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WSTĘP
Niniejszy raport jest efektem badania przeprowadzonego pomiędzy 4 grudnia 2017 a 29 stycznia 2018 na zlecenie Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Badanie miało na celu uporządkowanie wiedzy z dotychczas prowadzonych badań i konsultacji związanych
z terenem ograniczonym Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską oraz
ulicami Rozbrat i Górnośląską połączonego z elementami diagnozy jego
obecnego użytkowania. Badanie przeprowadzono w związku z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej
wymienionego obszaru - raport ma służyć jako podstawa do opracowania
wariantowych koncepcji planu miejscowego, które będą stanowiły element
dalszych konsultacji społecznych.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na potrzeby badania przeprowadzono analizę danych zastanych (pełna lista materiałów poddanych analizie
znajduje się w załączniku nr 2) oraz jakościowe badania terenowe, na które
złożyło się siedem godzin obserwacji terenowych, 10 spacerów badawczych
i 17 indywidualnych wywiadów pogłębionych (pełna lista respondentów,
uczestników spacerów oraz harmonogram obserwacji znajdują się w załączniku nr 1). W badaniu zastosowano metody jakościowe, co wynikało z postawionych przez Zamawiającego pytań badawczych:
•

jak różni interesariusze/użytkownicy postrzegają teren osiedla Jazdów
(funkcje, sposoby użytkowania, kwestie związane ze sposobem zarządzania osiedlem, zmiany w przestrzeni)?

•

jak teren Osiedla Domków Fińskich jest postrzegany przez osoby z nim
niezwiązane?

•

co na badanym terenie powinno zostać objęte ochroną?

•

jakie pojawiły się koncepcje zmian dla badanego terenu?

•

jakich funkcji (i gdzie) brakuje na terenie objętym badaniem?

•

jakie są najważniejsze połączenia piesze na badanym terenie?

Ze względu na dużą liczbę interesariuszy instytucjonalnych związanych
z badanym terenem liczba spacerów badawczych z indywidualnymi użytkownikami/mieszkańcami siłą rzeczy była ograniczona. Z tego względu,
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rekrutując uczestników spacerów badawczych, postawiono na możliwie
szeroką reprezentatywność typów użytkowników. Były to więc osoby mieszkające w najbliższej okolicy oraz mieszkańcy innych dzielnic Warszawy lub
poza Warszawą, osoby znające badany teren i osoby odwiedzające go po
raz pierwszy, osoby sprawne i osoby o ograniczonej mobilności. W gronie uczestników spacerów znalazły się osoby starsze i młodsze - zarówno
bezdzietne, jak też mające dzieci w różnym wieku. Badanie nie było więc
reprezentatywne w sensie ilościowym, lecz dążyło do reprezentatywności
w sensie jakościowym (reprezentatywność cech użytkowników).
Raport rozpoczyna się od podsumowania dotychczasowych ustaleń zebranych na podstawie analizy danych zastanych. Następnie zdobyte podczas
wywiadów, spacerów i obserwacji informacje przedstawiono w porządku
wynikającym ze zdiagnozowanych funkcji występujących na obszarze lub dla
niego postulowanych. Kolejne punkty poświęcone są kolejno funkcjom mieszkalnej, usługowej, komunikacyjnej, kulturalno-edukacyjnej i rekreacyjnej.
Włączona w obszar badania część warszawskiego Śródmieścia jest przestrzenią niespójną. Główną osią podziału jest skarpa warszawska, która
przebiega wzdłuż ulicy Myśliwieckiej. By pokonać tę granicę, trzeba skorzystać z jednej z trzech dróg – ulicy Górnośląskiej, ścieżki przy Trasie
Łazienkowskiej lub parkowych schodów znajdujących się w środku obszaru.
Pomimo tych ścieżek skarpa stanowi istotną barierę w poruszaniu się, przez
co zasięg oddziaływania instytucji znajdujących się na badanym terenie rozkłada się nierównomiernie.
Oprócz podziału wynikającego z ukształtowania terenu na badanym
obszarze wydzielić można również trzy strefy stanowiące spójne układy
urbanistyczne. Pierwszą są tereny szkolne między ulicami Rozbrat
a Hoene-Wrońskiego, drugą stanowią zabudowania rozciągające się między Hoene-Wrońskiego a szczytem skarpy warszawskiej – w większości
to zabudowa mieszkaniowa – zaś trzecią strefą jest zabudowa znajdująca
się na szczycie skarpy, czyli osiedle domków fińskich, zabudowa dawnych
koszar i szpitala oraz ambasady i szkoła podstawowa. Czwartą strefą są
dwa budynki leżące w obrębie omawianego terenu, ale nie funkcjonujące
w odbiorze społecznym. Są to budynek przy ulicy Jazdów 8a, w którym
dawniej znajdowała się ogólnodostępna łaźnia oraz budynek mieszkalny
na Skarpie przy ulicy Myśliwieckiej 11.

