruce i in., 2002).

Rekomendacje
1. Stosować nawierzchnie gładkie ale nie śliskie. Mogą to być nawierzchnie porowate
(które ułatwiają odpływ wody). Nie zaleca się stosowania kostki ani płyt.
2. Stosować nawierzchnie bitumiczne, takie jak np. mastyks grysowy – rozściełany
mechanicznie i zagęszczany; ewentualnie nawierzchnię asfaltową.
3. Zwrócić szczególną uwagę na przystosowanie nawierzchni do potrzeb osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
4. Wprowadzić kontrasty kolorystyczne przy różnicowaniu ciągów i połączeń.

Nawierzchnie bitumiczne
W parku Opaczewskim nie zastosowano do tej pory nawierzchni bitumicznych. Jest to
nawierzchnia nie tylko zalecana, ale wręcz wymagana przez „Standardy projektowe
i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”. Pomimo że ścieżki
w parku Opaczewskim będą głównie, jeśli nie całkowicie, przeznaczone dla pieszych,
warto zaznaczyć, że ta sama nawierzchnia, którą zaleca się dla rowerzystów,
jest nawierzchnią odpowiednią do poruszania się na wózkach inwalidzkich
i z wózkami dziecięcymi. Innymi słowy, jest to nawierzchnia, po której najłatwiej się
poruszać.
Rekomendacje te potwierdzają badania nad wpływem drgań na zdrowie człowieka
(Utkin i in., 2009). Co więcej, jak wynika z naszych obserwacji – park Opaczewski
jest też miejscem, do którego małe dzieci przyjeżdżają na rowerkach na spacer
z rodzicami czy jeżdżą tu na hulajnogach.

Choć do przydomowego parku można iść przecież w kapciach
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MAŁA ARCHITEKTURA
Wytyczne do projektowania w zakresie małej architektury i wyposażenia. Wprowadzić
atrakcyjne i odporne na zniszczenia formy małej architektury (np. rzeźby plenerowe)
umożliwiające identyfikację poszczególnych fragmentów modernizowanych wnętrz.

Potrzeby i związane z nimi formy małej architektury
Użytkownicy parku jako różnorodna grupa mają bardzo zróżnicowane potrzeby
i oczekiwania odnośnie do małej architektury w parku. Zapytaliśmy ich o afordancje,
jakie w parku powinny się znaleźć i jakich zmian odnośnie do małej architektury
oczekują. Poniżej przedstawimy kilka potrzeb, które nie zostały poruszone w innych
rozdziałach tego raportu.
Podstawowe potrzeby fizjologiczne, w szczególności w okolicach placu zabaw
Czysta i dostępna toaleta, w której można umyć ręce, przewinąć dziecko, do której
można się dostać na wózku inwalidzkim; w szczególności możliwość skorzystania
z toalety jest jednym z najczęściej wymienianych postulatów.
„Wiesz, co brudny, ale gdybym miała wysikać dziecko, to wysikałabym je pod
drzewem powiem szczerze.”

(po lewej) Toaleta przy ulicy Orzeszkowej (po prawej) Ogłoszenia na drzewach
Potrzeby zaspokojenia głodu i pragnienia
Poidełka (dostępne dla wszystkich: dzieci, osób mających problemy z poruszaniem
się), kiosk z jedzeniem.
“Biorę ze sobą jedzenie, dlatego, że największy ból, który ja mam w mieście i który
mam nie tylko ja, ale też bardzo, bardzo dużo rodziców, to będziemy sobie szły, to
jest dostępność jedzenia dla dzieci w miejscach publicznych, i to jest naprawdę…
To jest bardzo duży problem.”

Potrzeba wypoczynku i kontaktu z przyrodą, a w szczególności z wodą
Formy wodne, na przykład fontanna.
„O tu powinna być, proszę pani, fontanna, jak są pieniążki, w żadnym tu parku nie
ma, ja znam każdy kącik tutaj, […] to ja muszę miasto znać jak swoją kieszeń, ale
to nigdzie na Ochocie nie ma fontanny, w tym parku, w tym miejscu fontanna byłaby
naprawdę piękna”.

Wydeptane boisko – lokalizacja na mapie zbiorczej
Potrzeba zabawy i aktywności fizycznej starszych dzieci: gry w piłkę
Bramka dla dzieci przy boisku z jednej strony lub aranżacja zieleni jako tymczasowej
bramki.
„I najlepiej żeby tu były jakieś bramki, bo tak dwa drzewa to nie najgorsze, ale żeby
były chociaż, żeby były bramki, bo tutaj taki teren otwarty to można zrobić bramki
czy coś.[...] Nie, bo tutaj jest bramka, a żeby zrobić tam drugą to trzeba jakieś
ubranie zrzucić czy coś, jakieś bluzy.[...]
[...]Trochę jest krzywo, czasami jak wyleci poza pole, jak gramy w jedno podanie to
nie wiadomo czy otarło to drzewo, czy nie otarło. Czy o korzenie. Więc nie można
stwierdzić. Bo korzenie też się chyba zaliczają do drzewa, więc. A drzewo to jest
słupek.
Naprawdę korzeń się zalicza do drzewa?
No.”
Potrzeba aktywności fizycznej u dorosłych
Siłownia na świeżym powietrzu.
Potrzeba porządku
Oznaczenia dla właścicieli psów i kosze na psie kupy.

Potrzeba wymiany informacji
Miejsce, gdzie można by powiesić ogłoszenia, np. tablica. Jak zaobserwowaliśmy,
wiele osób zostawia ogłoszenia na drzewach.

“Albo kwestia znowu sprzątania po psach, to też, na to ludzie naprawdę narzekają.
No, że, niestety, niby jest ustawa, prawda, że każdy powinien sprzątać po tym psie,
ale nie ma, nie ma, jeszcze w życiu nie widziałam, żeby ktoś sprzątał, bo u mnie na
przykład, na deptaku, przecież ja mieszkam w samym centrum.”

„Może można byłoby to zrobić w części tej przy kościele, tej odnowionej, bo tam
jednak sporo ludzi się zbiera i [...]”

Potrzeba aktywności społecznych u osób starszych
Stoliki do gry w karty czy rozwiązywania krzyżówek, miejsce do gry np. w bule.
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Siedziska: Wykorzystać wybrane dla parku modele ławki (Clasic II) i kosza (Barok I).

Dlaczego potrzebujemy miejsc do siedzenia w parku?
Pierwszą najczęściej wymienianą formą wypoczynku przez użytkowników parku
Opaczewskiego w parku jest siedzenie.

Z naszych badań wynika, że siedzenie na ławkach jest jednym z głównych powodów
przychodzenia do parku i podstawowym sposobem spędzania w nim czasu. Łączy
się to z aktywnościami społecznymi, np. rozmawianiem. Zaobserwowaliśmy, że
użytkownikom parku zdarza się siadać na ławce w grupach liczących od 2 do nawet
7 osób na jednej ławce. Oznacza to, że przy decyzji o lokalizacji i wyborze ławek
warto zadbać o to, by ułatwić użytkownikom spotkania i rozmowy w grupach.

Mapa 33. Miejsca rozmów w parku
„Tam się siada, gdzie jest cień, tam, gdzie ktoś znajomy, to sporo się ludzi ze sobą
zna, tutaj, w tym parku sporo się zna, to <dzień dobry>, <dzień dobry> panie lubią
sobie pogadać, to sobie posiedzą, porozmawiają, moja pani to specjalnie wychodzi,
żeby z którąś pogadać […]”

Wykres 15. Wymianiane formy wypoczynku
Co więcej, 62,3% osób przebywa w parku w grupie i ponad 40% użytkowników
rozmawia, będąc w parku.

„Idziesz po tym parku i nieraz <dzień dobry>, <dzień dobry> Tak, no bo sami znajomi!”

„Ale na przykład nawet tutaj, idąc tym
parkiem, potrafię powiedzieć, ci to się
regularnie na tej ławeczce spotykają,
psiarze na przykład i to niekoniecznie
wcale młodsi. I młodsi, i starsi.”

w grupie

nie w grupie

rozmawia

nie rozmawia

rozmawia przez telefon
Wykres 16. i 17. Formy wypoczynku (po lewej) i rozmawianie w parku (po prawej)
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Siedzenie w grupach, spotkania towarzyskie i…
Park Opaczewski jest bardzo społecznym miejscem. Spotykają się tu różni
użytkownicy. Mieszkańcy spotykają się ze znajomymi, czasem przypadkowo, czasem
umawiają się właśnie tu na spotkania towarzyskie. Zdarza się, że tym spotkaniom
towarzyszy czasem alkohol. Picie alkoholu nie jest taką częstą aktywnością w parku.
Tylko 4,1% osób zaobserwowanych na obszarze parku spożywało alkohol. Prawie
dwie trzecie z nich to mężczyźni (62,2%) i ponad jedna trzecia to kobiety (37,8%).

Mapa 34. Zaobserwowane osoby pijące w parku

Typy siedzisk
Badania pokazują (Whyte, 1974), że ludzie mają potrzebę kontroli nad własnym
środowiskiem i możliwość dopasowania krzesła czy ławki do własnych potrzeb
zwiększa ich satysfakcję z używanej przestrzeni.
Picie alkoholu:

osoby pijące alkohol

osoby nie pijące alkoholu

Wykres 18. Picie alkoholu w parku
Osoby spożywające alkohol siedzą głównie w 3. części parku (63,6% wszystkich
osób spożywających alkohol) przez cały dzień, ale po zmroku (ok. godziny 21.00)
zdecydowanie więcej osób pije alkohol w 1. części parku (mimo to, jest ona
postrzegana jako bezpieczniejsza od drugiej części).
Gdy zapytaliśmy naszych rozmówców o to, czy zdarza im się pić alkohol w parku,
potwierdziła to prawie jedna trzecia (30%) rozmówców. Warto podkreślić, że osoby
pijące alkohol to niejednorodna grupa: to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, starsi
i młodsi.

Z tego też względu czasem zaleca się wprowadzanie siedzisk, pozwalając na
łatwiejsze przesunięcie. Przeważnie takie meble miejskie, jak krzesła są łatwiejsze
do przesunięcia niż ławki. Z drugiej strony osoby starsze mają potrzebę bardziej
stabilnych siedzisk, w szczególności gdy na nie siadają czy z nich wstają. W tym
przypadku ławki mogą się lepiej sprawdzać. Siedziska powinny być wygodne
(w szczególności przy długim użytkowaniu), mieć oparcia i podłokietniki na całą
głębokość.
Dobrym pomysłem mogą być stoliki, obok ławek czy krzesełek, tak zaaranżowane,
aby zniechęcały duże grupy to gromadzenia się, a zachęcały do cichych form
wypoczynku (np. czytania, krzyżówek).

Jako główne zachęty do spożywania alkoholu, właśnie tu wymienili powody, dla
których większość dorosłych lubi lubi się spotykać latem na piwo czy drinka na
świeżym powietrzu:
-

obecność i sposób ukształtowania zieleni i ławek: „dużo zieleni”,
„dużo ławek w krzakach”, „ustronne miejsce do siedzenia”;

-

dobrą atmosfera na łonie przyrody: „cisza i spokój”, „miło jest w plenerze”, 		
„przyjemnie, chłodno, mam przyjemność wyjść na piwo”, „miła atmosfera”;

-

spotkania ze znajomymi: „jest gdzie posiedzieć, takie fajne
placyki z ławkami”, „zieleń i spotkania”, „jest miejsce, znajomi”.