6

Piątą strefą, całkiem odmienną od zabudowanych fragmentów obszaru, są
przestrzenie zielone. Część stanowi otoczony ogrodzeniem park Ujazdowski, który płynnie za pośrednictwem znajdujących się pośród drzew domków fińskich przechodzi w niedawno wyremontowane tereny parku na
Skarpie. Owe tereny zielone łączą się z zielenią parku Agrykola „Łazienki
Północne” i Łazienkami Królewskimi na południe oraz parku im. Marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego na północ, tworząc ciąg zieleni zlokalizowany na
górze i u podnóża skarpy.
Oprócz terenów zielonych stanowiących niemałą część opracowywanego
terenu ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie w przestrzeni
jej użytkowników jest obecność Trasy Łazienkowskiej. Z jednej strony
pozwala ona na szybki dostęp do wielu części miasta, z drugiej zaś generuje
hałas słyszalny na całym badanym obszarze, wynikający z natężenia ruchu
samochodowego i braku wygłuszenia.
DOTYCHCZASOWE USTALENIA
Analizowane dokumenty
Badanie dla obszaru objętego planowanymi konsultacjami rozpoczęto od
analizy danych zastanych. Umożliwiła ona zapoznanie się z historią tego terenu, dotychczas realizowanymi konsultacjami i ich efektami oraz pozwoliła
na identyfikację najważniejszych grup interesariuszy. Wśród analizowanych
dokumentów znalazły się raporty i podsumowania z prowadzonych na tym
terenie konsultacji i projektów, artykuły prasowe, prace naukowe oraz strony
internetowe i fanpejdże na portalach społecznościowych. Pełny spis bibliograficzny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu, natomiast poniżej
prezentujemy opis najważniejszych analizowanych dokumentów.
Podczas prowadzenia analizy danych zastanych dla obszaru objętego badaniem uwidacznia się przede wszystkim nierównomierność dostępnych materiałów dla poszczególnych obszarów. Dotychczas prowadzone konsultacje,
badania i ekspertyzy obejmowały swym zasięgiem głównie osiedle Jazdów,
czyli teren obejmujący ambasadę Republiki Francuskiej, ambasadę Republiki
Federalnej Niemiec, Szkołę Podstawową nr 12, Przedszkole nr 129, Oddział
Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz osiedle
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domków fińskich. Pozostałe części obszaru objętego badaniem są w nich niekiedy wspominane i omawiane jako sąsiedztwo osiedla Jazdów.
Kluczowymi dokumentami w analizie danych zastanych były: Konsultacje
społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów.
Raport z warsztatów i prezentacja koncepcji wypracowanej przez uczestników,
publikacja podsumowująca projekt Community-management model for the
Jazdów Settlement oraz projekt Uchwały Programowej dla Osiedla Jazdów.
Pierwsza z wymienionych publikacji zawiera podsumowanie warsztatów realizowanych od czerwca do września 2014 roku. Ich organizatorami było Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które podczas opracowywania metodologii warsztatów współpracowało ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów, na którego wniosek odbywały się konsultacje.
Warsztaty podzielono na dwie tury. W pierwszej uczestnicy pracowali nad
koncepcjami zagospodarowania terenu Osiedla Jazdów w sześciu jednorodnych grupach interesariuszy, które umownie nazwano: Gospodarze, Sąsiedzi,
Odbiorcy działań, Mieszkańcy niezwiązani, Eksperci, Wizjonerzy. W drugiej turze warsztatów przedstawiciele tych grup pracowali wspólnie nad ostateczną
koncepcją zagospodarowania terenu. W tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do
raportu zaprezentowano efekty pracy grupy wspólnej: ogólne wytyczne do
planu zagospodarowania terenu oraz postulaty do poszczególnych funkcji.
Drugi z kluczowych dokumentów to publikacja podsumowująca projekt
Community-management model for the Jazdów Settlement zrealizowany
w 2016 roku przez Otwarty Jazdów z funduszy European Cultural Foundation. Operatorem projektu w imieniu Otwartego Jazdowa było Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa, a wsparcia udzieliło m.in. Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych. W ramach projektu zebrano i przeanalizowano przykłady społecznego współzarządzania przestrzenią w innych miastach i krajach,
zrealizowano konferencję Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni, prezentowano temat społecznościowego zarządzania na spotkaniach w Polsce
i zagranicą oraz podjęto próbę analizy możliwych form prawnych dla Osiedla
Jazdów. W 2017 roku zrealizowano natomiast projekt Otwarte Sąsiedztwo.
Model zarządzania przestrzenią miejską w Partnerstwie publiczno-społecznym
na przykładzie Osiedla Jazdów w Warszawie finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Efektem tego działania jest projekt uchwały programowej
regulującej zakres współpracy władz Warszawy ze społecznością Osiedla do-
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stępny na stronie internetowej Otwartego Jazdowa: jazdow.pl. Dokument
ten zbiera wyniki projektów realizowanych w 2014, 2016 i 2017 roku. W tabeli
stanowiącej załącznik 3 do raportu przedstawiono najważniejsze wytyczne
wynikające z projektu uchwały (dokument roboczy, stan na dzień 28.01.2018).
Ponadto analizie poddano wybrane artykuły prasowe, opracowania etnograficzne oraz niepublikowane prace magisterskie i seminaryjne. Opracowania etnograficzne okazały się bogatym źródłem informacji o historii miejsca
i społeczności zamieszkującej Osiedle Domków Fińskich od jego powstania do
początków XXI wieku. Natomiast artykuły prasowe i prace studenckie, choć
dotyczyły przemian w funkcjonowaniu Osiedla w drugiej dekadzie XXI wieku,
to w porównaniu do wymienionych wyżej raportów z konsultacji i projektów
społecznych okazały się nieaktualne.
Funkcje
Z analizowanych dokumentów wyłania się kilka podstawowych funkcji, jakie interesariusze przypisują terenowi osiedla Jazdów. Są to przede wszystkim funkcje: mieszkalna, społeczno-kulturalna oraz rekreacyjna. Funkcja mieszkalna jest
czasem rozumiana jako zamieszkiwanie na tym terenie, ale część interesariuszy
widzi ją raczej jako działanie na tym obszarze lub ewentualnie zamieszkiwanie
na zasadzie rezydencji, głównie artystycznych. Dość często pojawia się także
funkcja edukacyjna, nierzadko jako uszczegółowienie i integralna część funkcji
społeczno-kulturalnej. Ta ostatnia jest też czasami przywoływana przez interesariuszy jako przyrodniczo-kulturalna. Natomiast funkcja rekreacyjna często
jest wymieniana w parze z usługową oraz terapeutyczną. Przy czym warto zaznaczyć, że zasięg tych funkcji w analizowanych dokumentach często rozciąga
się poza obręb osiedla Jazdów. Kiedy mowa o funkcji rekreacyjnej, przywoływane są inne fragmenty obszaru objętego badaniem, tj. park Ujazdowski oraz
skarpa warszawska. Natomiast opisywanie funkcji społeczno-kulturalnej nierozerwalnie wiąże się z odniesieniami do pobliskich instytucji kultury, takich jak
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski czy Instytut Teatralny. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że wielokrotnie w analizowanym materiale pojawia
się kwestia niewystarczającego połączenia osiedla Jazdów z sąsiadującymi terenami, z którymi mogłoby tworzyć jedność funkcjonalną.
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Sposób użytkowania
Z analizy danych zastanych wynika, że większość grup interesariuszy podobnie widzi sposób użytkowania terenu osiedla Jazdów. Domki fińskie są
postrzegane jako przestrzeń działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
prowadzonych przez wybierane w konkursie różnego typu organizacje i grupy nieformalne. Część interesariuszy postuluje także konkurs dla instytucji
kultury np. na miejsca do mieszkania dla rezydentów artystycznych. Proponowany jest natomiast różny skład komisji decydującej o wyborze rezydujących
podmiotów. Rozmaite są także spojrzenia na podział obowiązków i kosztów
związanych z użytkowanymi domkami fińskimi między miasto a organizacje
w nich działające. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Otwarty Jazdów i domki
fińskie funkcjonują w strukturze Miejsc Aktywności Lokalnej. Oznacza to, że
powinny być przestrzenią wspierającą lokalne działania i pomysły mieszkańców. Większość grup biorących udział w warsztatach zwracała także uwagę
na konieczność zachowania zielonego charakteru miejsca, ale jednocześnie
na potrzebę inwentaryzacji i odpowiedniej konserwacji zieleni. Przeważały
także głosy o konieczności likwidacji ogrodzeń (ewentualnie pozostawienie
żywopłotów lub niewysokich płotków z drewna).
Zarządzanie terenem
W konsultacjach prowadzonych w 2014 roku wszyscy interesariusze zgadzali
się, że teren powinien pozostać miejski i komunalny. Preferowano także społeczne zarządzanie, czyli przez instytucje miejskie, ale w ścisłej współpracy
z mieszkańcami. Postulowano przy tym powołanie rady osiedla i stworzenie
przez nią regulaminu osiedla. W 2015 roku pod opieką Biura Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych powstało Partnerstwo dla Jazdowa, którego zadaniem
jest wypracowanie modelu zarządzania dla osiedla. Partnerstwo jest otwarte na wszystkich, którzy chcą się włączyć w działania na rzecz osiedla Jazdów
i można do niego dołączyć w dwóch formach: jako partner/partnerka i jako sympatyk/sympatyczka. Partnerstwo postuluje, aby w zarządzaniu terenem osiedla
Jazdów stworzyć nowe narzędzie partycypacji, które pozwoli na przekazanie
stronie społecznej części odpowiedzialności za przestrzeń miejską. W grudniu
2017 roku w efekcie działania: Otwarte sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie osiedla Jazdów
w Warszawie powstał projekt uchwały programowej regulującej zakres współpracy władz Warszawy ze społecznością osiedla Jazdów. Zakłada on, że decyzje
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dotyczące osiedla będą podejmowane przez przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz reprezentantów społeczności lokalnej osiedla Jazdów.
Zmiany w przestrzeni
Większość interesariuszy w analizowanych dokumentach podkreśla konieczność zachowania, ale także rewitalizacji obecnej zabudowy osiedla Jazdów,
w tym osiedla domków fińskich. Podczas konsultacji w 2014 roku podzielone
były głosy co do konieczności nowej zabudowy, wszyscy podkreślali jednak,
że powinna ona być w charakterze, a przede wszystkim wielkości, podobna
do istniejącej. Ciągle podnoszoną kwestią jest brak wystarczającego zaplecza
w postaci małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie) oraz stan
dróg na konsultowanym terenie. W analizowanych dokumentach podkreślany
jest także brak odpowiedniego, a przy tym jednolitego oznakowania terenu.
Brakujące funkcje
Analiza danych zastanych wykazała, że na obszarze objętym badaniem
brakuje przede wszystkim funkcji usługowo-gastronomicznej. Interesariusze
bardzo często zwracali uwagę na brak kawiarni lub jadłodajni, gdzie można
zjeść za przystępną cenę. Część postulowała, aby takie miejsce znalazło się
na terenie osiedla domków fińskich, przy czym często podkreślano, że powinno ono mieć społeczny, niekomercyjny charakter. Często pojawiały się także
głosy, szczególnie ze strony placówek edukacyjnych i mieszkańców Warszawy
niezwiązanych z tym terenem, o braku infrastruktury rekreacyjnej.
Koncepcje zmian
Konsultacje i badania prowadzone dla terenu osiedla Jazdów pokazały,
że biorący w nich udział interesariusze postulują zachowanie i wzmocnienie istniejącego wielofunkcyjnego charakteru tego miejsca. W konsultacjach z 2014 roku podkreślano konieczność większej otwartości oraz nadanie priorytetu działaniom eksperymentalnym, kulturalno-społecznym
i oddolnym. Liczne były też głosy o konieczności zachowania i poszanowania zielonego, ogrodowego charakteru miejsca. Dodatkowo zwracano
uwagę na rolę dotychczasowych mieszkańców osiedla Jazdów i silną, zintegrowaną społeczność lokalną, wskazując jednocześnie na konieczność
wykorzystania tego potencjału. Konsultacje z 2014 roku były dobrze oceniane i zaakceptowane przez władze miasta i dzielnicy. Dalsze działania
na bazie wyników konsultacji doprowadziły do powstania Partnerstwa dla
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Osiedla Jazdów – Otwarty Jazdów. Jednocześnie w wizji osiedla Jazdów
nastąpiło odejście od postrzegania go jako miejsca wyjątkowego (kreatywnego klastra, skansenu czy atrakcji turystycznej) na rzecz traktowania tego
terenu jako przykładu dobrze urządzonej, żywej przestrzeni sąsiedzkiej.
Sposób zagospodarowania Osiedla Domków Fińskich
Projekt Community-management model for Jazdów Settlement realizowany w 2016 roku wykazał istnienie wciąż aktualnych problemów na terenie
osiedla Jazdów, szczególnie w odniesieniu do Osiedla Domków Fińskich.
Przede wszystkim uznanie za wiążące wyników konsultacji społecznych ze
strony władz Warszawy nie pociągnęło za sobą konstruktywnych propozycji wprowadzenia ich w życie. Podkreślano, że brak systemowych rozwiązań,
które zapewniłyby trwałość osiedla, powoduje ciągle poczucie tymczasowości. Nadal widoczna jest także rezerwa wobec współpracy ze społecznością lokalną ze strony jednostek miejskich bezpośrednio zarządzających tym
terenem. W projekcie z 2016 roku uwypuklona została ponownie koncepcja zakładająca, że dla terenu osiedla Jazdów powinien zostać wypracowany
model współzarządzania zapewniający pewnego rodzaju autonomię tego terenu. Jednocześnie podkreślano konieczność trwałego zabezpieczenia tego
obszaru poprzez uzgodnienia planistyczne oraz ochronę konserwatorską.
Pojawiły się także koncepcje, które mogłyby odpowiedzieć na problem niedofinansowania osiedla, m.in. przekazanie wpływów z czynszów na fundusz
służący finansowaniu remontów domków fińskich i małej architektury.
Analizowane dokumenty wskazują jednoznacznie na wyjątkowy charakter osiedla domków fińskich znajdującego się obszarze objętym badaniem.
Jednocześnie interesariusze są zgodni co do organizacji konkursu na użytkowanie domków, ale już jego formuła pozostaje kwestią dyskusyjną. Zgoda
panuje co do tego, że wyboru powinno dokonywać gremium złożone zarówno
z przedstawicieli strony miejskiej, jak i społecznej, ale już określenie składu tej
ostatniej bywa różne. Najczęściej wymieniani są tu mieszkańcy i społeczność
lokalna, brakuje jednak wyraźnego określenia, kto wchodzi w skład tych grup.
Pojawiają się także głosy, że w po stronie społecznej powinni się znaleźć także
przedstawiciele pobliskich instytucji. Dyskutowana i nadal nierozstrzygnięta
jest także kwestia podziału obowiązków i kosztów związanych z użytkowaniem domków fińskich oraz otaczającą je zielenią.
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Postrzeganie Osiedla Domków Fińskich przez osoby niezwiązane
Analiza danych zastanych pozwala dostrzec, że osoby niezwiązane z osiedlem domków fińskich często postrzegają ten obszar, podobnie jak jego
mieszkańcy, jako przestrzeń działań społecznych i edukacyjnych. Równie
mocno jednak odwołują się do zieleni otaczającej zabudowania i funkcji
rekreacyjnej, jaką spełnia ten teren wraz z parkiem Ujazdowskim i skarpą
warszawską. Podkreślany jest unikalny charakter osiedla domków fińskich,
zarówno ze względu na występujące tam zabudowania, jak i wyjątkowy
ogrodowy charakter przyrody. Trzeba jednak podkreślić, że w analizowanych dokumentach ujęte są głównie głosy mieszkańców Warszawy zaangażowanych i zainteresowanych życiem miasta, którzy biorą udział w różnego
rodzaju konsultacjach i badaniach.
Największe potencjały oraz potencjały do zmiany
Na zakończenie części dotyczącej analizy danych zastanych warto krótko
podsumować największe potencjały badanego obszaru oraz te sfery, w których postulowane są zmiany. Wśród największych potencjałów tego obszaru
wymieniane są m.in.: kapitał społeczny, zieleń oraz położenie w centrum
miasta. Jednocześnie dwa ostatnie są także określane jako słabe strony.
Zieleń ze względu na jej zaniedbanie, brak inwentaryzacji i konserwacji,
a położenie w centrum miasta w związku z atrakcyjnością inwestycyjną. Podkreślana jest także unikalność tego obszaru i jego historia. O unikalności
stanowi zarówno nietypowy dla centrum dużego miasta charakter zabudowy i przestrzeni, jak i istniejący na tym obszarze kapitał społeczny i silna,
zintegrowana społeczność lokalna. Jako potencjał do zmiany wskazywano
natomiast brak małej architektury, np. ławek czy koszy na śmieci, oraz brak
funkcji usługowo-gastronomicznej na tym terenie. Zwracano także uwagę
na brak planu zagospodarowania dla tego terenu, zły stan techniczny domków fińskich oraz poczucie tymczasowości.
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STAN OBECNY
Obszary z funkcją mieszkalną
Funkcja mieszkalna na badanym obszarze dotyczy zabudowań przy ulicy
Górnośląskiej, Hoene-Wrońskiego i Profesorskiej oraz części domków
fińskich znajdujących się w obrębie osiedla Jazdów i to te ostatnie budzą
najwięcej emocji wśród użytkowników terenu. Obecnie siedem domków
pełni funkcję mieszkań komunalnych, pozostałe zostały oddane do użytku
organizacjom pozarządowym lub stoją puste.
Mieszkańcy Osiedla Domków Fińskich
Mieszkańcy domków komunalnych są w dużej części aktywnymi członkami
społeczności jazdowskiej i działają na rzecz kontynuacji obranej ścieżki
rozwoju tej części miasta. Oni są też tymi, którzy od zawsze dbali i dbają
o zieleń na osiedlu, np. poprzez pielęgnowanie terenów wokół domków.
Większość przedstawicieli działających tutaj stowarzyszeń widzi zalety
obecności mieszkańców na osiedlu i czuje się z nimi związana. Traktują ich
jako naturalnych gospodarzy, dbających o bezpieczeństwo i „domową”
atmosferę tego miejsca, którzy mogą zareagować natychmiast na włamanie,
dzikich lokatorów czy hałas. Jednocześnie często zdarza im się korzystać
z przysług mieszkańców, np. deponują u nich klucze do domku lub zostawiają narzędzia ogrodnicze w ich przydomowych garażach. Bardzo wiele
osób, dobrze zorientowanych w lokalnej historii, uważa, że to właśnie przedstawiciele mieszkańców przyczynili się do zachowania domków na tym
terenie i wypracowania koncepcji funkcjonowania osiedla.
.

REZYDENTURY
DLA ARTYSTÓW

DOKŁADNE OZNACZENIE
OBSZAR MIESZKALNY
FUNKCJI DOMKÓW
I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
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STAN POSTULOWANY
Zachowanie obecnego stanu
Nie zgłaszano uwag względem funkcji mieszkalnej realizowanej w tej części
planu, która znajduje się w sąsiedztwie osiedla Solec. Respondenci uważają, że architektura mieszkalna na dole skarpy powinna zostać taka, jaka
jest, pomyśleć należy jedynie o odrestaurowaniu najstarszych budynków.
Większość badanych podziela również przekonanie, że funkcja mieszkalna
na osiedlu Jazdów powinna być zachowana. Zdaniem rozmówców łączenie
funkcji mieszkalnej z kulturalną i rekreacyjną jest rodzajem pozytywnego
eksperymentu, który przyczyniać się ma do powstawania „zdrowego”, wielofunkcyjnego miasta dla różnych grup użytkowników. Warunkiem jest równoważenie ich wpływu na kształt danej przestrzeni. Współwystępowanie na
ograniczonym terenie mieszkańców, instytucji, NGO, szpitala, przedszkola
i szkoły daje ciekawy tygiel, który pozwala skupić wiele poglądów społecznych i prowadzić interesujące dyskusje. Dzięki temu lokalna społeczność
może odnosić się do większej gamy problemów.
Głosy odrębne
Głosy odrębne dotyczą zachowania funkcji mieszkalnej na osiedlu, ale
w zmienionej formie. Część badanych przyznała, że mieszkańcy jako gospodarze tego terenu są potrzebni, ale nie muszą to być mieszkańcy stali, mogą
nimi być również artyści przyjeżdżający do domków na rezydencje lub osoby, które znajdą się nagle w trudnej życiowej sytuacji i dla których Jazdów
pełniłby rolę azylu.
To,co jedni uznają za atut obecności mieszkańców na terenie osiedla
Jazdów – kameralna, „domowa” atmosfera –przez innych jest uznawane
za przeszkodę w rozwoju tego miejsca. Według części mieszkańców Warszawy niezwiązanych z Jazdowem domki zlewają się w jedną całość, przez
co sprawiają wrażenie prywatnej, zamkniętej przestrzeni. Dla wielu osób
nie jest jasne, które domki są publiczne, a które prywatne, co onieśmiela
i zniechęca je do korzystania z oferty znajdujących się tam stowarzyszeń.
Aby zniwelować ten efekt, należałoby wyraźnie oznaczyć funkcje pełnione
przez poszczególne domki.
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Jedynie pojedyncze osoby, niezwiązane z tym miejscem i niekorzystające
z jego oferty, sugerowały „uporządkowanie” Jazdowa ze wszystkich domków
fińskich i postawienie w ich miejsce bardziej „reprezentacyjnych” budynków.
CYTATY:
Dzięki mieszkańcom te domki stoją i ta machina działa. [M1]
Mieszkańcy to stróże. Korzystamy z ich obecności. [NGO]
Z sąsiadami żyje się fajnie. Tutaj mamy bardzo dobry dostęp, na przykład jak
potrzebujemy sprzęty. Dobre stosunki mamy. [NGO]
[Dobudówki] są wartością, [domki] były pomyślane jako modułowe, jak się
rodzina powiększa, one miały się powiększać, [dobudówki] stanowią dziedzictwo i tożsamość. [NGO]
Domki fińskie powinny być miejscem wspierania organizacji pozarządowych. Nawet jeśli miałoby się to wydarzyć kosztem mieszkańców. Osiedle Jazdów powinno
być miejscem, w którym wydarzenia kulturalne nie muszą kończyć się o 22.00. [M]
Wplatanie tu wieżowców to byłaby tragedia. [I]
Ja nie wiem, gdzie można wejść. Ja nawet się nie zagłębiam w to miejsce, bo
ja nie wiem jaki jest status tych domków. Mam intuicję, że można tu wejść, że
coś tu się dzieje. Ale nie wiem kiedy i gdzie można wejść. Może gdybyś była
jakaś mapka. [M]
Dzisiaj jak przechodzę przez to miejsce to ono mi się nie podoba, domki są
zmodernizowane każdy na inny sposób, a one były ładne i otoczone ładną zielenią, dzisiaj to jest prawie fawelowe, trzeba [je] oskrobać z tych naleciałości,
warto powrócić do tego jak one kiedyś wyglądały. [I]

1 Skróty użyte w cytatach: M - mieszkaniec Warszawy, NGO - organizacje pozarządowe,
I - instytucje edukacyjne i kulturalne
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USŁUGI ZDROWOTNE I SOCJALNE,
GASTRONOMICZNE, HANDEL, RZEMIOSŁO
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STAN OBECNY
Obszary z funkcją usługową
Usługi gastronomiczne, handel i rzemiosło są na badanym obszarze nieobecne lub reprezentowane w bardzo ograniczonym zakresie. Usługi zdrowotne i socjalne realizuje Dom Dziennego Pobytu Śródmiejskiego Ośrodka
Opieki Społecznej, Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej, a także część organizacji samorządowych i grup nieformalnych działających na osiedlu Jazdów.
Problemy związane z funkcją usługową
Badany teren zamieszkuje wiele osób starszych. Mieszkańcy kierują się
głównie w stronę osiedla Solec, gdyż tam zlokalizowane są sklepy i punkty
gastronomiczne. Duża część badanych narzeka na zmniejszającą się liczbę
lokalnych zakładów rzemieślniczych w sąsiedztwie oraz brak większych i tanich sklepów spożywczych. Obecnie, teren ten jako część warszawskiego
Śródmieścia, ulega gentryfikacji, wysokie czynsze lokali użytkowych przekładają się na wysokie ceny w sklepach. Lokalne sklepiki są małe, mają ubogi
asortyment i są niedostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Problemu
tego nie dostrzegają pracownicy ambasad i niektórych publicznych instytucji z sąsiedztwa, którzy pozytywnie oceniają zmiany zachodzące w tym
zakresie na Powiślu.
STAN POSTULOWANY
Uzupełnienie braków funkcji gastronomicznej
Według większości respondentów brakuje w okolicy kawiarni i niewielkiej
„codziennej” restauracji. Dla możliwości egalitarnego korzystania ze wskazanych wcześniej funkcji – kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej –niezbędne jest
miejsce, w którym odbiorcy wydarzeń i warsztatów oraz osoby odwiedzające
przestrzeń parkową będą mogły zakupić napoje i przekąski. Osoby, które wypowiadały się na temat funkcji rekreacyjnej i kulturalnej tego terenu, przyznawały,
że ważnym aspektem towarzyszącym spacerom czy uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych jest możliwość zjedzenia czy wypicia czegoś na miejscu.
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Między innymi z tego powodu przewagę mają wydarzenia kulturalne organizowane w centrum miasta, z łatwym dostępem do dużej oferty gastronomicznej.
Jednocześnie istotne jest, żeby miejsce takie miało przystępne ceny, dzięki
czemu korzystać z niego mogły mniej zamożne osoby odwiedzające osiedle.
Postulowany sposób funkcjonowania usług gastronomicznych
Obecnie w niewielkiej odległości od badanego obszaru funkcjonują m.in.:
kawiarnia w Instytucie Teatralnym, restauracje w Centrum Sztuki Współczesnej, kawiarnia i restauracja Rozdroże, Atelier Amaro – jednak nie są popularne
ze względu na odległość dzielącą je od badanego obszaru oraz względnie
wysokie ceny w części z nich. Większość użytkowników przestrzeni Jazdowa
oczekuje miejsca przystępniejszego i znajdującego się bliżej parku Ujazdowskiego i domków fińskich. Osoby reprezentujące działające lokalnie stowarzyszenia również przyznawały, że na osiedlu Jazdów brakuje tego typu usług, ale
zastrzegały, że wprowadzenie ich na tym terenie powinno zostać zapisane jako
funkcja towarzysząca innym funkcjom realizowanym przez organizacje pozarządowe. Usługi te mogłyby więc przyjmować formę np. spółdzielni lub kooperatyw. Obawą pozostaje wciąż komercjalizacja tego terenu i chęć wprowadzenia tu prywatnych przedsiębiorców i drogich usług. Ważnym argumentem
za wprowadzeniem na badanym obszarze przystępnych cenowo usług gastronomicznych jest fakt, że w okolicy mieszka wiele osób starszych, dla których
samodzielne przygotowywanie posiłków jest uciążliwe i nieekonomiczne.