Siedzenie i rozmawianie w parku Opaczewskim
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Ławki najczęściej i najrzadziej używane
Informacja o lokalizacji i częstotliwości używania ławek w parku znajduje się na
mapie 35 na następnej stronie.

Rekomendacje
1. Różni użytkownicy mają różne potrzeby. Lubimy też mieć wybór co do tego gdzie
i z kim usiąść. Dlatego zaleca się zróżnicowanie siedzisk i ich lokalizacji.
2. Przez większość roku, w zasadzie ludzie wybierają raczej ławki nasłonecznione.
Latem jednak często wybieramy ławki w cieniu. Dlatego też w parku powinny się
znaleźć ławki zarówno zacienione, jak i nasłonecznione.
3. Ławki/krzesełka powinny być tak zlokalizowane, żeby nie było za plecami pustej
przestrzeni. Ochrona za plecami (w postaci np. ściany zieleni, czy chociażby drzew)
zapewnia użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i podnosi komfort korzystania
z przestrzeni.

7. Bardzo ważny jest kształt ławek. Dużym powodzeniem cieszą się ławki
„opływowe przy kościele”. Zgodnie z wytycznymi projektowania uniwersalnego ławki
powinny mieć podłokietniki, które pomagają osobom starszym na nich usiąść na
ławce lub z nich wstać.
-

„No, może te wygodniejsze ławki nie?
No, ławki by się przydały.
No, takie bardziej opływowe, tak jak ta, bliżej tam, przy kościele.
Tak, przy kościele są bardzo ładne ławki.
Tak, tam wygodniejsze są. I ładne, czyste odmalowane, nowe.”

8. Tak, jak to jest w parku Opaczewskim ławki nie powinny stać na szlakach
pieszych. Stanowi to utrudnienie dla osób niepełnosprawnych, niewidomych
i niedowidzących. Obok ławki warto zrobić miejsce dla wózka inwalidzkiego. Prowadzi
to do uniknięcia sytuacji, kiedy osoba na wózku inwalidzkim, żeby porozmawiać
z osobą siedzącą na ławce, siedzi naprzeciwko niej, na chodniku, po którym
poruszają się ludzie.
9. Zwrócić uwagę na obecność śmieci domowych na trawnikach w części
pierwszej parku. Zaobserwowaliśmy, że przechodniom idącym z ulicy Opaczewskiej
w kierunku ulicy Grójeckiej, zdarza się wyrzucać do koszy parkowych śmiecie domowe.

Szczególnym obszarem w kontekście siedzisk jest plac zabaw, na którym i wokół
którego brakuje miejsc oraz właściwie cała pierwsza część parku, w której brakuje
ławek w cieniu (może dobrym rozwiązaniem byłyby siedziska przenośne).
4. Dodatkowe ławki/krzesełka powinny zostać umieszczone blisko wejść,
wydzielone jednak od ruchu i hałasu ulicznego i bardzo dostępne – tak aby można
było „na chwilę” zaspokoić potrzebę obcowania z przyrodą, jednocześnie nie
wchodząc daleko w głąb parku. Ławki/siedziska powinny też być ustawione przy
każdym wzniesieniu i schodach.
5. Przy decyzji o tym, gdzie ustawić siedziska, należy wziąć pod uwagę to, co
z niej widać. Ławki powinny być tak zlokalizowane aby miały widok na: wodę,
zieleń, innych ludzi (np. wejścia do parku), miejsca aktywności (np. plac zabaw).
Dlatego proponujemy zwiększenie liczby ławek przy placu zabaw. Jednocześnie
proponujemy likwidację ławek przy boisku (dorośli przeszkadzają, gdy patrzą)
i postawienie siedzisk dla starszych dzieci, np. kamyków.

Siedzenie i rozmawianie w parku Opaczewskim

6. Rozstawienie: siedziska powinny być rozstawione w różnych odległościach
od siebie, jednak na tyle blisko, aby dawały możliwość odpoczynku osobom, które
mają problemy z poruszaniem się. Dobrze, aby stały blisko siebie – zezwalając
osobom z dwóch różnych ławek na rozmowę. Niektóre powinny stać w większej
odległości od siebie – dając użytkownikom poczucie prywatności.
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Mapa 35. Najczęściej i najrzadziej używane ławki w parku
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OŚWIETLENIE
Oświetlenie. Wytyczne do projektowania w zakresie infrastruktury. Zaprojektować
oświetlenie parku z wykorzystaniem tradycyjnych latarni, niskiego oświetlenia drzew
oraz iluminacji wybranych wnętrz parkowych i rzeźb ogrodowych.

Życie parku po zmroku
Dynamika życia parku zmienia się po zapadnięciu zmroku.
Od godziny 19.00 do godziny 21.00 wzrasta liczba młodzieży w parku. Do godziny
21.00 stanowią niecałe 7% wszystkich osób w parku, a o 21.00 już ok. 20%.
Jednocześnie spada liczba osób powyżej 65. r.ż. O godzinie 19.00 stanowią oni ok.
25% osób w parku, a o godzinie 21.00 już niecałe 6%. O godzinie 22.00 przechodzą
tylko ulicami wokół parku, nie wchodząc do niego.
O godzinie 23.00 zmienia się znacząco proporcja kobiet i mężczyzn w parku
(z proporcji 2:1 o godzinie 21.00 do proporcji 1:1 o godzinie 23.00). W późnych
godzinach wieczornych przebywają w parku już tylko osoby dorosłe (od 23. do 65.
r.ż) i nieliczna młodzież (9% wszystkich zaobserwowanych o tej godzinie).

Postrzegane bezpieczeństwo po zmroku w parku
To, czy dane miejsce jest dla nas bezpieczne, nie zależy jednak tylko od rzeczywistych
danych. Przy ocenie danego miejsca pod względem bezpieczeństwa, kierujemy się
zwykle naszą intuicją i wrażeniem. Istnieje cały szereg cech miejsc, które sprawiają,
że czujemy się nich bezpiecznie (zagospodarowanie, czystość, przejrzystość) czy
niebezpiecznie (zaniedbana zieleń, zła widoczność). Nasze wrażenie w prostej
linii przekłada się na to, czy zdecydujemy się być czy przejść przez dane miejsce.
Poniższa mapa przedstawia obszary, w których użytkownicy parku czują się
bezpiecznie i niebezpiecznie.

Mapa 36. Obszary postrzegane jako bezpieczne (na niebiesko) i niebezpieczne po
zmroku (na żółto - mapa ewaluatywna)

13.- 22.r.ż

23. - 45. r.ż

46.- 65. r.ż

Mapa 36. Lokalizacja zaobserwowanych w parku osób po zmroku (po godz 22.00),
według grup wiekowych

Rzeczywiste bezpieczeństwo w parku po zmroku
Jak wynika z danych udostępnionych przez Komendanta Rejonowego Policji.
zdecydowana większość zdarzeń rejestrowanych w obrębie parku ma miejsce
na parkingach niestrzeżonych wzdłuż ulicy Opaczewskiej. Zdarzają się tam
głównie włamania czy uszkodzenia samochodów. W samym parku mają miejsce
wykroczenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i śmiecenia.

Jak widać na mapie 35, część pierwsza parku i wschodnia część drugiej postrzegana
jest jako umiarkowanie bezpieczna. W części trzeciej parku użytkownicy czują się
raczej niebezpiecznie. Znajdują się w niej również „punkty zapalne” postrzegane
jako zdecydowanie niebezpieczne. Są to dwa skrajne placyki.
Natomiast, co jest interesujące, w części pierwszej przebywa zdecydowanie najwięcej
osób w grupach (60% osób w grupach po zmroku). I zdecydowanie najwięcej osób
pije tam alkohol (78,6% wszystkich osób pijących alkohol w parku).
Podsumowując, mimo że najwięcej osób przebywa w grupie i pije alkohol
w części pierwszej, jest ona postrzegana jako bezpieczna. Natomiast druga część,
w której liczba osób pijących alkohol jest mniejsza (21,4%) postrzegana jest jako
niebezpieczna.
Zjawisko to wynika zapewne z przestrzennych charakterystyk danych części oraz
ich wizerunku, który wpływa na obecność w tych częściach (z kolei nieobecność
wpływa potem zwrotnie na negatywny wizerunek). Część pierwsza to bliskość
dużych ulic, obecność policji i ludzi, którzy idą od przystanków na ulicy Grójeckiej do
domów. Użytkownicy, który zaznaczali pierwszą część parku jako bezpieczną, tak
komentowali: „bliżej dużych ulic, więcej ludzi”, „po zmroku wolę chodzić bliżej policji”,
„jest bardziej uczęszczany i lepiej oświetlony”, „plac zabaw – policjanci chodzą”. Jak
zaobserwowaliśmy po zmroku (od godziny 22.00) najwięcej ludzi przebywa właśnie
w środkowym obszarze pierwszej części, w 2. punkcie (22,3% liczby wszystkich
zaobserwowanych o tej porze osób), 3. (17,8%) i w punkcie 4. (11,1%).
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Na poczucie bezpieczeństwa w trzeciej części wpływa

Kobiety i bezpieczeństwo

1. Zasłonięcie przez zieleń: „dużo miejsc w krzakach, gdzie siedzą grupki […]”.

W literaturze naukowej na temat miejsc wymienia się jeszcze jeden wskaźnik
związany z bezpieczeństwem. Jest to obecność kobiet. Wszystko z tego powodu,
że aby w przestrzeni pojawiły się kobiety, musi ona spełnić więcej wymagań.
Kobiety częściej postrzegają przestrzenie zieleni jako zagrażające i mają wyższe
wymagania odnośnie do ich zarządzania niż mężczyźni (Ho i in., 2005). Dla ich
poczucia bezpieczeństwa szczególnie ważna jest wizualna dostępność i zadbanie
przestrzeni (kiedy widać, że przestrzeń „ma gospodarza, do kogoś należy, ktoś się
o nią troszczy”).

2. Zaniedbanie końca parku: „sprawiają wrażenie opuszczonych, przez nikogo nie
kontrolowanych”.

Obszar parku przy ulicy Szczęśliwickiej.

3. Obawa przed zaczepkami ze strony osób pijących alkohol w grupie: „często
jestem tam zaczepiany”, „boję się być zaczepiona przez pijących jak idę z dzieckiem”.
4. Ogólny wizerunek i mniejsze używanie trzeciej części. Wiele osób nie
przebywa w parku po zmroku, a ich przekonanie kształtuje się na podstawie tego,
co dzieje się w trzeciej części parku w dzień i ogólnego jej wizerunku: „raczej nie
chodzę, ale tak wnioskuję po zachowaniu w dzień”. Warto też zaznaczyć, że miejsca,
w których bywamy częściej wydają nam się bezpieczniejsze. Te, których nie znamy –
mniej bezpieczne. Z pozostałych wyników, otrzymaliśmy informacje, że w pierwszej
i drugiej części parku przebywa najwięcej ludzi, a ulica Orzeszkowej jest znaczącą
barierą psychologiczną.