TANIE JADŁODAJNIE
DZIAŁAJĄCE NA
ZASADZIE KOOPERATYWY

SKLEP SPOŻYWCZY
O SZEROKIM
ASORTYMENCIE

USŁUGI ZDROWOTNE
I REHABILITACYJNE

Usługi handlowe i zdrowotne
Dla mieszkańców badanego terenu oraz okolic istotne jest również otwarcie
sklepu o szerokim asortymencie produktów spożywczych w niewielkich
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cenach. Starszym mieszkańcom brakuje też w sąsiedztwie publicznych placówek świadczących kompleksowe usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne.
Powstające prywatne przychodnie są nowoczesne, ale niedostępne dla nich
ze względu wysokie ceny. Mieszkańcy i działacze z Jazdowa zwracają w tym
kontekście uwagę, że zagrożeniem może być m.in. sprzedaż budynku szpitalnego. Negatywnie oceniane jest obecne wykorzystanie terenu przyszpitalnego, na którym znajduje się parking. Aby nie zachodziły podobne sytuacje, powinno się, zdaniem badanych, na bieżąco weryfikować działania
podmiotów obecnych na osiedlu.
CYTATY:
Jest fajna knajpa włoska, ale tam jest drogo (...) Jak chciałam coś zjeść to jechałam do „Prasowego”. W okolicy to jest taki problem. Przydałyby się jakieś
punkty gastronomiczne. [M]
W budynku po Łaźniach można by zrobić coś, może kawiarenkę, żeby zachęcić
ludzi do przychodzenia i sportów. [I]
Braki? Numer jeden, o którym od lat powtarzam, to jest duży sklep spożywczy. To
jest taki koszmar. Tu jest mnóstwo Carrefourów i Żabek, no i ja nie mówię, żeby
jakiś supermarket, ale jakaś „Biedronka” chociażby. To jest bardzo potrzebne. [M]
Nasi podopieczni przychodzą tu przede wszystkim, żeby zjeść obiad. Chętnych jest
dużo więcej, nawet chcieliby kupić, zapłacić, ale my nie możemy działać odpłatnie.
Oni po prostu nie mają siły gotować. I brakuje im też rehabilitacji tu blisko. Zdarza
się, że nie przychodzą do ośrodka, bo jeżdżą kawał drogi na rehabilitację. [M]
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STAN OBECNY
Ruch pieszy
Skarpa wiślana stanowi barierę w istotny sposób ograniczającą ruch pieszy
zarówno w jego wymiarze rekreacyjnym (spacery), jak też stricte komunikacyjnym. Najogólniej rzecz ujmując, ruch pieszy odbywa się na ogół wzdłuż skarpy
– równolegle do Alei Ujazdowskich czy ulicy Rozbrat. Charakterystyczne jest to,
że zarówno mieszkańcy obszaru położonego poniżej skarpy, jak też uczniowie
tamtejszych szkół czy studenci ASP sporadycznie decydują się na pokonanie
wzniesienia pieszo i dojście np. do placu Na Rozdrożu (
) – zdecydowanie
chętniej z dołu skarpy dociera się do placu Na Rozdrożu komunikacją miejską
(
). Na ograniczenie ruchu pieszego pomiędzy dołem a górą skarpy wpływa
nie tylko konieczność pokonania dosyć stromego wzniesienia. Dodatkowymi
czynnikami ograniczającymi są: stosunkowo intensywny i szybki ruch samochodowy ulicą Myśliwiecką, brak naziemnego przejścia dla pieszych przez ulicę Myśliwiecką w rejonie ulicy Profesorskiej (
), zamknięty charakter tzw. Kolonii
profesorskiej i terenu ASP, nieprzyjazny pieszym charakter ulicy Górnośląskiej
na odcinku poniżej ulicy Myśliwieckiej, liczne bariery architektoniczne w parku
Na Skarpie (
) (np. brak podjazdów dla wózków) i niedostateczne doświetlenie parku oraz terenu osiedla Jazdów. Stopień utrudnień komunikacyjnych
na tym obszarze obrazuje najlepiej fakt, że poruszająca się na wózku mieszkanka terenu poniżej skarpy, chcąc dostać się na osiedle Jazdów, jako najbardziej
komfortową drogę wybiera ulicę Agrykola (
).
W ograniczonym zakresie wykorzystywana do komunikacji pieszej jest alejka
przez park (
). Na jej użyteczność zwrócili uwagę jednak głównie przedstawiciele szkoły podstawowej i przedszkoli – uczniowie i dzieci idą tamtędy
w stronę obiektów sportowych na Agrykoli lub do Łazienek.
Z perspektywy przedstawicieli organizacji działających w domkach fińskich
ważne jest połączenie osiedla z placem Na Rozdrożu przez park Ujazdowski.
Z ich obserwacji wynika, że 60% uczestników wydarzeń dociera na miejsce właśnie tą drogą (
). Bardzo pozytywnie oceniono utworzenie dodatkowego
przejścia z parku na osiedle obok miejsca pamięci ( ). Niespodziewanie małą
rolę odgrywa w komunikacji pieszej kładka nad Trasą Łazienkowską i ulica Jazdów – służy głównie turystom oraz uczniom udającym się do CSW czy ogrodu
botanicznego (
,
).
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Ruch samochodowy
Kwestia ruchu samochodowego na badanym obszarze wybrzmiała w trakcie
prowadzonych badań w trzech kontekstach. Po pierwsze, część użytkowników zwracała uwagę na ciągły ruch na Trasie Łazienkowskiej i generowany
przez niego hałas. Po drugie, zwracano uwagę na niebezpieczny odcinek
ulicy Myśliwieckiej na wysokości ASP. Po trzecie wreszcie, ważną i dyskusyjną kwestią okazał się ruch samochodów na ulicy Jazdów ( ). Rodzice
uczniów szkoły podstawowej zwracali uwagę na trudności z podjechaniem
samochodem pod szkołę w celu przywiezienia dzieci (dużą część uczniów
stanowią dzieci dowożone przez rodziców spoza rejonu).
Ruch rowerowy
Ruch rowerowy na badanym obszarze, podobnie jak komunikacja piesza, jest
ograniczony ze względu na ukształtowanie terenu i zdecydowanie częściej
odbywa się wzdłuż skarpy lub z góry na dół. Rowerzyści chcący podjechać
z dołu skarpy do góry preferują ulicę Agrykola –zdecydowanie wygodniejszą
niż ulice Górnośląskai Myśliwiecka. Z perspektywy mieszkańców w parku Na
Skarpie nie ma obecnie warunków przemieszczania się na rowerze.
Komunikacja miejska
Komunikacja miejska na badanym obszarze stanowi dużą konkurencję dla
ruchu pieszego – szczególnie w kierunku od Wisły do centrum miasta. Dla
wielu osób pokonywanie wzniesienia skarpy jest na tyle uciążliwe, że podjeżdżają choćby jeden przystanek Trasą Łazienkowską ( ) czy ulicą Górnośląską ( ). Dobrym tego przykładem są wspólne wyjścia seniorów z Domu
Pobytu Dziennego przy ulicy Górnośląskiej do parku Ujazdowskiego, którzy
podjeżdżają autobusem dystans od kładki nad ulicą Górnośląską do skrzyżowania ulicy Pięknej z Alejami Ujazdowskimi. Z parku wracają do DPD,
pokonując całą drogę pieszo.
Z perspektywy przedstawicieli organizacji rezydujących na osiedlu Jazdów
komunikacja miejska sprzyja prowadzeniu tam działalności. Osiedle jest łatwo
dostępne dla szerokiego grona mieszkańców Warszawy dzięki dogodnemu
dojazdowi Trasą Łazienkowską, Alejami Ujazdowskimi i bliskiej odległości od
stacji Metro Politechnika. Przez mieszkańców Solca osiedle Jazdów jest jednak postrzegane jako słabo skomunikowane i trudno dostępne, co przekłada
się na niewielkie zainteresowanie ofertą kulturalną Jazdowa.
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STAN POSTULOWANY
Ruch pieszy
Najważniejszym postulatem większości rozmówców w odniesieniu do
ruchu pieszego było zniesienie barier komunikacyjnych pomiędzy parkiem
Ujazdowskim a osiedlem Jazdów (
). Prowizoryczna furtka i podjazd
w pobliżu miejsca pamięci powinny zostać zastąpione trwałym i szerszym
przejściem dostosowanym w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przejścia pomiędzy parkiem a osiedlem powinny być otwarte
zawsze w godzinach otwarcia parku (
). Ponadto doświetlenie osiedla
i parku Na Skarpie powinno sprzyjać ruchowi pieszemu poprzez podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.
Odpowiadając na potrzeby różnych grup użytkowników obszaru poniżej
skarpy, należałoby podjąć działania ułatwiające ruch pieszy w górę skarpy. Do nich należy m.in. utworzenie przejść dla pieszych przez ulicę Hoene-Wrońskiego przy Myśliwieckiej i przez Myśliwiecką na wysokości ASP (
).
Przedstawiciele szkoły podstawowej postulują wprowadzenie do planu
zmian umożliwiających utworzenie wyjścia ze szkoły na jej tyłach oraz ułatwiających bezpieczne przejście do powstającej hali sportowej przy LVII
Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego.
Ruch samochodowy
Najwięcej kontrowersji i sprzecznych oczekiwań wiąże się z ruchem samochodowym w pobliżu szkoły i na osiedlu. Z jednej strony rodzice postulują
poprawę płynności ruchu samochodowego przez otwarcie dla ruchu ulicy
na tyłach ambasady Francji (lub kolejnej przecznicy), tak by rodzice dowożący dzieci mogli wyjechać spod szkoły w kierunku ulicy Lennona (
).
Z drugiej zaś strony i rodzice, i nauczyciele zauważają pozytywne aspekty
ograniczania ruchu samochodowego w okolicy szkoły.
Zarówno przedstawiciele szkoły, jak i mieszkańców osiedla oraz rezydujących na
nim organizacji podkreślali potrzebę ograniczania parkowania na terenie osiedla.
Ruch rowerowy
Opinie na temat ruchu rowerowego na obszarze objętym badaniem są
podzielone. Część mieszkańców uważa, że komunikację rowerową należy na
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tym terenie wspierać poprzez budowę tras rowerowych. Są też mieszkańcy,
dla których ważne jest, by oddzielać ruch rowerowy od pieszego, zwłaszcza że ukształtowanie terenu sprzyja rozpędzaniu się przy jeździe w dół,
co może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych. Wskazane byłoby
połączenie tras rowerowych biegnących poniżej skarpy z trasami przebiegającymi przez plac Na Rozdrożu.
Komunikacja miejska
Omawiany obszar jest oceniany jako dobrze skomunikowany. Pojawił się
jednak postulat lepszego skomunikowania terenu objętego badaniem
z Solcem autobusem jadącym ulicami Rozbrat, Myśliwiecką, Górnośląską
i Piękną w stronę stacji Metro Politechnika.
CYTATY:
Jeśli chodzi o dół, to oczywiście wykorzystujemy te schodki i przejścia pod
Trasą Łazienkowską i przemieszczamy się na Agrykolę i nawet do Łazienek jak
jest ładna pogoda. [I]
Na tym terenie jest problem taki, że wszystko jest ogrodzone – szkoły, ASP
- furtki nie zawsze są otwarte, ambasady, ten teren jest niewygodny do pieszego poruszania się. (…) Mury nie sprzyjają integracji. [M]
Ja po prostu bardzo lubię ulicę Agrykola i zawsze jak mam zejść to [tamtędy].
Szczególnie jak są tam te światełka. Jest tak jakoś ładnie. Tu też jest ładnie,
ale tak jakoś... ciemniej. Te schody pamiętam (...) jak tu chodziłam do podstawówki jeszcze tu na górze. No to te schody to była demolka totalna. (…) Tu
jest bardzo mało ludzi. Ja tu nigdy nie widzę tłumów wchodzących czy schodzących po tych schodach. [M]
Remontu wymaga taki cały obszar jezdny, obszar ciągów pieszych, one są niechlujne – to jest przedłużenie trasy spacerowej, która idzie od Gagarina przez
Łazienki, a ta się właściwie tu urywa - tu nie ma małej architektury, tylko budy
sprzedające kiełbaski, trzeba to rozwalić i postawić coś ładnego, bo to psuje to
ładne miejsce pod skarpą (...) tu na dole jest zapuszczona dzielnica. [I]
Jestem przyzwyczajony do tej Trasy, ale przykrycie [Trasy Łazienkowskiej]
pozwoliłoby na ciągłość ciągu spacerowego, który zaczyna się prawie od
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Starego Miasta i jest w pewnym sensie przerwany, załatwiony jest tą kładką.
Kiedyś tej dziury nie było, tego wykopu na trasę, pamiętam jak stały tam
budynki gwardyjskie. [I]
Przykrycie Trasy Łazienkowskiej - to by zbliżyło instytucje i przywróciło na
nowo rozerwaną przestrzeń. [I]
Szkoła bardzo często korzysta z przestrzeni Parku [Ujazdowskiego], bardzo
często wiosną – tu jest bezpieczna komunikacja, nie ma ruchliwych ulic, furtka
nowa jest bardzo pomocna. [I]
Plac na Rozdrożu – tam zawsze podjeżdżam autobusem. [M]
Żeby bliżej było Veturillo. Gdzieś bliżej Górnośląskiej. [M]
Powiśle i Solec są komunikacyjnie oddzielone od Jazdowa. Żeby dotrzeć tam
z dziećmi to jest 40-minutowy spacer. Bez publicznej toalety po drodze to jest
niewykonalne. [M]

28

FUNKCJA
KULTURALNO
-EDUKACYJNA

29

TRASA ŁAZIENKOWSKA

Łazienki
Królewskie

Desa
Unicum

Ogród
Botaniczny

Oddział
Dzienny
Psychiatryczny

Instytut
Teatralny
Centrum Sztuki
Współczesnej
Rotacyjny
Dom Kultury

Osiedle
Domków
Fińskich
Szkoła
podstawowa
nr 12

SKARPA
WARSZAWSKA

Przedszkole
nr 129

Młodzieżowy
Dom Kultury
II LO

LVIII LO

Akademia
Sztuk Pięknych

Dom
Dziennego
Pobytu

FUNKCJA
KULTURALNO
-EDUKACYJNA
30

Usługi opieki
społecznej i zdrowotnej
Usługi
edukacyjne
Usługi
kulturalne

STAN OBECNY
Podmioty realizujące funkcję kulturalno-edukacyjną
W niniejszym opracowaniu traktujemy funkcję kulturalną i edukacyjną
łącznie ze względu na przekonanie, że kultura jest częścią edukacji szkolnej,
a placówki edukacyjne i kulturalne dostarczają swoim odbiorcom narzędzi
do świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze.
Na terenie objętym badaniem działa wiele podmiotów realizujących funkcję
kulturalno-oświatową. Są wśród nich instytucje publiczne: Przedszkole
nr 129 „Raj na Skarpie”, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich,
LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, Gimnazjum i Liceum
im. Stefana Batorego w Warszawie, Technikum Budowlane nr 1, Wydział
Wzornictwa i Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, Rotacyjny Dom Kultury – filia Domu Kultury Śródmieście oraz liczne organizacje
pozarządowe o profilu kulturalno-oświatowym i nieformalne grupy korzystające z infrastruktury osiedla Jazdów. Rotacyjny Dom Kultury i inne domki
umożliwiają realizowanie własnych pomysłów na działania kulturalno-edukacyjne i społeczne osobom z zewnątrz. Dodatkowo, w bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wraz z Kino Labem, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Łazienki Królewskie i Dział
Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Medycznej.
Funkcja kulturalno-edukacyjna na Osiedlu Domków Fińskich
Obok instytucji publicznych realizujących swoje cele statutowe na osiedlu
Jazdów działają także organizacje, grupy i animatorzy. Lokalne NGO specjalizują się w obszarach niepopularnych, nowatorskich, eksperymentalnych,
nierzadko wymagających specjalistycznej wiedzy. Wiele stowarzyszeń, które
otrzymały domek na potrzeby swoich działań, nie miało dotychczas siedziby.
Ze względu na nie masowy charakter podejmowanych działań nie mogły
wynajmować przestrzeni na zasadach komercyjnych. Powierzchnia domków
oraz teren, na którym się znajdują, pozwalają na organizowanie wydarzeń
kameralnych, skierowanych do ograniczonego grona osób. Jednocześnie,
jak podkreślają badani, otwarty charakter wydarzeń przyciąga coraz więcej
nowych osób, ciekawych tego, co oferuje Jazdów. Dzieje się tak zwłaszcza
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latem, gdy wydarzenia są widoczne na zewnątrz. Charakterystyczną cechą
osiedla jest fakt, że dla szerszego grona odbiorców ożywa ono sezonowo
–w miesiącach ciepłych. Nieformalna atmosfera sprzyja spotkaniom różnych
osób, niekoniecznie zainteresowanych danym tematem, ale chętnych do
odkrywania Jazdowa. Działalność kulturalno-edukacyjna prowadzona na
badanym obszarze ma więc swoją specyfikę. Oprócz podmiotów instytucjonalnych i doświadczonych jest tu też miejsce dla debiutantów oraz dla
tych, których inicjatywy nie mieszczą się w przyjętych schematach działania,
są innowacyjne, ale jednocześnie społecznie ważne.
Problemy związane z działalnością na Osiedlu Domków Fińskich
Zaznaczyć trzeba, że działanie kulturalno-edukacyjne w domkach fińskich
wiąże się również z uciążliwościami. Większość budynków wymaga remontu,
ich użytkowanie, zwłaszcza w zimie, oznacza konieczność ogrzewania, które
ze względu na drewnianą konstrukcję i przestarzałą infrastrukturę jest
nieefektywne, nieekologiczne i drogie. Położone na terenie słabo oświetlonego parku, domki i teren wokół nich bywają niszczone lub nielegalnie
zasiedlane przez dzikich lokatorów. Jak przyznają użytkownicy domków,
dużo energii muszą przeznaczać nie na realizację swoich podstawowych
zadań, czyli na działania kulturalne i edukacyjne, lecz na przyziemne kwestie
utrzymania budynków i otoczenia w odpowiednim stanie. Część z nich
nie znajduje czasu na odpowiednie zadbanie o to miejsce, które wymaga
codziennej pracy. Dla wielu z nich wydatki, które muszą ponosić na ten
cel, są znaczne. Dodatkowo niepewny status domków oraz najmu utrudnia
pozyskanie pomocy od sponsorów. Trudności techniczne mają też budynki
zlokalizowane poniżej skarpy, głównie ze względu na cieki wodne przemieszczające się w konsekwencji budowy Trasy Łazienkowskiej. Jest to m.in.
problem zabytkowej siedziby Akademii Sztuk Pięknych, która musi radzić
sobie z zalanymi piwnicami.
Społeczny odbiór funkcji kulturalno-edukacyjnej
Na terenie objętym badaniem jest wiele szkół i miejsc organizujących
wydarzenia kulturalne, co sprawia, że w naturalny sposób pojawia się tu
wiele osób młodych. Z deklaracji różnych grup badanych wynika, że jest to
też miejsce, które przyciąga osoby w średnim wieku, chociaż te przychodzą
tu częściej w celach rekreacyjnych. Mieszkańcy okolicy oraz pozostali mieszkańcy Warszawy pytani o badany obszar skupiali się przede wszystkim na
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będącym przedmiotem wielu dyskusji osiedlu Jazdów. Większość osób zna
to miejsce i była tu przynajmniej jeden raz w życiu, ale stosunkowo niewielu
warszawiaków skorzystało z jego oferty kulturalno-edukacyjnej. Jazdów
w oczach części mieszkańców Warszawy nie zachęca do odwiedzin. Samo
osiedle niektórym z nich jawi się jako zamknięte, prywatne lub przeznaczone dla konkretnej i zamkniętej grupy osób. Okolicę tę określają jako
„pustą”, „martwa”.
Problemy związane z działalnością kulturalno-edukacyjną
Najbardziej prozaiczną tego przyczyną jest brak informacji o mających tam
miejsce wydarzeniach. Wiadomości takie docierają niemal wyłącznie do
zainteresowanych danym tematem, do osób współpracujących z jazdowskimi stowarzyszeniami i do miejskich aktywistów. Głównym źródłem
informacji są fejsbukowe profile organizacji i grup tematycznych oraz
znajomi. Problemem osób wstępnie zainteresowanych jest także poruszanie
się po osiedlu domków fińskich oraz warunki, w jakich odbywają się wydarzenia (niedogrzane i/lub przepełnione pomieszczenia). Dla osób, które
trafiają na Jazdów podczas spaceru po okolicy lub przez przypadek, barierą
psychologiczną jest przede wszystkim wejście na teren, który wydaje się im
przestrzenią prywatną.
Seniorzy
Na osiedlu Jazdów brakuje też wyraźnie seniorów. Wpływ na to mogą mieć
różne dodatkowe czynniki – niesprzyjające położenie wymagające dostania
się na skarpę, brak ławek, program wydarzeń rozpowszechniany kanałami
internetowymi, do których często seniorzy nie mają dostępu, wizerunek
miejsca oferującego wydarzenia niszowe, alternatywne, odbywające się
wieczorem, które niekoniecznie odpowiadają na potrzeby osób starszych.
Poza tym dla seniorów osiedle Jazdów to przede wszystkim „relikt przeszłości”, „pamiątka, której się nie wyrzuca”, swoisty pomnik odbudowy
Warszawy, który należy zachować. Funkcje kulturalne tego terenu mają dla
nich mniejsze znaczenie.
Za najbardziej przyjazne miejsce na analizowanym terenie seniorzy uznają
park Ujazdowski wraz z jego infrastrukturą. Badane osoby starsze korzystające z Domu Dziennego Pobytu bywają tam głównie w ramach wspólnych
spacerów, którym towarzyszą czasem miniwystępy podopiecznych placówki.

33

Uczniowie
Park Ujazdowski jest także doskonałym miejscem na spacery i zajęcia edukacyjne dla pobliskiego przedszkola i szkoły podstawowej. Badani nauczyciele
i rodzice wspominali, że czekają na otwarcie wyremontowanego placu zabaw
w parku. Podkreślali też, że dzięki otwarciu furtki od ulicy Lennona możliwe
jest bezpieczne przejście opiekunów z dziećmi poza ruchliwymi ulicami.
Współpraca między podmiotami
Istotna i charakterystyczna dla badanego obszaru jest regularna współpraca między stowarzyszeniami i instytucjami. Obszar parku Ujazdowskiego
i osiedla Jazdów funkcjonuje obecnie jako przestrzeń zielona sprzyjająca
spacerom i rekreacji, którym towarzyszy funkcja kulturalno-edukacyjna,
realizowana przez liczne lokalne podmioty. Możliwość współpracy wynika nie
tylko ze zbieżnych celów ich działania, ale z fizycznej bliskości i sprzyjającej
komunikacji między nimi. O regularnej współpracy na polu kulturalno-edukacyjnym mówiło wielu badanych. Organizacje skupione na osiedlu Jazdów
współpracują ze sobą nawzajem oraz z większością instytucji edukacyjnych
z badanego terenu, głównie umożliwiając im realizację zajęć dodatkowych
na terenie domków, ale też wspólnie projektując działania. Współpraca
zachodzi również między wybranymi NGO a instytucjami sąsiedzkimi – CSW,
Instytutem Teatralnym, ogrodem botanicznym i Łazienkami Królewskimi. Ze
wspomnianymi instytucjami oraz z pobliskim Młodzieżowym Domem Kultury
współpracują także zlokalizowane tutaj przedszkole i szkoły: podstawowa
i ponadpodstawowe. ASP współpracuje głównie z CSW oraz ze stowarzyszeniami jazdowskimi. Studenci i absolwenci obydwu badanych wydziałów
Akademii mają możliwość prezentowania swoich prac w wybranych domkach,
często dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniami, pracując na rzecz
społeczności jazdowskiej. Jest to dla nich bardzo dobre miejsce do eksperymentowania i konfrontowania się z odbiorcami. Na współpracę z Oddziałem
Dziennym Psychiatrycznym powołuje się Instytut Teatralny oraz Rotacyjny
Dom Kultury. Przedstawiciele ambasad prezentowali spójne stanowisko
w sprawie działalności edukacyjno-kulturalnej. Nie wykluczają oni współpracy
na tym polu z sąsiadującymi z nimi instytucjami i organizacjami, ale nie czynili
dotychczas starań w tym kierunku. Niezależnie od tego bardzo cenią sobie
otoczenie, w którym pracują, zarówno ze względu na jego walory przyrodnicze, jak i kulturalno-edukacyjny charakter podejmowanych tam działań.
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Kierunki współpracy i przepływów odbiorców działań zostały przedstawione
na mapce. Nie obrazuje ona jednak wszystkich podejmowanych kierunków
współpracy, które wykraczają poza najbliższe sąsiedztwo i obejmują coraz
więcej różnych podmiotów instytucjonalnych i nieformalnych w samej
stolicy i poza nią.
STAN POSTULOWANY
Istotność funkcji kulturalno-edukacyjnej
Istnieje powszechna zgoda co do istotności realizowania na tym terenie
funkcji kulturalno-edukacyjnej jako funkcji głównej lub towarzyszącej przestrzeni zielonej pełniącej funkcję rekreacyjną. Głównym postulatem jest
wspomaganie i rozwijanie ich współistnienia w przyszłości. Badani nie wskazywali na konkretne rozwiązania mające służyć realizowaniu funkcji kulturalno-edukacyjnej, ale uznawali za zasadne oddolne określenie polityki wobec
tej części miasta i dzielili się opiniami na temat potrzeb i warunków, które
powinny być spełnione, aby funkcja ta mogła się rozwijać.
Potrzeby związane z realizacją funkcji kulturalno-edukacyjnej
Podstawową potrzebą pozostaje ochrona prawna osiedla Jazdów oraz
techniczne zabezpieczenie domków, tak aby działania kulturalno-edukacyjnej były bezpieczne i możliwe. W tym celu postulowano remont domków
fińskich oraz wypracowanie przejrzystych zasad udostępniania ich wraz
z terenem, na którym są posadowione, organizacjom pozarządowym. Działające na osiedlu Jazdów podmioty chciałyby mieć możliwość organizowania
wydarzeń także na terenie wokół domków i chciałyby otrzymać zgodę na
postawienie tam obiektów małej architektury, np. altanek, sceny na kameralne koncerty czy parkietu do tańca. Część spontanicznych działań na Jazdowie odbywa się w jedynym zachowanym do dzisiaj „gnieździe”, które
z czasem, w sposób organiczny, stało się wielofunkcyjnym centrum spotkań,
zwłaszcza w okresie letnim. Wskazane byłoby więc wspieranie odtwarzania
takich układów w przestrzeni osiedla.
Postulaty szkół
Za ważne uznaje się także ułatwienie realizacji różnych form edukacyjnych
znajdującym się na tym terenie szkołom. Ich przedstawiciele wspominali
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m.in. o umożliwieniu prowadzenia zajęć na terenie parku Ujazdowskiego
i parku Na Skarpie poprzez tworzenie np. ścieżek edukacyjnych. Ze względu
na powiększające się potrzeby lokalnej szkoły podstawowej sugerowano
nawet zmianę przeznaczenia parku Na Skarpie na cele edukacyjne. Grupie
tej zależy także na poprawieniu stanu technicznego zaniedbanych domków,
tak aby spełniały warunki bezpieczeństwa niezbędne do prowadzenia w nich
lekcji szkolnych. Dodatkowym postulatem przedstawicieli szkoły podstawowej jest utworzenie na terenie osiedla Jazdów infrastruktury umożliwiającej prowadzenie w plenerze lekcji wuefu (np. siłowni plenerowej).
Hałas na osiedlu Jazdów
Kwestią, co do której pojawiały się różnice zdań, były reguły dotyczące
dopuszczalnego hałasu na osiedlu Jazdów. Większość osób opowiada się za
zachowaniem „uzdrowiskowego” charakteru tej części miasta, co oznaczać ma
możliwość organizowania np. koncertów, potańcówek i innych imprez okolicznościowych, z zastrzeżeniem, że nie będą one miały charakteru klubowego.
Imprezy z nagłośnieniem mogłyby odbywać się tylko wewnątrz domków
i kończyć odpowiednio wcześnie, tak aby nie zakłócać ciszy nocnej sąsiadom
i nie szkodzić przyrodzie. Jednocześnie jednak pojawiły się głosy stojące
w sprzeczności z dotychczasowymi ustaleniami. Według części respondentów, zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
tym terenie jak i mieszkańców spoza Osiedla, Jazdów to centrum miasta,
w którym wydarzenia kulturalne, np. plenerowe koncerty i projekcje filmów,
nie powinny, a czasem (np. w lecie, gdy później robi się ciemno) nie mogą
kończyć się o 22.00. Dodatkowo sprzyjać ma temu fakt, że osiedle Jazdów
otoczone jest trasą szybkiego ruchu oraz instytucjami i miejscami, które nie
funkcjonują w nocy, więc głośniejsze imprezy nie powinny być dla nich uciążliwe. Osoby reprezentujące to stanowisko nie uwzględniały wpływu hałasu
na lokalną przyrodę, nadając funkcji kulturalnej rangę priorytetową.
Otwartość, kameralność i system informacji
W kontekście realizacji funkcji kulturalno-edukacyjnej na terenie osiedla
Jazdów pojawiała się kwestia otwartości, która rozumiana jest niejednoznacznie. Deklarowana otwartość jego społeczności musi mierzyć się
z pożądaną przez większość kameralnością tego miejsca. Osoby związane
z tym miejscem zgadzają się co do tego, że powinna to być otwartość na
wszystkich, którzy będą szanowali lokalne zasady, przyrodę i społeczność.
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O potrzebie kontynuowania działalności nienastawionej na masowego
odbiorcę mówili też wszyscy badani działający na tym terenie, również
osoby reprezentujące kadrę pedagogiczną i radę rodziców zlokalizowanej
na tym terenie szkoły podstawowej, którym zależy na zachowaniu kameralnego charakteru placówki. Mniejsza skala działań ma być rekompensowana
przez luźniejszą atmosferę czy bliższe relacje, które będą się nawiązywać
między gospodarzami a odbiorcami ich działań. Wszyscy badani podzielali
jednak opinię, że aby skuteczniej realizować funkcję kulturalno-edukacyjną,
trzeba pracować nad przemyślanym systemem informowania o ofercie Jazdowa, tak aby powstające tam inicjatywy mogły dotrzeć do różnych grup
odbiorców. Jazdów potrzebuje koordynatora, który będzie zbierał informacje o wydarzeniach oraz promował je na zewnątrz, a także osoby wspierającej organizacje w zakresie pozyskiwania środków na działania.
Mając na celu otwieranie przestrzeni dla szerszych grup odbiorców, Partnerstwo dla Jazdowa wypracowuje obecnie z ekspertami system nawigacji
po osiedlu oraz jego identyfikację wizualną. Zachęcająco dla korzystania
z oferty domków ma zadziałać także postulowana rezygnacja z ogrodzenia
budynków, w których działają organizacje pozarządowe. Wszyscy badani
podkreślali jednak, że nie jest wskazane , aby Osiedle stało się atrakcją
turystyczną. Tymczasem nieodkryta pozostaje, nawet dla mieszkających
po sąsiedzku warszawiaków, ulica Profesorska. Zdaniem części badanych
wynika to ze specyfiki jej zabudowy i braku jakichkolwiek innych funkcji
poza mieszkalną. Kwestia reklamowania jej uroku i otwierania dla odwiedzających jest sporna. Za zagrożenie dla całego badanego obszaru uznaje
się zarówno jego gentryfikację, jak i skansenizację.
Rezydencje artystyczne i przestrzeń eksperymentu
W kontekście realizacji opisywanej funkcji i sąsiedztwa instytucji kultury
postulowano natomiast umożliwienie odbywania w domkach rezydentury
artystycznej. Wśród różnych propozycji korzystania z Jazdowa pojawiło się
także udostępnienie części terenu jako pola warsztatowego dla studentów
architektury, którzy mogliby, ćwicząc warsztat, budować tymczasowe prototypy domków. Według badanych reprezentujących stowarzyszenia jazdowskie na tym terenie powinny być inicjowane również eksperymenty ekologiczne. Jest to uzasadnione ze względu na przyrodnicze walory tej części
miasta i specyficzny, kameralny charakter miejsca. W tym celu powinno się
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podtrzymywać rozwój istniejącego już ogrodu społecznego, dodając mu
jeszcze więcej przestrzeni. Wskazane jest tworzenie wokół niego społeczności oraz edukowanie i przenoszenie dobrych wzorów w inne części miasta.
Historyczna wartość
Według badanych potrzebne jest również przybliżenie mieszkańcom Warszawy historycznej wartości przestrzeni Jazdowa. Między innymi temu
celowi mogłoby służyć przykrycie wykopu Trasy Łazienkowskiej i ponowne
połączenie kompleksu byłego szpitala. Pojawiła się też propozycja stworzenia w jednym z domków muzeum historii tego terenu.
CYTATY:
Jak bym tutaj widział taką strefę kultury i rozrywki. Ale rozrywki nie w takim
sensie, że siadamy pod drzewem i się upijamy tylko rozrywka w sensie jakieś
koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory taneczne. [NGO]
To jest dobre miejsce na taki odpoczynek, szczególnie że po drugiej stronie
wiaduktu jest CSW czyli muzeum i tam jest kultura i gastronomia. Ale tu też
takie funkcje mogłyby wyjść, to jest kwestia fajnego projektu i wymuszenia
na użytkownikach podporządkowania się jakiemuś logicznemu i estetycznemu
wizerunkowi, który złoży się na wyjątkowe miejsce w Warszawie. [I]
Ja mam tutaj problem z orientacją w terenie. Przez to, że rzadko tutaj chodzę
to te domki mi się zlewają w jedną całość. Ja nie odróżniam, co tutaj, gdzie,
jaki domek (...) Szłam z nawigacją. [M]
Dla nas to była martwa okolica. Tutaj ludzie mieszkają normalnie? Widziałam,
że tutaj w lecie ludzie robili rzeczy jakieś z drewna. [M]
Starszych ludzi tu właściwie w ogóle nie widuję. [I]
Ja bym nie wpadła na pomysł, żeby tam zajrzeć. [M]
Ja nie wiem, gdzie można wejść. Ja nawet się nie zagłębiam w to miejsce,
bo ja nie wiem jaki jest status tych domków. Mam intuicję, że można tu
wejść, że coś tu się dzieje. Ale nie wiem kiedy i gdzie można wejść. Może
gdyby była jakaś mapka. [M]
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To miejsce to taki zagajnik – zielona wyspa dla mieszkańców Warszawy,
z inicjatywami kulturalnymi. [NGO]
Myślę, że to jest problem, który tutaj powoduje dużo tarcia. Większość tych
stałych mieszkańców, bo wiadomo, że to od nich są głównie te skargi, jeżeli
chodzi o to zakłócanie porządku publicznego, oni tutaj mieszkali za czasów
kiedy jeszcze nie było organizacji, kiedy nic się nie działo. I myślę, że oni tamte
czasy pamiętają (…) A powiedzmy pokaz filmowy latem. Siłą rzeczy, latem
ciemno się robi o godzinie 21:30. Film, jak by nie było, trwa co najmniej półtorej godziny, no to automatycznie przekraczamy tę 22.00. Siłą rzeczy jest
głośno dookoła. [NGO]