„To znaczy dla mnie generalnie, żeby w ogóle to było chociażby oświetlone, to jest
banalne, ale tak naprawdę to bardzo utrudnia życie, kiedy ja idę i na dobrą sprawę
nie wiem, co jest tam parę metrów w głąb.”
To kobiety rezygnują z przebywania w danej przestrzeni, jeśli wyda im się
niebezpieczna (przypadku mężczyzn nie zaobserwowano takiej zależności). Z tego
powodu najczęściej w parkach jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn (Richardson
i in., 2010). W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dobrą przestrzeń charakteryzuje
proporcja liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn: 2 : 1.
W parku Opaczewskim zaobserwowaliśmy, że wieczorem, w okolicach godziny
22.00, proporcja kobiet do mężczyzn zdecydowanie zmienia się.

Mapa 37. Lokalizacja osób w parku po zmorku

Wykres 19. Dynamika używania parku przez kobiety i mężczyzn
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OŚWIETLENIE
Mniej kobiet przebywa w samym parku, najczęściej przechodzą przez niego
najkrótszą drogą (50% aktywności kobiet po zmroku w parku to przechodzenie).
Z tych wszystkich powodów poprosiliśmy przede wszystkim kobiety o zaznaczenie
na mapie obszarów, w których czują się bezpiecznie i niebezpiecznie w parku.
Jak widać na poniżej mapie, pierwsza części parku i zachodni obszar części drugiej
są postrzegane jako umiarkowanie bezpieczne.

Punkty postrzegane jako szczególnie niebezpieczne
W trzeciej części znajdują się dwa punkty, w których kobiety czują zdecydowanie
niebezpiecznie. Jest to punkt 13. i 17. W punkcie 13 nie zaobserwowaliśmy żadnej
kobiety w ciągu dwóch dni. W punkcie 13 (oraz w 2) siedzi po zmroku najwięcej
mężczyzn (12,8%). Punkt 13 to trzeci punkt, w którym najwięcej pije się alkoholu
po zmroku w parku i w którym siedzi najwięcej osób w grupach. Jest to punkt na
uboczu, w rogu, zasłonięty przez zieleń, postrzegany jako niebezpieczny nawet
w dzień.
„I tam, w tej części, to jest za Orzeszkowej, tam są nowe ławki, taki ten i tam
kawałeczek dalej, tam właśnie sobie tam drugi taki małym placyk jest [...] i tam są
śmieci typu właśnie takiego, takich libacji parkowych, większych czy mniejszych,
tanie wino itd.”

Mapa 38. Obszary postrzegane jako bezpieczne i niebezpieczne po zmroku przez
kobiety (mapa ewaluatywna)
W części pierwszej po zmroku znajduje się najwięcej kobiet (65,5%), praktycznie
tyle samo co mężczyzn. Nielicznym zdarza się jeszcze spacerować i siedzieć na
ławce w środkowym obszarze części pierwszej, głównie w okolicach placu zabaw
w punkcie 2. Alkohol w parku pije 25% kobiet po zmroku, tylko w pierwszej części.
Park przy ulicy Szczęśliwickiej.
W zasadzie cała część trzecia postrzegana jest przez kobiety jako niebezpieczna
po zmroku, w tej części pojawia się też po zmroku najmniej z nich (13,8%). Jako
powód podają lęk przed zaczepką ze strony siedzących tam osób.
„Boję się być zaczepiona przez pijących, jak idę z dzieckiem”.

Wykres 20. Aktywności kobiet po zmroku w zależności od obszaru parku

Punkt w trzeciej części postrzegany jako niebezpieczny
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OŚWIETLENIE
Na mapie 38 widać jednak, że i również mężczyźni postrzegają niektóre obszaru
w części trzeciej jako niebezpieczne.

2. Na poczucie bezpieczeństwa wpływają: dostępność wizualna obszarów wewnątrz
parku oraz obszarów otaczających park, w tym szczególnie ulic, oświetlenie,
obecność innych ludzi, wizerunek, zadbanie przestrzeni (czystość, zadbana
zieleń), poczucie, że „ktoś dba o tę przestrzeń”, „że ma gospodarza”(obecność
identyfikacyjnych tabliczek, zadbanie). Badania pokazują, że takim elementem, który
wyraźnie pokazuje obecność gospodarza i wpływa na poczucie bezpieczeństwa, są
posadzone i zadbane kwiaty.
3. Nie rekomendujemy wykluczania grup i osób pijących alkohol z parku. Jak wynika
z powyższych badań: mimo że w części pierwszej siedzi najwięcej grup i najczęściej
one piją alkohol, jest to obszar postrzegany jako bezpieczny ze względu na obecność
innych cech, które zostały wymienione powyżej. Ta grupa powinna w parku również
znaleźć swoje miejsce (terytorium czasowe, ukształtowane tak, aby jak najmniej te
aktywności zmniejszały poczucie bezpieczeństwa innych).

Mapa 39. Obszary postrzegane jako bezpieczne i niebezpieczne po zmroku przez
mężczyzn (mapa ewaluatywna)

Grupy po zmroku
W parkach na bezpieczeństwo wpływa często sama obecność grup, szczególnie
tych, w których pije się alkohol. Po zmroku głównie osoby pomiędzy 23. a 45. r.ż.
(53,7%) oraz osoby w wieku 46-65 lat (36,6%) siedzą w grupach. Grupy siedzą
najczęściej w punkcie 2 (20% osób w grupach po zmroku), w punktach 1 i 3 (12%),
potem 13 (9%). Zdecydowanie najwięcej osób w grupach siedzi w części pierwszej
parku (60% osób w grupach po zmroku).

Picie alkoholu w parku po zmroku
Wszystkie osoby pijące alkohol w parku są w grupie. Są to osoby od 23. do 65. r.ż.
Połowa mężczyzn połowa kobiet. Picie alkoholu ma miejsce najczęściej w punkcie
2 (50% wszystkich pijących alkohol). Pojawia się jeszcze w punkcie 3 (28,6%) i 13
(21,4%). W pozostałych punktach nie zaobserwowaliśmy picia alkoholu po zmroku.
Zdecydowanie więcej osób pije alkohol w pierwszej części parku (78,6% wszystkich
osób pijących alkohol w parku), w trzeciej części jest to 21,4% osób. W drugiej
części parku nie zaobserwowaliśmy picia alkoholu zarówno po zmroku, jak i w dzień.

4. Jedną z rzeczy wpływających znacząco na poczucie bezpieczeństwa jest
obawa przed zaczepkami ze strony obecnych w parku grup siedzących mężczyzn.
Można natomiast zniwelować przeszkadzające i postrzegane jako zagrażające
zachowania poprzez odpowiednie ukształtowanie przestrzeni (zwiększające
poczucie bezpieczeństwa, kontrolę społeczną) oraz wydłużanie przebywania
w parku różnorodnych użytkowników.
5. Zwrócić uwagę na funkcjonowanie parku w dzień, kształtujący się wizerunek
i wpływ tych elementów na postrzegane bezpieczeństwo po zmroku.
6. Wprowadzając oświetlenie i elementy wpływające na poczucie komfortu,
bezpieczeństwa i atrakcyjność paru po zmroku, przedłużać przebywanie w nim
różnorodnych użytkowników.
7. Literatura naukowa na temat zwiększania ogólnego bezpieczeństwa w parkach
podaje następujące rozwiązania projektowe (Aminzadeh i Afshar, 2004):
-

-

Rekomendacje

-

1. Wprowadzić oświetlenie na terenie całego parku. Jest to sprawa konieczna
dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Zwrócić szczególną uwagę na relację
pomiędzy zielenią a oświetleniem i na to, na co będzie padać cień.

-

dbać o to by atrakcje w parku były widoczne z zewnątrz, jednocześnie
starając się wyeliminować hałas;
projektować takie atrakcje, które przyciągną kobiety, dzieci i rodziny;
programować aktywności na zasadzie triangulacji; najlepiej co najmniej trzy
obok siebie: ławka, plac zabaw, pętle spacerowe, do tego cisza, ładny
widok itp.;
unikać odseparowanych atrakcji: placu zabaw na uboczu, ławek, stoiska
z kawą itp.;
zadbać o dobrą siatkę ciągów w całym parku; powinny się często ze sobą 		
przecinać i umożliwiać wizualną dostępność;
unikać zieleni na rogach, uboczu, i w innych miejscach, które trudno kontro
lować.
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ZIELEŃ
Atrakcyjne formy zieleni.
Zwiększyć udział atrakcyjnych form zieleni w zagospodarowaniu terenu.

Jak dojść do siebie po obejrzeniu horroru czyli zieleń a zdrowie
Zieleń ma niezwykły wpływ na nasze zdrowie. Jest to szczególnie ważne w przypadku
mieszkańców miast, którzy często borykają się ze znacznym stresem. Badania
pokazują, że doświadczanie natury wpływa pozytywnie na aktywność prawej półkuli
mózgu i harmonię wszystkich funkcji mózgu. Podczas kontemplowania przyrody
mózg i system nerwowy zostają „uwolnione” od nadmiaru zadań. Dlatego podczas
spacerów na łonie przyrody doświadczamy uczucia „oczyszczenia umysłu”.
Badania pokazują, że nawet tylko widok natury może mieć pozytywny wpływa
na zdrowie człowieka. Pierwsze z serii takich badań, przeprowadzone w latach
osiemdziesiątych, wykazały, że osoby po operacji kamienicy żółciowej, których okno
w szpitalu wychodziło na zieleń, szybciej dochodziły do zdrowia i opuszczały szpital,
nie doświadczając powikłań. Inne, oryginalne badania, to z kolei te, w których
sprawdzano wpływ widoku natury, na osoby (tętno, napięcie mięśni, ciśnienie itp.)
które właśnie obejrzały horror. Wykazały one, że sam widok natury ma pozytywny
wpływ na człowieka. Może wpływać na satysfakcję z pracy, mniejsze narzekanie
na uciążliwości z funkcjonowaniem handlu na osiedlach mieszkaniowych, emocje
(Maller, 2009).

Zieleń a kapitał społeczny
Badania pokazują, jak wielką rolę odgrywają parki w mieście: przestrzenie
wspólne w miastach to głównie przestrzenie zieleni (Coley i in., 1997). Dawno
już udowodniono, że zieleń pełni ogromną rolę w tworzeniu kapitału społecznego
miasta, interakcji społecznych, więzi, przywiązania do miejsca. W sąsiedztwach
o większej ilości przestrzeni zieleni mieszkańcy mają silniejsze więzi z sąsiadami
i miejscem zamieszkania (Kuo i in., 1998).

Znaczenie zieleni dla mieszkańców okolic parku Opaczewskiego
Użytkownicy bardzo pozytywnie oceniają parkową zieleń. Wielu mieszkańców jest
do niej niezwykle przywiązanych. Część z nich rosła razem z nią. W parku obserwują
ją bardzo wnikliwie. Zauważają nie tylko nowe nasadzenia czy wycięte drzewa, ale
też i sposób kwitnienia, złamania, które należy otoczyć troską.
„No teraz jest taka piękna zieleń, te drzewka są takie niskie, fajne, takie kolorowe te
drzewka są, nie takie bujne. Fajne są, takie niziutkie takie drzewka.”