.
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STAN OBECNY
Obszary z funkcją rekreacyjną
Respondenci określali większość badanego obszaru jako oazę zieleni
wyróżniającą się na tle innych terenów w centrum miasta. W jego skład
wchodzą park Ujazdowski, osiedle Jazdów oraz park Na Skarpie. Choć
wszystkie te obszary różnią się od siebie zaaranżowaniem przestrzeni,
razem tworzą teren zielony, który jest wykorzystywany rekreacyjnie przez
rozmaite grupy użytkowników.
Mieszkańcy badanego terenu i jego okolic spacerują po obu parkach, jednak
tylko niektórzy planują swoje codzienne trasy w ten sposób, by w drodze
do celu przejść przez Jazdów. W przestrzeni tej spotkać można wiele osób
wyprowadzających psy i biegających. Często osoby korzystające z Jazdowa
w ten sposób nie znają dokładnego rozłożenia instytucji i miejsc na tym
obszarze – traktują go raczej jako zróżnicowaną przestrzeń rekreacyjną.

BIEGACZE

ZWIERZĘTA DOMOWE

Park Ujazdowski
Respondenci bardzo wysoko oceniają park Ujazdowski – przez niektórych
określany jest nawet jako jeden z najlepszych terenów zielonych w Warszawie.
Ważną cechą tej przestrzeni wpływającą na jej popularność jest dość duża
swoboda korzystania – w lecie w parku można leżeć na trawie i urządzać pikniki,
zimą lepić z dziećmi bałwany i jeździć na sankach. Istotny jest także plac zabaw
znajdujący się w parku – aktualnie remontowany – który zachęca do odwiedzin
osoby z dziećmi. Park Ujazdowski służy rekreacji na różne sposoby, jego użytkownicy spacerują, biegają, czytają i spędzają czas, siedząc na licznych ławkach.
Teren ten przyciąga osoby zarówno z okolicy, jak i całego miasta.
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Osiedla Jazdów
Inny jest charakter osiedla Jazdów, na którego odbiór wpływa połączenie
wcześniejszej funkcji mieszkalnej z nową, kulturalno-edukacyjną.
Jako że poszczególne ogrody przy domkach znajdują się pod opieką różnych
instytucji oraz mieszkańców, znacząco się od siebie różnią. Dzięki temu
respondenci uważają, że osiedle tworzy park specyficzny i wyjątkowy na
terenie Warszawy. Jednocześnie osoby odwiedzające osiedle wskazują na
to, że teren ten wymaga uporządkowania i renowacji, gdyż na razie jest
zbyt chaotyczny i nieestetyczny. Dodatkowo brak wyraźnego oznaczenia
domków zamieszkałych przez osoby prywatne i domków wykorzystywanych
przez organizacje pozarządowe zniechęca do spacerowania pomiędzy nimi.
Na obszarze osiedla brakuje infrastruktury rowerowej, co stwarza trudności
dla cyklistów – w okolicy bardzo trudno bezpiecznie zostawić rower, by móc
skorzystać z lokalnej zieleni. Dla osób starszych i ich opiekunów wyraźnym
utrudnieniem na osiedlu jest brak ławek i miejsc do siedzenia oraz ogólnodostępnych toalet, co uniemożliwia dłuższe korzystanie z tej przestrzeni.
Rekreacyjne korzystanie z osiedla jest bardzo sezonowe – w okresie zimowym
w przestrzeni tej odbywa się mniej zajęć i wydarzeń, jest ona także odśnieżana w niewielkim stopniu, co utrudnia jakiekolwiek aktywności.

BRAK MAŁEJ
ARCHITEKTURY

BRAK TOALET
PUBLICZNYCH

BRAK INFRASTRUKTURY
ROWEROWEJ

Park na Skarpie
Do celów rekreacyjnych w niewielkim stopniu wykorzystywany jest park
Na Skarpie, co może wynikać z rozmaitych barier architektonicznych
utrudniających poruszanie się po nim. Po pierwsze, park jest niedoświetlony i stwarza wrażenie miejsca niebezpiecznego (zwłaszcza po zmroku).
Rodzice z dziećmi i osoby starsze – na ogół stanowiący grupy najczęściej
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korzystające z tego typu przestrzeni – napotykają utrudnienia, np. brak
wygodnych i bezpiecznych podjazdów dla wózków, brak poręczy przy
schodach. Strome schody stanowiące główny ciąg komunikacyjny przez
park są jednak atrakcyjnym miejscem treningów biegaczy. Odczuwalny
jest również brak ścieżki rowerowej na terenie parku.
Inne tereny
Z perspektywy mieszkańców ulica Profesorska i odcinek ulicy Górnośląskiej poniżej Myśliwieckiej stanowią bardzo atrakcyjne miejsce do spacerowania ze względu na wyjątkowy charakter zabudowy. Niestety, potencjał
ten jest niewykorzystany –ulica Profesorska sprawia wrażenie przestrzeni
prywatnej, co zniechęca spacerowiczów, ulica Górnośląska natomiast zniechęca wąskimi chodnikami i rzędami parkujących po obu stronach samochodów. Dodatkowym utrudnieniem jest brak przejścia przez ulicę Myśliwiecką w rejonie ulicy Profesorskiej.
STAN POSTULOWANY
Osiedle Jazdów
Choć respondenci doceniali wartość osiedla Jazdów jako terenu o wyjątkowym charakterze, wskazywali także na potrzebę uporządkowania goi
przystosowania do wykorzystania przez większą liczbę osób. Poprawić
trzeba zarówno infrastrukturę osiedla – nierówne chodniki, bardzo słabe
oświetlenie, brak ławek i śmietników – jak i zieleń na nim występującą.
Postulowano usunięcie starych żywopłotów, odnowienie trawników oraz
zadbanie o drzewa. Szczególną uwagę zwracano w tej kwestii na obszar
skweru Dialogu, który dzisiaj jest określany jako zabałaganiony i niewykorzystany, a po odnowieniu może stać się miejscem spotkań i odpoczynku.
Aktywność sportowa
Ważne dla użytkowników obszaru jest otwarcie Jazdowa na sport i stworzenie infrastruktury dla różnych aktywności sportowych. Wolne przestrzenie na osiedlu i w parku Na Skarpie umożliwiają stworzenie ścieżek
zdrowia i siłowni plenerowej, które wykorzystywane będą przez pobliskie
placówki edukacyjne – szczególnie szkołę i przedszkole – oraz osoby spędzające czas wolny na świeżym powietrzu. Aktywności sportowe mogą być tym,
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co pozwoli lepiej połączyć obszary na górze i na dole skarpy w związku
z bliskością parku Agrykoli, który jest wykorzystywany do uprawiania
sportów przez mieszkańców całej Warszawy. Dodatkowo osoby starsze
wskazały na to, że w ramach instytucji działających na osiedlu warto otworzyć wypożyczalnię kijów do nordic walking – jest aktywność bardzo popularna i pozwalająca łączyć obserwowanie przyrody z aktywnością sportową.
Zachowanie obecnego charakteru
Jednocześnie dla wszystkich respondentów ważne jest, by zachować specyficzny charakter terenów znajdujących się na osiedlu Jazdów i w jego okolicy.
Przestrzeń ta nazywana jest oazą zieleni w centrum miasta i tym kierunku
powinna się rozwijać. W okolicy badanego obszaru znajdują się liczne parki
i tereny zielone, jednak jazdowskie ogrody oferują przestrzeń inaczej zaaranżowaną od historycznych Łazienek Królewskich czy swobodnego i uporządkowanego parku Ujazdowskiego. Połączenie różnych aspektów rekreacyjnych
– zieleni, przestrzeni do spacerowania i odpoczynku oraz sportu – jest dla rozmówców ważne, gdyż może zachęcić więcej osób do odwiedzania Jazdowa.