„Jest fajnie, że można pójść, że kasztan mam w oknie, na czwartym piętrze mieszkam
i kasztan mi zagląda do okna. No, że jest bardzo fajnie, przyjemnie.”

Karminiki wykonane przez mieszkańców

Karmniki wykonane przez mieszkańców

„Ciekawostka, te dwa kasztanowce, co widać, to one były, jak żeśmy się tu sprowadzili,
wzrostu mego, takie dwa pierdółki małe i też śliczne one są. I, co ciekawe, to jest
jakaś para, albo umowa między nimi, jednego roku jeden ma więcej kasztanów,
drugiego roku ten ma więcej, tak się zmieniają. I jak liście już wyłażą to najpierw
z jednego, a za tydzień z drugiego, a potem jak gubią, to tak samo, ten wcześniej,
a ten później, a w następnym roku będzie odwrotnie. A tutaj, ten park, te drzewa,
no część to już tak wyrosła, no przecież niektóre to są już powycinane. Dużo i tych
nowych drzew, zresztą bardzo ładnych, tych krzewów, przez te wszystkie lata.”
„Wyjątkowego? Na pewno tą zieleń, te drzewa, to na pewno, bo to drzewo rośnie
sto lat […] no w zasadzie parki to przede wszystkim tutaj jak rośnie zieleń […] to
trzeba ileś czasu [żeby zieleń urosła]”.
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ZIELEŃ
Zieleń a bezpieczeństwo
Badnia pokazują, że zieleń wpływa znacząco na bezpieczeństwo rzeczywiste
i poczucie bezpieczeństwa. Ważne w tym kontekście cechy zieleni to: zadbanie
i uporządkowanie, blokowanie lub umożliwianie dostępności wizualnej (bezpieczne
parki to z reguły parki przejrzyste). Badania pokazują, że swoiste „zamknięcie”
przestrzeni przez zieleń jest jednym z najważniejszych predyktorów poczucia
bezpieczeństwa. Osłonięte przez zieleń miejsca postrzegane są jako niebezpieczne.
Przy ścieżkach zaleca się tworzenie szerokich pasów trawników, unikanie bliskich
ścieżkom krzaków (Jorgensen i in., 2002).

Szczególnie ważnym miejscem są krzaki przy parkingu radiowozów. Są
lubiane przez mieszkańców „lubię wczesnowiosenne krzewy przy komendzie”.
Stają się jednak miejscem, gdzie gromadzą się śmiecie czy pojawiają
się zachowania antyspołeczne „[...] pod policją, chociaż to dziwne, nie
wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tam zawsze po prostu dużo śmieci jest”.
Innym ważnym miejscem jest postrzegana jako bardzo niebezpieczna zachodnia
strona ulicy Orzeszkowej.

s. 53

„To znaczy jest zróżnicowane, bo też są takie bardziej otwarte albo mają podniesione
korony drzewa, że niby jest gęsto, ale prześwit jest, nawet, jeżeli to są dosyć niskie,
powiedzmy czterometrowe, tak chyba jarzęby, czy coś rośnie na początku, to one
chyba mają, te gałęzie, troszkę wyżej, nie od samej ziemi, także ta widoczność
powiedzmy w jakimś sensie jest, wiadomo, że tam się nic nie dzieje, no bo krzaki
bywają kryminogenne, za krzakiem fajnie, łatwo się schować, można właśnie wypić
to piwo, którego teoretycznie nie można pić w miejscach publicznych no, ale picie
w torebkach prawda, prawda? No różnie osoby wybierają, nie sądzę, żeby tu było
tego za dużo, ale więcej bym też specjalnie nie inwestowała w krzaki.”
Dla dostępności wizualnej ważna jest wysokość 1,20 m. W tym celu zaleca się
eliminowanie krzewów i obcinanie gałęzi na tej wysokości.
„Ale te gałęzie można by przyciąć, powiedzmy na wysokości półtora metra, żeby mieć
podgląd na drugą stronę, większe pole widzenia w ogóle w parku, bo powiedzmy
tak, jest tam ławka, za tą ławką, tam siedzi, nie wiem, grupa, ludzi, z tej strony nic
nie widzimy, prawda? To też należałoby przyciąć, może nie wycinać, a przyciąć, bo
tu też należy…”

Wykonane przez mieszkańców poidełka dla ptaków

Należy unikać sadzenia krzaków w rogach. Są to miejsca na uboczu, które dodatkowo
osłonięte mogą stać się kryminogenne. W parku Opaczewskim warto zwrócić
szczególną uwagę na krzewy przy ulicy Białobrzeskiej, w ocenie policji sprzyja one
wypadkom. Podobnie jak krzewy przy parkingach, przy ulicy Opaczewskiej, które
mogą ułatwiać włamania i uszkodzenia stojących tam samochodów.

Miejsce postrzegane jako niebezpieczne – zachodnia strona ulicy Orzeszkowej,
trzecia część
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ZIELEŃ
Widoczność a bezpieczeńswto ruchu

Zieleń a pory roku

Rozważyć rearanżację zieleni na skrzyżowaniu ulic Białobrzeskiej i Opaczewskiej
w kierunku powiększenia widoczności dla kierujących pojazdami.

„Jest taki dzień, w którym spadają wszystkie liście.”
„[...] może próbować zastępować pewne krzaki, które są stare, chore, zastępować
nasadzeniami różnej faktury, różnego formatu, iglastymi, to zawsze trochę tej zieleni
zimowej takiej pojawi się, w jakiś tam inny sposób.”

Zieleń a cień
Cienia zdecydowanie brakuje na placu zabaw w pierwszej części parku, przy ulicy
Grójeckiej.
„To znaczy wiesz, co, tu jest blisko tego parku, więc rodzic, który wiesz, tutaj
przychodzi na przykład ze starszym dzieckiem, powiedzmy sobie szczerze, […] ten
plac zabaw to w ogóle zero drzewa, siedzi się tu na patelni.”
Cień jest szczególnie ważny latem. Użytkownicy parku Opaczewskiego mówili, że
w środkowej części parku czasem wszystkie ławki w cieniu są zajęte i nie ma gdzie
usiąść.
Pielęgnacja zieleni
-–
–

łatwiej pielęgnuje się krzewy w grupie, niż pojedyncze;
rola drzewek owocowych: bardzo lubiane przez mieszkańców, szczególnie
starsze dzieci, ale uciążliwe w pielęgnacji;
im bardziej zadbana zieleń tym większe poczucie bezpieczeństwa wśród 		
użytkowników.

Podsumowanie rekomendacji
1. Wspierać zaangażowanie mieszkańców na rzecz przyrody (budki dla ptaków,
sadzenie roślinności).
2. Ze względu na bezpieczeństwo sadzić taką roślinność, która nie ogranicza
całkowicie dostępu wizualnego.
3. Posadzić roślinność w okolicach placu zabaw, która dawałaby cień.
4. Rozważyć rearanżację zieleni na skrzyżowaniu ulic Białobrzeskiej i Opaczewskiej
w kierunku powiększenia widoczności dla kierujących pojazdami.
5. Zwrócić szczególną uwagę na zieleń w okolicach zachodniej strony ulicy
Orzeszkowej. Zmniejszając dostępność wizualną zmniejsza bezpieczeństwo.

„Jak kwitną albo jak owoce są, no to przy owocowych, to praktycznie za każdym
razem jak są w parku, bo generalnie to też umowa tam mówi dwa czy trzy razy
w tygodniu tylko, ale w momencie, kiedy tego kwiatu z lipy czy z akacji jest bardzo
dużo no to wygląda nieładnie, śmieci, a jak dojdą owoce to jeszcze pszczoły, osy,
więc dodatkowe niebezpieczeństwo, bądź też fizyczne poślizgnięcie się na przykład,
na takim owocu, trzeba sprzątać, i to jest robione wtedy częściej.”
Atrakcyjna zieleń to zieleń różnorodna i przyciągająca faunę, np. kolorowe kwiaty
będące zachętą dla motyli.

(po lewej) Jarzębina to znaczący element zabawy dla dzieci starszych w parku
Opaczewskim. Dzieci starsze od gotowych zabawek wolą własnie takie elementy
naturalne, pubudzające wyobraźnię
(po prawej) Drugie ulubione miejsce czytania. Obszar środkowy pierwszej części
parku
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REKOMENDACJE: PODSUMOWANIE
W parku najlepiej się czują się osoby starsze. Jest ich też w parku najwięcej.
Są bardzo zadowolone, najlepiej oceniają park pod każdym względem: realizacji
potrzeb, atmosfery, czystości itp. W parku spotykają się z przyjaciółmi; na wykresie
23 można zauważyć, że to one najczęściej w parku Opaczewskim rozmawiają.
W związku z tym obawiają się, że zmiany mogą „wyjść na gorsze”.
Czy to dobrze, że ich jest najwięcej? Z punktu widzenia wiedzy społecznej – tak.
Badania pokazują, że jest to grupa marginalizowana w miastach z uwagi, na
przykład, na trudności w poruszaniu się. Niewiele jest takich miejsc w mieście,
z których osoby starsze mogą w pełni korzystać i czuć się tak dobrze. Z tego powodu
należy park Opaczewski szczególnie cenić.
Natomiast społeczność wokół parku jest różnorodna. Aby była silna, jej członkowie
rozwijali poczucie przynależności, wspólnoty, sprawstwa, byli zdrowsi i lepiej
rozwiązywali borykające ich problemy; należy ją wzmacniać.

Wykres 21. Liczba osób w grupach i samotnych w zależności od pory dnia

Silną społeczność tworzy się w dużej mierze poprzez codzienne spotkania, pogawędki
spotykających się na ulicy sąsiadów. I jak mówi Jane Jacobs, te spotkania, są jak
drobne monety, które składają się na skarb miasta - jego kapitał społeczny.
Z tego powodu należy subtelnie znaleźć miejsce w parku dla innych grup: dorosłych,
dzieci, starszych dzieci i młodzieży, nie wykluczając jednocześnie osób starszych.
Większość pójdzie do parku Szcześliwickiego, ale i tak cześć warto zaprosić do
parku Opaczewskiego. Jego ogromną zaletą, której nie ma park Szczęśliwicki, jest
bliskość.
Obraz miejsca i sposób jego funkcjonowania wytworzyły się przez lata. Park
ma swój charakter, swoich bywalców i właściwy sobie rytm życia, który
wypracowali jego użytkownicy. Przy wprowadzaniu zmian warto pamiętać o
ich wyjątkowym kontekście.

Wykres 22. Liczba osób rozmawiających w zależności od pory dnia

Na wykresie 21, 22 można zauważyć jak z godziny na godzinę zmienia się życie
parku, a różne grupy użytkowników tworzą w nim swoje terytoria czasowe, by
w pełni móc realizować swoje potrzeby dotyczące wypoczynku czy innych ważnych
dla nich zadań i wartości. Widać, że we wczesnych godzinach popołudniowych
życie parku wycisza się. Wtedy dużo jest osób samotne, pojawia się najwięcej
spacerów i aktywności poznawczych. Po południu park rozbrzmiewa rozmowami
osób siedzących w grupach, głosami bawiących się dzieci. Wieczorem staje się
miejscem spotkań ze znajomymi.
Różnorodność parku jest jego ogromną wartością dla wszystkich użytkowników
z osobna oraz parku i jego społeczności jako całości. Dlatego warto każdej grupie
umożliwić tworzenie w parku swoich czasowych terytoriów, ze szczególną troską
o osoby starsze.

Wykres 23. Rozmawiający użytkownicy w podziale na wiek
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Najważniejsze rekomendacje

•

Zalecamy w szczególności ustawienie siedzisk na i w okolicach placu zabaw.
Ławki/siedziska powinny też być ustawione przy każdym
wzniesieniu i schodach.

•

Zalecamy zastosowanie takich rodzajów siedzisk, które pozwalają
użytkownikom na dopasowanie lokalizacji do ich potrzeb (np. przenośne 		
krzesełka), tak aby np. można je było ustawić blisko siebie, co zezwalałoby
osobom z dwóch różnych ławek na rozmowę.

•

Ławki/krzesełka powinny być tak zlokalizowane, żeby nie mieć za plecami
pustej przestrzeni.

•

Przy decyzji o tym, gdzie ustawić siedziska, należy wziąć pod uwagę to, co
z niej widać. Ławki powinny być tak zlokalizowane aby miały widok na: wodę,
zieleń, innych ludzi (np. wejścia do parku), miejsca aktywności (np. plac
zabaw). Dlatego proponujemy zwiększenie liczby ławek przy placu zabaw.

•

Zaprojektować ścieżki w tych miejscach gdzie dziś są przydepty.

•

Zróżnicować ciągi spacerowe pod kątem ich dogodności do spacerów:
krótsze i dłuższe.

•

Rozważyć możliwość zróżnicowania funkcjonalnego ścieżek.

•

Aranżować ciągi w pętlach.

•

Złagodzić ostre wzniesienia i spadki.

•

Wprowadzić nowe alejki spacerowe, w szczególności w części trzeciej.

•

Domknąć przestrzennie ciąg przechodzący przez ulicę Białobrzeską
poprzez spowolnienie ruchu kołowego i wprowadzenie przejścia dla
pieszych.

•

•

Poprowadzić je w taki sposób, aby przechodziły tuż obok miejsc
wypoczynku, a nie przez nie.

Proponujemy likwidację ławek przy boisku i ustawienie siedzisk dla starszych
dzieci.

•

•

W części trzeciej „przybliżyć” w sensie komfortu, dostępności
wizualnej i dystansu psychologicznego zaułki do ścieżek.

Bardzo ważny jest kształt ławek. Dużym powodzeniem cieszą się ławki
„opływowe przy kościele”. Zgodnie z wytyczymy projektowania uniwersalnego
ławki powinny mieć podłokietniki, które pomagają osobom starszym usiąść na
ławce lub z niej wstać.

•

Wejścia powinny być zaprojektowane, tak aby w jak najlepszy i najbardziej
dostępny sposób niwelować różnice poziomów pomiędzy parkiem a ulicą.

•

•

Stosować pochylnie zamiast schodów i krawężników.

Kosze powinny być rozmieszczone w sposób jednolity (przy ławkach, przy
skrzyżowaniu alejek itp. ) z uwagi na poruszanie się po parku osób
niedowidzących.

•

Dostosować poręcze do potrzeb osób starszych, osób poruszających się 		
na wózkach, a także takie, których mogłyby też używać małe dzieci.

•

Zapewnić zacienienie placu zabaw.

•

•

Stosować nawierzchnie gładkie, ale nie śliskie. Mogą to być nawierzchnie 		
porowate (które ułatwiają odpływ wody). Nie zaleca się stosowania
kostki ani płyt.

Zwiększenie widoczności/dostępności wizualnej w okolicach rondka i na około
niego poprzez posadzenie niskiej roślinności.

•

•

Stosować nawierzchnie bitumiczne, takie jak np. mastyks grysowy,
rozściełany mechanicznie i zagęszczany, ewentualnie nawierzchnię
asfaltową.

•

Wprowadzić kontrasty kolorystyczne przy różnicowaniu ciągów i połączeń.

Zwiększyć dostępność wizualną obszarów wewnątrz parku oraz obszarów
otaczających park, w tym szczególnie ulic, oświetlenie, obecność innych
ludzi, wizerunek, zadbanie przestrzeni (czystość, zadbana zieleń), poczucie, że
„ktoś dba o tę przestrzeń”, „że ma gospodarza”(obecność identyfikacyjnych
tabliczek, zadbanie). Badania pokazują, że takim elementem, który wyraźnie
pokazuje obecność gospodarza i wpływa na poczucie bezpieczeństwa, są
posadzone i zadbane kwiaty.

•

Zalecamy zróżnicowanie siedzisk i ich lokalizacji: miejsca nasłonecznione
i zacienione.

•

W pierwszej części rozważyć odgraniczenie od hałasu, w szczególności od
strony ulicy Grójeckiej, poprzez np. wprowadzenie elementów wodnych, które
zmniejszają percepcję natężenia hałasu.

•

Przy każdym wejściu/wyjściu zapewnić siedziska, na których można
odpocząć, oraz wystarczająco dużo miejsca, by można było się zatrzymać
(np. w grupie kilkuosobowej czy z wózkiem) – tak aby można było się
rozejrzeć i zwrócić uwagę na ruch samochodowy

•

Nie rekomendujemy wstawiania do parku zamykanych obiektów o większej
kubaturze. Rekomendujemy małe, dostępne, estetyczne stoisko
z otaczającymi je krzesełkami, w którym można kupić kawę również na wynos
i usiąść na wybranej ławce.
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•

W parku powinno unikać się wyraźnego wydzielenia. W szczególności nie 		
zalecamy żadnego wydzielenia w miejscach, gdzie przebywają i poruszają
się osoby starsze.

•

Ewentualne wydzielenie jest również możliwe w miejscach, w którym
najczęściej przebywają samotnie osoby w wieku od 45. do 65. r. ż.
Jest to placyk w trzeciej części parku po zachodniej stronie ulicy
Orzeszkowej. W przypadku cichego wypoczynku, wydaje się, że jednak
lepiej sprawdzi się po prostu wprowadzenie dodatkowych, równoległych
alejek wśród zieleni, przy których można usiąść z dala od głównego nurtu 		
pieszych, i jednocześnie go obserwować (jak to jest w pierwszej części
parku).

•

•

Ewentualne wydzielenie zalecamy w miejscach, w których przebywa lub
będzie przebywać dużo dzieci, np. tam, gdzie dzieci grają w piłkę. Tu
wydzielenie mogłoby chronić dzieci przed wybiegnięciem przez ulicę
i dodatkowo spełniać rolę siedziska-widowni.
Zapewnić czystą i dostępną toaletę, w której można umyć ręce, przewinąć
dziecko, do której można się dostać na wózku inwalidzkim.
Możliwość skorzystania z toalety jest jednym z najczęściej wymienianych
postulatów.

•

Zapewnić poidełka (dostępne zarówno dla wszystkich: dzieci, osób
mających problemy z poruszaniem się).

•

Zapewnić miejsce, gdzie można by powiesić ogłoszenia, np. tablicę
ogłoszeń.

•

Wprowadzić elementy wodne, na przykład fontannę.

•

Zapewnić formę przestrzenną, która mogłaby spełniać funkcję drugiej
bramki przy przy boisku z jednej strony lub aranżację zieleni jako
tymczasowej bramki.

•

Wprowadzić oznaczenia dla właścicieli psów i kosze na psie kupy.

•

Zwrócić uwagę na obecność śmieci domowych na trawnikach w części
pierwszej parku.

•

Wprowadzić oświetlenie na terenie całego parku. Zwrócić szczególną
uwagę na relację pomiędzy zielenią a oświetleniem i na to, na co będzie
padać cień.

•

Zapewnić formę przestrzenną, które odpowiadałyby na potrzeby
aktywności społecznych osób starszych, np. stoliki do gry w karty czy
rozwiązywania krzyżówek, miejsce do gry np. w bule.

•

Należy programować aktywności na zasadzie triangulacji. Najlepiej co
najmniej trzy obok siebie: ławka, plac zabaw, pętle spacerowe, do tego
cisza, ładny widok. Należy unikać odseparowanych atrakcji: placu
zabaw na uboczu, ławek, stoiska z kawą itp.

•

Należy unikać wysokiej zieleni na rogach, uboczu i w innych miejscach,
które trudno kontrolować.

•

W części drugiej rozważyć możliwość aranżacji miejsc wypoczynku
i spotkań grupowych ulokowanych w bezpośrednio obok, ale nie na
szlakach pieszych. Może to zwiększyć komfort osób przechodzących w tej
części.

•

Rozważyć możliwości wprowadzenia rozwiązań przestrzennych, które będą
eliminowały „przeszkadzające sobie” aktywności użytkowników.

•

Przy wprowadzaniu programu artystycznego wziąć pod uwagę tożsamość 		
parku jako miejsca i potrzeby jego mieszkańców. Park jest postrzegany jako
miejsce ciche i spokojne i lubiany za te właśnie cechy.
Program artystyczny powinien podkreślać ten jego charakter poprzez 		
aranżowanie kameralnych wydarzeń kulturalnych.

•

Zalecamy, aby wydarzenia kulturalne i animacyjne były
współtworzone z mieszkańcami.

Wypoczynek w drugiej części parku
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Strategia dla parku i zasady zarządzania
Badania pokazują, jak wielką rolę pełnią parki. Potwierdzono, że mogą ograniczać
przestępczość w sąsiedztwach, zwiększać dobrostan psychologiczny, umacniać
odporność, zwiększać satysfakcję z pracy, z miejsca zamieszkania, wzmacniać
kapitał społeczny miast, pełnić funkcję pokrzepiającą i uzdrawiającą dla pacjentów
(Maller i in., 2008). Z drugiej strony parki mogą być obszarami zachowań
antyspołecznych, zaniedbania i degradacji oraz konfliktów.
Powstaje więc pytanie, w jaki sposób zarządzać takim bogactwem i wyzwaniem,
jakim jest park. Szczególnie tak wyjątkowy jak park Opaczewski.

po części z nieuwzględnionego w formalnym programie przestrzennym parku – np.
grupy mężczyzn spotykających się w zaułkach trzeciej części parku czy starsze
dzieci, które wydeptały sobie boisko.
Mieszkańcy tworzą terytoria negocjowane i czasowe – w parku Opaczewskim, jak
w wielu innych, spacerują osoby z psami, które chciałyby puścić psa wolno, ale
opiekunowie z dziećmi, osoby na rowerach wolałyby, aby pozostał na smyczy.
Przestrzeń publiczna w okolicy poza parkiem dostarcza możliwości do tworzenia
terytoriów – w bezpośrednich okolicach parku istnieją inne przestrzenie publiczne,
które mogą służyć różnym grupom użytkowników (na przykład park Szczęśliwicki).

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
Różnorodność parku jest jego potencjałem. Park powinien dawać możliwości
różnym grupom użytkowników na korzystanie w pełni z jego uroków.
Co mówią na ten temat badania?
Jak pokazują badania, każda grupa powinna mieć możliwość tworzenia
tymczasowych terytoriów w przestrzeniach miejskich. Istnienie takich terytoriów
pozwala na budowanie tożsamości grupowej i przyczynia się do tworzenia
specyficznej tożsamości miejsca.
Jednakże aktywności użytkowników, wchodząc w interakcje, mogą sobie
przeszkadzać, dlatego przestrzeń parków zawsze będzie przedmiotem “zawodów,
wyścigu”, ubiegania się (Hilborn, 2009).