OTWARCIE
NA SPORT

ZACHOWANIE
OBSZARÓW ZIELONYCH

UPORZĄDKOWANIE
PRZESTRZENI

CYTATY:
O Skarpie: Ta okolica to jest dla mnie totalnie spacerowa okolica (...) Jak chcę
sobie spacer zrobić to tędy. No ale widać nawet, że tu jest bardzo pusto. No
nikogo nie ma (...) Chyba po prostu nie mam żadnego celu, dla którego miałabym tędy przejść, oprócz tego, że jest tu ładnie i można zrobić spacer. [M]
Mnie się te domki kojarzą, że one jednak są takie letnie. Jak tu byłam to raczej
wiosna, lato, jesieni – wrzesień, październik. A teraz to miejsce mi się wydaje
takie martwe. [M]
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Jak przyjeżdżamy na wydarzenie, to rowery zazwyczaj po prostu rzuca się
gdzieś niedaleko na trawnik. [M]
Ja nad Wisłę przecież chodzę, żeby sobie poleżeć na leżakach. Gdyby tu było
jakoś fajnie zaaranżowane, to na pewno bym przyszła. (…) Zazwyczaj chodzę
wypoczywać, tam, gdzie jednak można się czegoś napić. Zjeść może mniej, ale
napić zdecydowanie. [M]
Mnie się te domki kojarzą, że one jednak są takie letnie. Jak tu byłam to raczej
wiosna, lato, jesieni - wrzesień, październik. A teraz to miejsce mi się wydaje
takie martwe. [M]
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PODSUMOWANIE - NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA
Funkcje na badanym obszarze:
•

Park Ujazdowski pełni obecnie funkcję rekreacyjną. Respondenci oceniali
bardzo wysoko sposób urządzenia parku i nie zgłaszali żadnych sugestii
odnośnie do zmian lub poszerzenia funkcji tego obszaru.

•

Teren Osiedla Domków Fińskich pełni obecnie funkcje mieszkalną, rekreacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. Badani postulują zachowanie wszystkich tych funkcji na terenie Osiedla oraz dodanie funkcji usługowych
(usługi gastronomiczne i usługi zdrowotne). W wyniku przeprowadzonych dotychczas konsultacji i projektów społecznych ustalono określone
rekomendacje dotyczące gabarytów zabudowy (patrz załącznik 3), utrzymanie minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej, dopuszczenie
eksperymentalnej zabudowy tymczasowej np. pawilony wystawowe.
Postulowano również społeczne współzarządzanie terenem, przeprowadzenie inwentaryzacji i konserwacji zieleni oraz dopuszczenie usług
działających na zasadach niekomercyjnych. W wyniku przeprowadzonych
badań terenowych ustalono ponadto, że na terenie Osiedla powinna
znaleźć się infrastruktura sportowa przystosowana dla starszych i młodszych dzieci - uczniów pobliskiej szkoły podstawowej. Innym istotnym
zaleceniem dla tego obszaru jest zadbanie o system informacji przestrzennej oraz infrastrukturę sprzyjającą realizacji funkcji rekreacyjnej
(mała architektura, infrastruktura rowerowa, toalety).

•

Park Na Skarpie pełni funkcję rekreacyjną, choć zdaniem badanych
potencjał tego terenu nie jest w pełni wykorzystany. Z badania terenowego wynika, że korzystne byłoby uzupełnienie funkcji rekreacyjnej
o usługową (usługi gastronomiczne). Badani sugerowali też rozwój na
tym terenie infrastruktury rowerowej (m.in. ścieżki).

•

Na obszarze pomiędzy ulicami Myśliwiecką, Rozbrat i Górnośląską realizowane są funkcje mieszkalna oraz edukacyjna. Z przeprowadzonego
badania wynika, że mieszkańcom tego obszaru oraz jego okolic brakuje
funkcji usługowych - handlu, gastronomii, usług zdrowotnych. Funkcje te
powinny w okolicy być wprowadzone i/lub rozwijane.
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Komunikacja piesza
•

Skarpa warszawska stanowi istotną barierę w komunikacji pieszej na
badanym obszarze. Większość tras pieszych przebiega równolegle do
skarpy lub ulicami wyznaczającymi granice badanego obszaru.

•

Na badanym obszarze występuje wiele barier dla ruchu pieszego,
szczególnie mocno odczuwanych przez osoby z ograniczoną mobilnością
(seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie dzieci w wózkach). Do barier należą m.in. strome schody, brak podjazdów dla wózków,
niefunkcjonalna kładka nad ulicą Górnośląską, brak przejść dla pieszych na
ulicy Myśliwieckiej i Hoene-Wrońskiego. Zwracano również uwagę na fakt,
że na terenie Osiedla Domków Fińskich jedynie Rotacyjny Dom Kultury
jest architektonicznie przystosowany dla osób z ograniczoną mobilnością.

•

Do najważniejszych postulatów w obszarze komunikacji pieszej należy
utworzenie stałego, przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami przejścia pomiędzy parkiem Ujazdowskim a osiedlem Jazdów
w pobliżu Rotacyjnego Domu Kultury.

Komunikacja samochodowa
•

Ulica Myśliwiecka na odcinku przebiegającym przez badany obszar jest
postrzegana jako wymagająca uspokojenia ruchu.

•

Ruch samochodowy w rejonie szkoły podstawowej wymaga zdaniem
przedstawicieli szkoły reorganizacji, gdyż dowożenie dzieci powoduje korki
i zatory na skrzyżowaniu ulic Jazdów, Górnośląskiej, Pięknej i Wiejskiej.

•

Teren osiedla Jazdów powinien pozostać obszarem o ograniczonym
ruchu samochodowym. Postulowane jest jednak utworzenie na terenie
osiedla parkingu dla osób z niepełnosprawnościami.

Transport publiczny
•

Transport autobusowy przebiegający Trasą Łazienkowską jest istotną
i często wykorzystywaną alternatywą dla ruchu pieszego. Z prowadzonych
badań wynika, że wiele osób decyduje się na pokonanie odległości pomiędzy ulicą Myśliwiecką a placem Na Rozdrożu autobusem zamiast pieszo.

•

Zdaniem niektórych badanych odczuwalny jest brak połączenia autobusowego z Powiślem ulicami Piękną, Myśliwiecką i Rozbrat.
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Jak wskazują przeprowadzone badania, przestrzeń obszaru objętego badaniem jest bardzo różnorodna. Ważnym czynnikiem, który wpływa na taki
stan rzeczy jest znajdująca się mniej więcej w jego połowie skarpa wiślana.
Jak wynika z obserwacji i rozmów z przedstawicielami grup reprezentowanych na badanym obszarze, skarpa stanowi barierę wpływającą na obierane
szlaki komunikacyjne, ale również sposoby i miejsca spędzania czasu. Osoby
mieszkające u podnóża skarpy dużo rzadziej bywają w okolicy osiedla Jazdów i analogicznie, osoby związane z obszarem na górze rzadko korzystają
z przestrzeni poniżej.
Ważnym elementem kształtującym przestrzeń i organizującym funkcjonowanie w nim jest Trasa Łazienkowska. Dzięki jej bliskości obszar jest
dobrze skomunikowany z niemal całym miastem. Z drugiej strony, wysokie
natężenie ruchu generuje przez nią hałas, słyszalny w niemal każdej części
badanego obszaru.
Zróżnicowanie badanego obszaru wynika również z wielości związanych
z nim aktorów. Znajdują się tu placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły
podstawowe, ogólnokształcące i technikum), dyplomatyczne (ambasady
Francji i Niemiec), siedziby organizacji pozarządowych i budynki mieszkalne.
Pomimo różnic w prowadzonej działalności i interesach reprezentowanych
przez owe grupy, możliwe było wypracowanie wspólnych potrzeb, zaprezentowanych we wcześniejszych częściach raportu.
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ZAŁĄCZNIK 1
Spacery badawcze:
1.
2.
3.
4.
5.

Dyrekcja i członkowie Rady Rodziców (Szkoła Podstawowa nr 12)
Przedstawiciele Partnerstwa dla Jazdowa
Koordynatorka Rotacyjnego Domu Kultury (Dom Kultury Śródmieście)
Przedstawicielka Fundacji Wspierania Rozwoju
Mieszkańcy miejscowości podwarszawskiej
(rodzina z dwójką dzieci – 4 lata; 8 miesięcy)
6. Mieszkanka Warszawy (wraz z półtorarocznym dzieckiem)
7. Mieszkanka ul. Górnośląskiej
8. Grupa mieszkańców konsultowanego terenu (w tym mieszkanka
Kolonii Profesorskiej)
9. Mieszkaniec ul. Przemysłowej
10.Mieszkanka ul. Koszykowej
Indywidualne wywiady pogłębione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS
Przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury
Przedstawiciel ASP, Wydział Wzornictwa
Przedstawiciel ASP, Wydział Architektury Wnętrz
Przedstawiciel Ambasady Niemiec
Przedstawiciel Ambasady Francji
Przedstawiciel Stowarzyszenia “Dom Tańca”
(Ambasada Muzyki Tradycyjnej)
8. Przedstawiciele Towarzystwa Polska-Finlandia
9. Mieszkanka konsultowanego terenu (osoba z niepełnosprawnością
ruchową)
10.Przedstawiciel ZGN Warszawa Śródmieście
11.Przedstawiciel Instytutu Teatralnego
12.Przedstawiciele CSW Zamek Ujazdowski
13.Przedstawiciel Przedszkola nr 129, Raj na Skarpie
14. Podopieczni i kierownictwo Domu Dziennego Pobytu przy ul. Górnośląskiej
15.Współpracownik Partnerstwa dla Jazdowa, absolwent ASP
16.Przedstawiciel Fundacji Pracowni Dóbr Wspólnych
17.Przedstawiciel Rady Osiedla Powiśle-Solec
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Obserwacje:

Obserwacje terenowe
14.01.2018

Niedziela

16.00-18.00

17.01.2018

Środa

10.00-11.00

18.01.2018

Czwartek

17.00-19.00

19.01.2018

Piątek

14.00-15.00

20.01.2018

Sobota

10.00-11.00

20.01.2018

Sobota

14.00-15.00
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ZAŁĄCZNIK 2
Bibliografia (kolejność chronologiczna)
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Marcyniuk Karolina, Fińskie domki w Warszawie, Praca seminaryjna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Hungarystyki, Warszawa 2012
Głuszek Michał, Siatka niezgody, „Etnografia do kieszeni” 2013, nr 4, s. 9-25
Kunecka Małgorzata, Jak dobrze mieć sąsiada, „Etnografia do kieszeni” 2013, nr 4, s. 27-53
Jaworowska Jagna, Wieś w środku miasta. Relacje mieszkańców Jazdowa z przyrodą, „Etnografia do kieszeni” 2013, nr 4, s. 55-71
Kunecki Daniel, Zielone lata, „Etnografia do kieszeni” 2013, nr 4, s. 73-91
Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów. Raport z warsztatów i prezentacja koncepcji wypracowanej przez uczestników,
oprac. A. Latko i in., Warszawa, październik 2014
Kunecka Małgorzata, Kunecki Daniel, Domki fińskie – pamięć osobista, historia, współczesność. Projekt etnograficzny na pograniczu nauki i życia społecznego, „Etnografia.
Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 1, 2015, s. 190-199
Kujawa Oliwia, Rola oddolnych inicjatyw sąsiedzkich w budowaniu kapitału społecznego na
przykładzie działań mieszkańców osiedla Jazdów, Praca dyplomowa, Akademia Pedagogiki
Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, kierunek: socjologia, Warszawa 2016
Śmiechowski Dariusz, Cultivating a villageimpulse in the midst of Warsaw, The JazdówSettlement of Finnishhouses, „newDist SBE16 Towards Post-Carbon Cities” Special Issue,
lipiec 2016, s. 167-178,http://sbe16torino.org/downloads/SBE16TO_proceedings.pdf
Community-management model for the Jazdów Settlement – publikacja podsumowująca
projekt zrealizowany w 2016 r., wersja wstępna, materiały przesłane przez Otwarty Jazdów
Biedka Wanda, „Trying to be the changethey want to see in the future” A Study of autonomoussocial and culturalcentres in Warsaw, GeographyDissertation in Sustainable
Development MA, The University of Edinburgh, 2017
Buchnajzer Józef, Ogrody społeczne – wspólne miejsca na lokalnych mapach, Praca magisterska,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Poznań 2017
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Artykuły prasowe
Urzykowski Tomasz, U nas w Finlandii drewniaki w centrum się chroni, warszawa.wyborcza.pl, 11.12.2012,http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,13026073,_U_nas_w_
Finlandii_drewniaki_w_centrum_sie_chroni_.html
Urzykowski Tomasz, Gwiazdka w fińskich domkach. Oby nie ostatnia, warszawa.wyborcza.
pl, 24.12.2012,http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,13101361,Gwiazdka_w_
finskich_domkach__Oby_nie_ostatnia.html
Bukalska Patrycja, Sauna na Jazdów, „Tygodnik Powszechny”, 25.02.2013,https://www.
tygodnikpowszechny.pl/sauna-na-jazdow-18720
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MŁ, Otwarty Jazdów – czy przetrwa?, e-ogrody.pl, 25.09.2013,http://ladnydom.pl/Ogrody/56,133895,14669652,Otwarty_Jazdow___czy_przetrwa_.html
Szymanik Grzegorz, Fińskie domki to jest wstyd?, „Duży Format”, 29.01.2014,http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,15351883,Finskie_domki_to_jest_wstyd_.html
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Źródła internetowe
jazdow.pl – strona Otwartego Jazdowa
domkifinskie.etnograficzna.pl
konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/przyszlosc-terenu-osiedla-jazdow
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ZAŁĄCZNIK 3

Ustalenia ogólne

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
•

Teren Osiedla Jazdów powinien w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy być wpisany jako teren
usług kulturalnych z dopuszczonymi funkcjami towarzyszącymi np. usługową.