Wykres 24. Dynamika aktywności w parku w ciągu dnia

Konflikty pomiędzy różnymi grupami interesów mogą generować stres bywalców
parków, zamiast od niego uwalniać. To, na ile dana przestrzeń zieleni spełni swoją
regenerującą rolę, zależy od jej zaprogramowania i zarządzania (Kazmierczak
i James, 2008).
Stan aktualny
Obecnie z parku korzystają i w parku współistnieją różne grupy użytkowników.
Przebywają w nim różni użytkownicy, dla których park pełni inną funkcję, inne ma
znaczenie, inaczej w nim funkcjonują. Przestrzeń parku nie jest jednorodna – tak jak
nie jest jednorodna lokalna społeczność, mieszkająca w pobliżu parku.
Mieszkańcy tworzą terytoria stałe – z naszych badań wynika, że różne grupy
użytkowników w parku Opaczewskim zajmują swoje obszary – „terytoria” w parku.
Niektóre z nich – bezpośrednio wynikają z programu przestrzennego parku – tak
jak np. opiekunowie z dziećmi gromadzą się na placu zabaw; inne z kolei wynikają
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Poczucie bycia u siebie

Rekomendacje

Większość bywalców parku (73,3 %) powiedziało, że czuje się w parku jak u siebie:
„są tu sami swoi, kameralna atmosfera”, „spędzam tu bardzo dużo czasu, to drugi
dom”, „atmosfera wśród ludzi”, „długo tu mieszkam, czuję się związany z parkiem”.

Z jednej strony różnorodność parku Opaczewskiego jest problematyczna.
Z drugiej – jest ona ogromnym potencjałem i wartością dla wszytkich bywalców
parku. I tak, jak w organizacji czy dobrej firmie, w parku Opaczewskim
należy nią zarządzać. Można się tu odwołać do zarządzania różnorodnością
– nowego podejścia do sposobu zarządzania, w którym różnorodność
w miejscu pracy postrzegana jest jako potencjał rozwoju organizacji i ludzi, którzy
w niej pracują. Są to działania zmierzające do uwzględnienia i maksymalnego
wykorzystania różnic i podobieństw ludzi w firmie: style życia, style uczenia się,
talenty, postawy życiowe, doświadczenia, cechy osobowości.

Większość rozmówców (46,7%) uważa, że najlepiej czującą się w parku grupą
użytkowników są osoby starsze. To też sądzą same osoby powyżej 65. r. ż. i one też
najczęściej uważają, że park najlepiej zaspokaja potrzeby osób starszych. Najwięcej
osób z tej grupy (prawie 25% wszystkich osób) potwierdza również, że czuje się
w parku jak u siebie.
W ocenie użytkowników, park też najlepiej spełnia potrzeby osób starszych (43,3%
osób ocenia, że park jest raczej dobrze przystosowany do potrzeb osób starszych)
i opiekunów z dziećmi (46,7%). Następnie dzieci (41,1%) oraz osób z psami (36,7%)
Najgorzej, według użytkowników parku, czują się osoby niepełnosprawne (25,6%
odpowiedzi) oraz młodzież (17,8%). Według użytkowników park spełnia najgorzej
potrzeby osób niepełnosprawnych (30,0% osób odpowiedziało, że park raczej źle
spełnia potrzeby osób niepełnosprawnych i młodzieży (26,7%).

W drugiej części parku zaaranżować miejsca do spotkań i czytania, tak aby nie
stały dokładnie przy głównej alejce. Niektóre ławki zaaranżować w miejsca spotkań.
Druga część parku to miejsce, gdzie lubi spędzać czas młodzież, ale ma poczucie,
że nie ma tam dla niej miejsca.
„Włączyć” grupy mężczyzn w funkcjonowanie parku i społeczność skupioną wokół
parku. Nie wykluczać poprzez wprowadzanie zakazów lub ścisłe dostosowywanie
przestrzeni do potrzeb innych użytkowników. Tak aranżować przestrzeń, by zaprosić
do trzeciej części również innych użytkowników. Tak ukształtować przestrzeń, by
zwiększyć bezpieczeństwo
Eliminować przeszkadzające sobie aktywności w pierwszej części parku,
wprowadzając zasady użytkowania, oraz odpowiednio ukształtować przestrzeń. Na
przykład wprowadzając nowe alejki, lub stawiając przy nich znaki informujące o tym,
że preferowany ruch to ruch pieszy.

Wykres 25. Kto Twoim zdaniem czuje się w parku najlepiej?
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Młodzież w parku
Stan aktualny
Młodzież w parku Opaczewskim jest niedoreprezentowana. Innymi słowy,
w porównaniu z tym ile młodych ludzi mieszka w okolicach (7,9% wszystkich
mieszkańców), mniej z nich korzysta z parku (6,3%). Druga część parku to miejsce
bardzo lubiane przez młodzież i osoby starsze. W naszych badaniach widać,
jednak, że młodzież ma poczucie, iż nie ma tam dla niej miejsca. W wypowiedziach
użytkowników parku Opaczewskiego od 13. do 22. r.ż. czasem pojawia się właśnie
ruch uliczny i osoby pijące alkohol jako przeszkody w wypoczynku. Wiele z młodych
osób udaje się do parku Szczęśliwickiego. Ci, którzy nie chodzą tam, przesiadują na
podwórkach przeszkadzając innym. Nieliczni chodzą do parku Opaczewskiego. Tu
z kolei inni użytkownicy czasem wskazują na młodzież i jej zachowania jako, coś, co
przeszkadza w cichym wypoczynku (obok małych dzieci, które hałasują).
Co mówią na ten temat badania?
Badacze społeczni zauważyli, że młodzież jest w pewnym stopniu „niewidzialna”
w przestrzeniach poza szkołą, domem, i gromadzi się w miejscach często nie
przystosowanych do jej potrzeb.
Młodzież tworzy swoje mikroświaty przestrzenne w potrzebie autonomii, budowania
swojej tożsamości i dystansowania się od świata dorosłych. Rozwija specyficzne,
alternatywne sposoby używania danych miejsc, nieprzewidziane przez dorosłych,
co często staje się przyczyną konfliktów. Na przykład przebywa wieczorami na
placach zabaw dla dzieci, by pod osłoną zmierzchu spotykać się z rówieśnikami
poza zasięgiem wzroku dorosłych.

Młodzież często nie ma swojego miejsca – jest za duża na place zabaw, za mała na
to, by być postrzegana jako pełnowartościowy członek społeczności (Malone,1999).
Jej zachowanie w przestrzeni budzi kontrowersje, a jej obecność postrzegana jest
jako możliwość pojawiania się „problemów”.

Rekomendacje:
Zmiana ukształtowanie przestrzeni i odpowiednie zarządzanie społecznością może
rozwiązać powyższe problemy:
1. Natura i inni ludzie. Przestrzeń dla adolescentów w szczególności powinna
umożliwiać obserwowanie i uczenie się społeczności oraz swojego miejsca
w niej, a także oferować możliwość eksploracji natury i doświadczania tolerancyjnej,
troskliwej i wspierającej obecności dorosłych (Malone, 2002).
2. Zieleń. Zieleń spełnia funkcję wzmacniającą, uspokajającą, uwalniającą od
stresu – ta rola terenów zieleni jest szczególnie ważna dla adolescentów. W wieku
dorastania dla nas, ludzi, niezwykle ważna jest umiejętność regulacji emocji,
niezwykłą rolę odgrywa w niej sprzyjające środowisko parków.
3. Miejsca spotkań. Wsparcie społeczne, a co za tym idzie, miejsca do spotkań,
odgrywają również ogromne znaczenie w procesie regulacji emocji i zdrowiu
psychicznym. Sami adolescenci często przyznają się do poczucia zagrożenia
w przestrzeni; jednym ze sposobów przeciwdziałania mu jest przebywanie w grupie.

Przestrzeń publiczna jest niezwykle istotna w procesie wchodzenia w dorosłość.
Jak pisze Jane Jacobs: „Zarówno pasywne, jak i aktywne zaangażowanie
w życie przestrzeni publicznej sprzyja łagodnemu przejściu do świata dorosłych […]
nastolatkowe zawsze byli krytykowani za swoje włóczenie się po ulicach, ale, tak
naprawdę, oni nie mogą bez tego dorosnąć.”
Autonomia jest podstawową potrzebą ludzi wchodzących w dorosłość, z drugiej
strony jak pisze K. Malone (1999): „młodzi ludzie coraz bardziej są monitorowani,
kontrolowani i w wielu przypadkach wykluczani z używania przestrzeni publicznej
[…], która staje się przestrzenią publiczną dla dorosłych”. Badania pokazują, że
jedną z form „odzyskania miejsca” może być wandalizm czy inne uciążliwe dla
pozostałych użytkowników zachowania (Travlou, 2003).
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Wzmacnianie lokalnej społeczności

Stan aktualny
Okolice parku Opaczewskiego są oceniane jako bardzo dobre miejsce do mieszkania:

Głównym odbiorcem parku jest lokalna społeczność.
Co mówią na ten temat badania?
Parki to esencja demokracji w przestrzeni miejskiej. Badania pokazują, jak wielką
rolę odgrywają parki w mieście: przestrzenie wspólne w miastach to głównie
przestrzenie zieleni (Coley, i in, 2007). Dawno już udowodniono, że zieleń pełni
ogromną rolę w tworzeniu się kapitału społecznego miasta, interakcji społecznych,
więzi, przywiązania do miejsca. W sąsiedztwach o większej ilości przestrzeni zieleni,
mieszkańcy mają silniejsze więzi z sąsiadami i miejscem zamieszkania (Kuo i in.,
1998).

„Jeszcze chcę pani powiedzieć z parkiem, park był i jest i, daj Boże, żeby był taki
ładny, bo naprawdę jest cały czas ładny i wszyscy nam zazdroszczą tego mieszkania
w tym rejonie, bo tu naprawdę się dobrze mieszka, bazar po drugiej stronie, kościół
kawalątek dalej. Policja obok, przychodnia obok, po drugiej stronie. Szpital obok.”
„Tak to tu się, mówię pani, naprawdę dobrze się mieszka, bo tu wszystko mamy pod
ręką.”
„Lepiej już nie można mieć.”
„Generalnie to tu jest bajka mieszkać, no w porównaniu, czysto żeby było…”

Przestrzenie zieleni sprzyjają tworzeniu się spójności społecznej, inkluzyjnych
społeczności i silnego miasta, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu,
anonimowości, zachowaniom antyspołecznym (Kazmierczak, 2008).
Zieleń otaczająca osiedla mieszkaniowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu
osób szczególnie na to narażonych ze względu na status ekonomiczny, wiek, rasę,
stan zdrowia. W parku nie trzeba płacić, być klientem, konsumentem, mieć pieniędzy.
Osoby mające trudności z poruszaniem się często spędzają czas w zielonym
otoczeniu osiedli. Trudności z poruszaniem się mogą być związane z brakiem
czasu np. opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, sprawnością fizyczną (osoby
starsze), bezpieczeństwem (dzieci i młodzież), brakiem środków finansowych na
inne atrakcje miejskie.

Rekomendacje
Istnieją zmiany, których obawiają się mieszkańcy. Jest to możliwość sprzedania
parku pod zabudowę, likwidacja placu zbaw, utworzenie toru deskorolkowego,
rowerowego, wprowadzenia zakazów (np. wprowadzania psów, jazdy na deskorolce),
zamykania na noc, wycięcia drzew, imprez, które uniemożliwią wypoczynek,
likwidacji domków dla ptaków, które sami wykonują, komercjalizacji (pubów
z alkoholem gastronomii). Mieszkańcy powinni być zatem informowani na bieżąco
o planach i decyzjach dotyczących parku.

Przestrzeń parku pozwala umacniać kontakty sąsiedzkie. Dla wielu osób
mających trudności z poruszaniem się sąsiedzi są najważniejszym źródłem relacji
interpersonalnych. Udowodnione jest, że więzi pomiędzy sąsiadami wzrastają dzięki
powtarzającym się kontaktom wzrokowym oraz krótkim pozdrowieniom i pogawędkom
podczas przypadkowych spotkań (Kazmierczak, 2000). W społecznościach te
więzi, choć niezbyt głębokie, pełnią ważną rolę. Dają mieszkańcom poczucie „bycia
w domu”, wsparcia i bezpieczeństwa.
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Jeśli przestrzeń publiczna może przyczynić się do wzmacniania kapitału
społecznego, to nadrzędnym celem zarządzania parkiem powinno być wspieranie
kontaktów społecznych.
Co mówią na ten temat badania?
Badania pokazują, że zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz parku
sprzyjają utrzymywaniu więzi społecznych (Kuo i in., 1998).
W szczególności uprawa i dbanie o roślinność w tak zwanych lokalnych ogrodach,
sprzyjają budowaniu kapitału społecznego i więzi (Schukoske, 2000), a nawet
obniżeniu poziomy przestępczości (Kuo and Sullivan, 2001). Ma też zbawienne
efekty na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi (Relf, 1992; Lewis, 1996).
Inne, bardzo ważne wyniki na temat kapitału społecznego i parków wskazują, że
posiadanie psów przez mieszkańców może zwiększać kapitał społeczny lokalnej
społeczności (Wood i in, 2005).
Stan aktualny

„ [ …] złamała się ta… jakaś śliwa,
taka czerwonolistna, no to ktoś ją
myk, związał normalnie jakiś tam,
nie bandażem, ale jakimś płótnem
zwyczajnym, i trochę reklamówki, bo
tam różne było, i na końcu sznurek,
żeby to się trzymało i o dziwo ta śliwa
przeżyła. Ja teraz rozpakowałam to, bo
to ze dwa lata minęło, rozpakowałam
ten cały bandaż, bo on zaczął wrastać,
no i ta śliwa żyje i rewelacja. A już
było do usunięcia to drzewo, a że ktoś
postanowił je uratować, to zostawiliśmy,
no zobaczymy, co będzie, nie można
też no jakby niszczyć tego, że ktoś ma
nadzieję, że to będzie dobrze, no i jest
dobrze”.

W parku Opaczewskim od dawna pojawiają się różnego rodzaju spontaniczne
działania użytkowników, najczęściej te związane z przyrodą: dbają oni o rośliny,
karmią ptaki.
Mieszkańcy sami dostrzegają możliwości zaangażowania w sprawy parku. O to, co
mieszkańcy mogliby zrobić dla parku, zapytaliśmy ich samych. Tylko 15% z nich
odpowiedziało, iż wydaje im się, że „nic”.

Zdecydowana większość spacerów – bo aż 75% – to spacery z psem. Przykładowa
trasa spaceru z psem pokazuje, jak wiele w trakcie takiego spaceru może się
wydarzyć. Ile osób – znajomych i nieznajomych – w trakcie takiego spaceru można
spotkać i w ile wejść interakcji.

Rekomendacje
1.Animować wydarzenia w parku i dawać możliwości mieszkańcom na
zaangażowanie w sprawy parku.
2.Pozwolić na to i dać możliwość uprawiania i dbania o roślinność w parku.
3.Tak kształtować przestrzeń, by dawać możliwość kontaktów społecznych (miejsca
do rozmów w grupie itp.).
Wykres 26. Co dla parku mogliby zrobić sami mieszkańcy

4.Dbać o istniejące ważne miejsca lokalnej społeczności: kościół, park, okoliczne
lokale usługowe.
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Mapa 40. Zaobserwowany spacer z psem w parku
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ZARZĄDZANIE PARKIEM ZIMĄ

Stan aktualny

Ponieważ park jest często jedynym wspólnym miejscem dla lokalnej społeczności
i rozwijania kontaktów społecznych, warto, aby funkcjonował też zimą.

„To znaczy jak brakuje słońca, to chcemy, kochane słoneczko, to tak jak ludzie są
przecież przekorni, jak chłodno, to się wystawiamy na słonko, a jak upał, to w cień.
To od słonka zależy. Tak, no akurat rozmawiamy teraz, a jak jest na jesieni, na
wiosnę to spacer i troszeczkę ukucnąć na ławce, gdzie słoneczko znowuż, a teraz
kochanego słoneczka jest za dużo, no to w cieniu.”

Co mówią na ten temat badania?
Nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim korzystać. Obecnie, w społecznych
badaniach naukowych, szeroko rozwijany jest temat miast pełnych życia w zimie
(www.wintercities.com) Pokazują one, że zima, nie musi być tyko czasem, który
należy przetrwać, by cieszyć się znowu latem. Może być za to okresem, który daje
wiele możliwości przyjemnego spędzania czasu w przestrzeniach publicznych.
Szczególnie takich, które lato nie może zaoferować.
Temperatura nie ma większego wpływu. Badania pokazują, że zmiany
temperatury nie mają właściwie większego wpływu na sposób używania przestrzeni
w zimie. Za to wpływ na to, czy ludzie przebywają w przestrzeni publicznej w zimie
mają: zaprogramowane aktywności – zarządzanie, ukształtowanie przestrzeni,
różnorodność i atrakcyjność wizualna oraz mikroklimat. Szczególnie ochrona przed
wiatrem i ekspozycja na słońce (aczkolwiek, jak zostało wspomniane powyżej,
dobry mikroklimat nie wystarczy, by przyciągnąć ludzi). Krytyczną temperaturą dla
aktywności w przestrzeni są 4˚C, powyżej których klimat zaczyna wpływać na sposób
używania przestrzeni, który staje się bardziej zróżnicowany i zaczyna przypominać
aktywności letnie.
Badania pokazują, że odczuwanie uciążliwości klimatu zimowego może być
redukowane poprzez zwiększanie kontroli nad przestrzenią. Umożliwianie
użytkownikom aranżowania jej według własnych potrzeb, manipulowania nią, brania
udziału w zmianach, ma znaczenie dla redukcji stresu związanego z zimnem.

Mapa 41. Deklarowane obszary używane w zimie

W kontekście zimy w parku Opaczewskim pojawia się się kilka ważnych wątków.
Potrzeba możliwości zabawy w parku z dzieckiem. Inną ważną formą spędzania
czasu w parku jest spacer i zabawa z dzieckiem, np. sanki, lepienie bałwana.
Jednocześnie zima w parku jest szczególnym okresem dla opiekunów z dziećmi.
Narzekają oni, że plac zabaw nie jest przystosowany do zabaw zimą i w parku
spędzają wtedy czas z dziećmi, głównie spacerując, „dłużej bo nie mogę wybiegać
dzieci na placu zabaw”, „nie przychodzę na plac zabaw, dłużej spaceruję z dzieckiem
w wózku”.
Spacerowanie i potrzeba większej dostępności alejek. W odróżnieniu od lata,
kiedy główną formą wypoczynku w parku jest siedzenie, w odniesieniu do zimy
najwięcej osób deklaruje spacerowanie i spacerowanie z psem: „tak samo długo
spaceruje, nie siadam na ławkach”, „nie przychodzę poczytać, tylko z psem”.
Wiele osób narzeka na trudne do poruszania się ścieżki. Jest to szczególny problem
dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą być w ten sposób wykluczone
z bywania w parku w zimie: „nie bywam w parku w zimie boję się, że się wywrócę”,
„za ślisko”, „alejki są nieodśnieżone i dużo na nich lodu”, „ścieżki nie są odśnieżone”.
Brak możliwości siedzenia. Wiele osób narzeka, że w zimie w parku nie ma co
robić. Mimo chłodu, część z nich chętnie posiedziałaby na ławce: „zimą nie ma
gdzie usiąść, tylko spacer”, „ławki czasem nieuprzątnięte ze śniegu”, „nie da się
usiąść zimą”, „nie ma co robić, nie można usiąść”.
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Rekomendacje

ZARZĄDZANIE CZYSTOŚCIĄ

Zachęcanie do przebywania w parku w zimie powinno się koncentrować na:

Park powinien być czysty.
Największym problemem w kontekście czystości parku są psie odchody.

Komforcie

Co mówią na ten temat badania?

Zwiększanie dostępności ścieżek i siedzisk.

Badania pokazują, że jedną z bardziej skutecznych metod zachęcania osób
z psami do sprzątania psich odchodów jest kontrola społeczna: zachęcanie innych
użytkowników parku do namawiania osób z psami do sprzątania po psach (na
przykład rozdanie woreczków na psie kupy innym użytkownikom parku, by mogły
oddać je osobom spacerującym z psami i namówić do sprzątania.

Stymulowanie aktywności zimowych powinno koncentrować się na dwóch
działaniach; ochronie przed uciążliwymi aspektami zimy (chłodem, wiatrem…)
oraz rozszerzaniu możliwości korzystania z tych przyjemnych (pięknych widoków,
aktywności zimowych).

Kontroli
Być może dobrym pomysłem są dające się przestawiać siedziska, które można
tak ustawić, by móc siedzieć jak najdłużej w słońcu. Zapewnić ochronę przed
wiatrem oraz zwiększyć czas i powierzchnię nasłonecznienia. Istotne jest sztuczne
oświetlenie o ciepłej barwie i wszelkiego rodzaju lampiony, które w rzeczywistości
nie zmieniają temperatury, ale dają poczucie „ciepła”, wprowadzają różnorodność
i przedłużają życie parku w godzinach wieczornych.

Kulturze
Zwrócenie uwagi na zimowe aktywności małych dzieci i ich opiekunów.
Należy przede wszystkim przyciągać użytkowników do parku poprzez animowanie
aktywności. Programowanie wydarzeń powinno odbywać się na różnych poziomach:
utworzenie ślizgawki, zorganizowanie zawodów w sportach zimowych, targi, lokalne
festiwale osiedlowe. Warto wzbogacać zimowe widoki: sadzić interesującą zieleń,
wprowadzać przyrodę, która żyje w zimie, używać sztuki: dekoracji zimowych,
świątecznych.

Stan aktualny
Najwięcej osób z psami zaobserwowaliśmy w części 3. (41% wszystkich osób
z psami zaobserwowanymi w parku relatywnie do rozmiaru poszczególnych części),
31,6% w 1. części. W 3. części najwięcej osób z psem siedzi też na ławce (41,5%
wszystkich osób zaobserwowanych, które siedziały z psem, siedziały w części 3).
Najwięcej osób z psami wczesnym popołudniem (od ok. godziny 12.00). W dzień
powszedni: około godziny 15.00 i po godz. 20.00. Spacery trwają średnio od 15 do
45 minut. Czasem są nawet godzinne.
Obecność psich kup na trawnikach stanowi ogromny problem dla rodziców
z dziećmi, gdyż roznoszą one choroby. Uniemożliwiają też korzystanie z trawników
na przykład starszym dzieciom, kiedy grają w piłkę.
Więcej niż jedna trzecia osób (38,2%) osób ocenia park jako czysty. Najwyższą notę
dają mu osoby pow. 65. r.ż., a najniższą te w wieku od 46. r.ż do 65. r.ż.

Rekomendacje
Zachęcać do sprzątania psich kup poprzez zwiększanie kontroli społecznej.
Umieścić pojemniki na psie kupy w miejscach, gdzie najwięcej spaceruje się z psami.
Uzupełniać woreczków na psie kupy, tak aby były dostępne w godzinach spacerów
z psem.
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ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Park, tak ja otaczające go miasto i korzystający z niego użytkownicy musi się
zmieniać w czasie.
Co mówią na ten temat badania?
Badania pokazują, że im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy związani
z miejscem. Trudniej nam też zaakceptować zmiany (Hidalgo, i in., 2002). Jednak
jeśli są one wprowadzane stopniowo, proces oswojenia się ze zmianami jest
łatwiejszy. Najtrudniej przychodzi nam zaakceptować zmiany w naszym środowisku
społecznym, łatwiej oswajamy się ze zmianami przestrzennymi.

„Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o porządek, to poprawiło się sporo, czysto jest, ja
mówiłem pani, że na wiosnę to te wszystkie ławki były myte, maszynę specjalną
mają”.
Oczekiwane zmiany
Mieszkańcy widzą potrzebę pewnych zmian w parku. Zapytani przez nas, chętnie
dawali wskażówki na temat tego, co w parku można by zmienić, wskazywali na
zmiany drobne, takie jak naprawa popsutych ławek czy sprzątnięcie po psach,
zmiany większej skali, takie jak nowa toaleta czy nowe ścieżki. Mieszkańcy chętnie
widzieliby w parku kiosk z kawą i stolikami, przy których można by usiąść, i fontannę,
przy której można by odpocząć i się ochłodzić.

Stan aktualny
Zmiany społeczne: użytkownicy zauważają zmiany w parku i jego okolicach; zarówno
te przestrzenne, jak i te społeczne. Zwracają uwagę na to, kto się wprowadza
i wyprowadza i jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat.
„ [...] przychodzą wnuki; na ulicy Szczęśliwickiej, Trzech Budrysów nikt już nie żyje
ze starszych, na wizycie duszpasterskiej – kolędzie na ul. Trzech Budrysów cała
klatka była pusta!; powoli wprowadzają się nowi ludzie, parafia będzie się powoli
odnawiać, na razie widać, że dzieci na mszach jest mało.”
Zmiany przestrzenne
Ostatnie zmiany w parku oceniane są bardzo pozytywnie. Użytkownikom bardzo
podoba się to, że w parku jest czyściej, bardziej zadbana zieleń i odnowienie
drugiej części parku: nowe ławki i kosze (ich kolorystyka, kształt), alejki. Mieszkańcy
zauważyli też poprawę w zakresie zachowania osób pijących alkohol.
„Alejki, kształt tych alejek był zmieniany, to różnie się to układało, bo była, jak
pamiętam, jedna środkiem taka droga, tak jak kiedyś tory towarowe biegły, z tego,
co ja tu czytałem i słyszałem, później zrobiono po kilka tych alejek. Potem nawet
pięknie zrobiono, są te zejścia na jezdnię, to nawet koreczek powstawiano, to też
jest piękne, to człowiekowi staremu to jest bardzo przydatne, bardzo przydatne,
także ja wiem, my jesteśmy z tego parku bardzo zadowoleni, wygodnie, miło i daj
Boże, aby tak dalej”.

Rekomendacje
Zmiany powinny być wprowadzane w parku stopniowo, tak aby mieszkańcy mogli
się z nimi oswajać. Mieszkańcy powinni też być informowani o nadchodzących
zmianach krótko- i długofalowych, tak aby mogli się na nie przygotować i je łatwiej
zaakceptować.
Zapytaliśmy mieszkańców o to, co powinno w parku zmienić się w dłuższej i krótszej
perspektywie. Drobne zmiany, które mogłyby zostać wprowadzone to kolejno wedle
priorytetów, te dotyczące:
1. Siedzisk: „wymiana ławek”
2. Zieleni: „więcej kwiatów”
3. Ścieżek: „więcej przejść dla pieszych”, „przyciać drzewa przy przejściach, podjazdy
dla starszych (niebezpieczna Opaczewska)”, „nowa nawierzchnia na placu zabaw”,
„nowa nawierzchnia”.
W dłuższej perspektywie najwięcej osób opowiedziało się za: możliwością napicia się
kawy (kawiarnia w pierzei ulicy, bar, knajpka), następnie programem artystycznym,
potem wprowadzieniem wody głównie w postaci fontanny oraz utworzeniem toalety.
Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły odnowienia trzeciej części parku, drugiego placu
zabaw.

„Zmieniło się, to już ze dwa lata temu się zmieniło, że jest sprzątane, śmieci
wyrzucane, bardzo się zmieniło, ja tutaj już. Sprzątają, dbają, to można powiedzieć.
Ona mówi… to trzeba powiedzieć, tam w gminie… ja mówię… No teraz…”
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SPIS MAP I WYKRESÓW
Spis wykresów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Procentowy rozkład użytkowników według płci w każdej części parku
Procentowy rozkład osób przebywających w grupach w każdej części park
Procentowy rozkład użytkowników według wieku w każdej części parku
Procentowy rozkład osób rozmawiających w każdej części parku
Procentowy rozkład osób pijących alkohol w każdej części parku
Procentowy rozkład aktywności w każdej części parku
Preferowany wypoczynek użytkowników w podziale ze względu na wiek
Najczęściej wymieniane przeszkody w wypoczynku
Preferowane wydarzenia kulturalne
Liczba osób w parku (z wykluczeniem otaczających park ulic) w podziale na wiek o danej
godzinie w niedzielę
Liczba osób w parku o danej godzinie w niedzielę
Liczba osób w parku o danej godzinie w dzień powszedni
Stanowiska wobec wydzielenia
Stanowiska użytkowników w podziale na wiek wobec wydzielenia ze względu na wiek
Wymieniane formy wypoczynku
Formy wypoczynku
Rozmawianie w parku
Picie alkoholu w parku
Dynamika używania parku przez kobiety i mężczyzn
Aktywności kobiet po zmroku w zależności od obszaru parku
Liczba osób w grupach i samotnych w zależności od pory dnia
Liczba osób rozmawiających w zależności od pory dnia
Rozmawiający użytkownicy w podziale na wiek
Dynamika aktywności w parku w ciągu dnia
Kto Twoim zdaniem czuje się w parku najlepiej?
Co dla parku mogliby zrobić sami mieszkańcy

Spis tabel
1.
2.

Procentowy udział grup wiekowych w grupie osób zaobserwowanych w parku i jego 		
okolicach w porównaniu z danymi demograficznymi
Procentowy udział osób z podziałem na płeć w grupie osób zaobserwowanych w parku i 		
jego okolicach w porównaniu z danymi demograficznymi

Spis map
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lokalizacja osób zaobserwowanych w parku i okolicach. Obszar obserwacji i badań 		
kwestionariuszowych
Ciągi spacerowe i tranzytowe (dane obserwacyjne)
Deklarowane miejsca użytkowania w zależności od miejsca zamieszkania – osoby 			
zamieszkałe w obszarze pierwszym: od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej
Deklarowane miejsca użytkowania w zależności od miejsca zamieszkania – osoby 			
zamieszkałe w obszarze drugim: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Grójeckiej
Deklarowane miejsca użytkowania w zależności od miejsca zamieszkania – osoby 			
zamieszkałe w obszarze trzecim: poza obszarem na mapie
Ruch pieszy zaobserwowany w okolicach ulicy Orzeszkowej
Ruch pieszy zaobserwowany w okolicach ulicy Białobrzeskiej

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Trasy osób spacerujących po parku z psami
Obszary wskazywane jako lubiane
Obszary wskazywane jako nielubiane
Postrzegane bezpieczeństwo w dzień (obszary wskazywane jako bezpieczne 			
zaznaczono na niebiesko)
Wskazywane obszary dobrego wypoczynku (na niebiesko)
Ciągi spacerowe i tranzytowe (dane obserwacyjne)
Przydepty
Deklarowane ścieżki brakujące i źle przystosowane
Obszary określane jako lubiane (na niebiesko) i nielubiane (na żółto) – mapa 			
ewaluatywna
Postrzegane bezpieczeństwo po zmroku (mapa ewaluatywna) (obszary wskazywane 		
jako bezpieczne zaznaczono na niebiesko; niebezpieczne na żółto)
Osoby wypoczywające samotnie
Osoby czytające i rozwiązujące krzyżówki (dane obserwacyjne)
Miejsca dobrego wypoczynku (na niebiesko) i złego (na żółto) – mapa ewaluatywna
Miejsca dobrego wypoczynku (na niebiesko) i złego (na żółto) – deklarowane przez 		
kobiety
Miejsca dobrego wypoczynku (na niebiesko) i złego (na żółto) – deklarowane przez 		
mężczyzn
Deklarowane przeszkody w wypoczynku
Obszary, w których wypoczywa się dobrze (na niebiesko) i źle (na żółto) osobom poniżej 		
22. roku życia
Obszary, w których wypoczywa się dobrze (na niebiesko) i źle (na żółto) osobom w wieku 		
pomiędzy 23. a 45. r.ż.
Obszary, w których wypoczywa się dobrze (na niebiesko) i źle (na żółto) osobom w wieku 		
pomiędzy 45. a 65. r.ż.
Obszary, w których wypoczywa się dobrze (na niebiesko) i źle (na żółto) osobom powyżej 		
65. roku życia
Zaobserwowane aktywności
Osoby powyżej 65. r.ż.
Lokalizacja dzieci do 12. r.ż.
Deklarowane ścieżki brakujące i źle przystosowane
Miejsca rozmów w parku
Lokalizacja zaobserwowanych w parku osób po zmroku (po godzinie 22.00), według grup 		
wiekowych
Lokalizacja osób pijących w parku
Najczęściej i najrzadziej używane ławki w parku
Obszary postrzegane jako bezpieczne i niebezpieczne (mapa ewaluatywna)
Lokalizacja osób w parku po zmroku
Obszary postrzegane jako bezpieczne i niebezpieczne przez kobiety (mapa 			
ewaluatywna)
Obszary postrzegane jako bezpieczne i niebezpieczne przez mężczyzn (mapa 			
ewaluatywna)

40.

Zaobserwowany spacer z psem w parku

41.

Deklarowane obszary używane w zimie
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