•

Zabudowa o wysokości do 12 m,pawilonowa, z zachowaniem
powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 70%.

•

Dodatkowo powinien to być teren o pewnej autonomii – model zarządzania
przestrzenią z udziałem mieszkańców. Za konieczną uznano ochronę prawną
terenu oraz zagwarantowanie możliwości realizacji koncepcji poprzez
odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych.

•

Zachowanie istniejącej zabudowy. Nowa zabudowa nawiązująca charakterem
do obecnej, nie większa niż ok. 100 m2 i 5 m wysokości. Dachy płaskie (powinny
mieć charakter zielony) lub skośne (zachowanie kąta dachów domków fińskich).

•

Dopuszczone altany (do 25 m2 rzutu).
Dopuszczone lekkie łączniki między budynkami.

•

Dopuszczona zabudowa szklarniowa (na potrzeby edukacji ekologicznej,
ogrodów społecznościowych i drobnych usług).

•

Możliwe odstępstwa od zasad zabudowy, ale za zgodą lokalnej społeczności.
Projekty budowlane konsultowane z lokalną społecznością.
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Uchwała programowa dla Osiedla Jazdów 2017 - Strategia współzarządzania przestrzenią
miejską w partnerstwie publiczno-społecznym

GŁÓWNE WARTOŚCI OSIEDLA JAZDÓW TO:
1. OTWARTOŚĆ - zaproszenie do działań poprawiających dobrostan przyrody, ludzi, miasta.
2. BŁOGOŚĆ - Osiedle Jazdów to enklawa spokoju i repozytorium pozytywnej
energii dla Warszawy. Na Jazdowie można poczuć czystą przyjemność z bycia
“tu i teraz”. Inspirujące aktywności i infrastruktura Jazdowa dostarczają
strawy dla ducha, umysłu, ciała.
3. WZAJEMNOŚĆ - Otwarty Jazdów budowany jest na zdrowych relacjach
pomiędzy ludźmi oraz między ludźmi a środowiskiem, z założeniem, że
zaufanie między ludźmi buduje się poprzez uważność i zrozumienie istotnych
potrzeb oraz ich zaspokajanie na zasadzie wzajemności.
4. EMPATIA - Otwarty Jazdów organizuje działania nakierowane także na
odbiorców z grup osób nieprzystosowanych, wykluczonych, dyskryminowanych.
Aktywnie przyciąga i poszukuje odbiorców takich działań oraz organizacji,
instytucji, osób i grup nieformalnych działających w tym obszarze.
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Uwagi ogólne

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
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miejską w partnerstwie publiczno-społecznym
5. (WY)TWÓRCZOŚĆ Jazdów jest przestrzenią pracy twórczej i wytwórczej. Stara
się aktywizować i inicjować mieszkańców Warszawy w przestrzenie twórczości,
aby zamazywać granicę pomiędzy biernym konsumentem dzieł kultury (również
materialnej), a twórcą. Jazdów stwarza również dobre warunki dla pracy
zawodowych rzemieślników i wytwórców, oraz tych, którzy chcieliby nauczyć się
jak czerpać korzyści z własnej pracy rąk.
6. INNOWACYJNOŚĆ Osiedle Jazdów to społeczna przestrzeń eksperymentu. Ma ambicje
do wyznaczania nowych, innowacyjnych kierunków w dziedzinie samoorganizacji,
partycypacji, edukacji, twórczości artystycznej i budowaniu świadomości ekologicznej.
Na Jazdowie testowane są działania, które mogą inspirować inne grupy nieformalne,
organizacje, artystów oraz decydentów zajmujących się w swojej pracy szeroko
pojętymi relacjami człowiek-środowisko- miasto.
7. CIĄGŁOŚĆ Przez ponad 70 lat drewniane domki fińskie stopiły się z lokalną
przyrodą, obrosły w ogrody i ogrodników. Wyzwolona energia społeczności
mieszkańców Osiedla i całej Warszawy nadała nowe funkcje tej przestrzeni, przy
jednoczesnym zachowaniu poprzednich. Mimo ciągłych przemian i eksperymentów,
Osiedle Jazdów rozwija się w organiczny i zrównoważony sposób.
CELE GŁÓWNE:
I. Zachowanie i wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Osiedla Jazdów
II. Tworzenie na Osiedlu Jazdów otwartej, atrakcyjnej, wielofunkcyjnej
przestrzeni społecznej.
III. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno- społecznym
na Osiedlu Jazdów w Warszawie.
CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Ochrony historycznej domków fińskich,
budynków dawnego Szpitala Ujazdowskiego oraz szczególnego charakteru
przestrzeni Osiedla:
•

Osiedle Jazdów powinno być miejscem dialogu na temat rozwoju jego przestrzeni

•

ingerencje zmieniające charakter i funkcje Osiedla powinny być konsultowane
w sposób spełniający standardy konsultacji społecznych

•

Miasto Stołeczne Warszawa i społeczność lokalna powinny wspólnie działać na
rzecz zachowania w dobrym stanie istniejących domków fińskich oraz innych
historycznych budynków na terenie Osiedla.
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Uwagi ogólne

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
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• Szczegóły ochrony układu urbanistycznego powinny być uregulowane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wpracowanego
w formule partycypacyjnej
CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Promocji dziedzictwa niematerialnego
unikalnego miejsca i jego społeczności (historia kulturowa i społeczna, sąsiedztwo
i samoorganizacja):
•

powinno się dążyć do utrzymanie wyjątkowej tożsamości Osiedla Jazdów,
obejmującej dynamiczny i ciągły rozwój oraz dialog na temat przestrzeni

•

powinno się realizować programy nawiązujące do historii i dziedzictwa niematerialnego
Osiedla Jazdów oraz upowszechniania historii Osiedla i jego mieszkańców

•

powinno się wspierać nowe rozwiązania w zakresie partycypacji obywatelskiej,
rozwoju miasta, rewitalizacji oraz promocji idei współzarządzania przestrzenią
publiczną przez mieszkańców.

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Tworzenia na Osiedlu Jazdów otwartej,
atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni społecznej:
•

odpowiedzią na potrzeby wszystkich mieszkańców powinna być możliwość
oddolnego decydowania o przestrzeni, dostosowywania jej do zmieniających
się potrzeb społeczności oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta jako
całości oraz najbliższej okolicy

•

aktywni członkowie społeczności lokalnych, jako najlepiej znający
uwarunkowania swojego otoczenia i najszybciej reagujący na potrzeby jej
użytkowników, powinni mieć możliwość współdecydowania o sposobie
zagospodarowania i zarządzania daną przestrzenią

•

Teren Osiedla Jazdów powinien stanowić miejsce, gdzie przetestowany zostanie
model pozwalający na realizację powyższych postulatów

•

Przestrzeń Osiedla powinna zostać pozostawiona w zasobie publicznym,
co zagwarantuje jej dostępność dla różnych grup, nie ograniczonych do wspólnot
sąsiedzkich, towarzyskich lub dysponujących określonym kapitałem ekonomicznym

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Dzielenia zadań związanych z troską
o przyrodę, architekturę i infrastrukturę Osiedla Jazdów.
- Osiedle Jazdów powinno zostać podzielone na poniższe części
(za które odpowiedzialne będą poszczególne osoby i podmioty):
- Przydomowe (odpowiedzialni: mieszkańcy domów komunalnych)

59

Uwagi ogólne

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
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- Przestrzeń wspólna (odpowiedzialni: organizacje użytkujące domki
i Społeczność Lokalna Osiedla Jazdów)
- Przestrzeń publiczna (odpowiedzialni: zarządca terenu w porozumieniu
ze Społecznością Lokalną)
ZADANIA M.ST. WARSZAWY:
- pielęgnacja drzew na terenie Osiedla Jazdów
- opieka nad zielenią miejską na terenach publicznych Osiedla Jazdów
- spełnienie standardów energetycznych i ekologicznych (m.in. właściwe
docieplenie domków)
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo konstrukcji domków fińskich – trwałość
fundamentów, podłogi parteru, przegród zewnętrznych
- opieka nad pustostanami
- konserwacja infrastruktury Osiedla (ulice, chodniki, latarnie, kosze na
śmieci,ławki itp.)
- infrastruktura techniczna w ramach przyłączy zewnętrznych
- wszystkie prace dotyczące tej materii powinny być prowadzone
wg Poradnika Architektonicznego oraz Karty Zieleni
ZADANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ OSIEDLA JAZDÓW:
- dbanie o zieleń przydomową na określonym dla każdego domku terenie
- utrzymanie porządku wokół domku, w ogrodzie
- wspólnych i przydomowych. (np. ścieżki, urządzenia gospodarcze - stojaki na
rowery, pojemniki na surowce wtórne) wg wypracowanych wspólnie z m.st.
Warszawa standardów
- dbanie o elewację i dachy
- dbanie o instalacje wewnętrzne
- codzienna konserwacja domków, w tym domków o funkcjach służebnych wobec
Osiedla Jazdów
- podnoszenie standardów wg własnych potrzeb (np. malowanie, wymiana
armatury, sprzętu AGD)
- pozyskiwanie dotacji remontowych, grantów we współpracy z m.st. Warszawa
- poszukiwanie alternatywnych metod konserwacji i eksploatacji domków
(np.ogrzewanie panelami słonecznymi, zbieranie deszczówki itp.) wraz
z poszukiwaniem źródeł finansowania na ich wdrożenie
- konserwacja infrastruktury Osiedla (ulice, chodniki, latarnie,
kosze na śmieci,ławki itp.)
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Funkcja mieszkalna

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
•

Funkcja towarzysząca, która będzie gwarancją dbałości o teren
i bezpieczeństwa.

•

Stała liczba domków (10-13), nie w skupisku, a rozproszone.

•

Pierwszeństwo dla obecnych mieszkańców, ale po zmianie
warunków umowy.

•

Inwentaryzacja terenu i domków oraz spis infrastruktury.

•

Ogrodzenia nie wyższe niż 1,2 m z drewna lub żywopłoty.

•

Wielkośćterenu do poszczególnych domków określona według
istniejącego stanu.
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• Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Osiedla (prowadzone w latach
2013-2015) potwierdziły, że w ocenie mieszkańców Warszawy jest ono miejscem
wyjątkowym ze względu na swój miejsko-wiejski charakter, otwartość, a także
potencjał harmonijnego pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych,
usługowych i mieszkalnych.
•

Wszystkie grupy uczestników konsultacji społecznych podkreślały potrzebę
zachowania funkcji mieszkalnej tego terenu.

•

Istotną wartością dla uczestników konsultacji była możliwość promowania na
terenie Osiedla zdrowego, ekologicznego trybu życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Zapobiegania gentryfikacji oraz
utrzymania Osiedla Jazdów jako przestrzeni otwartej i dostępnej dla
wszystkich użytkowników:
•

powinna zostać utrzymana publiczna własność terenu Osiedla Jazdów

•

powinno się prowadzić racjonalną politykę w zakresie stawek czynszów dla
mieszkańców i organizacji pozarządowych, co pozwoli zapewnić dostęp do niego
różnorodnym grupom mieszkańców

•

funkcja mieszkalna na terenie Osiedla powinna zostać zachowana pod postacią
lokali komunalnych

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Podziału domków fińskich ze względu na funkcje:
•

Ogólną dyrektywą podziału funkcji domków powinno być przenikanie się ich
funkcji zamiast tworzenia odrębnych stref dla danej funkcji

•

Osiedle Jazdów, mające stanowić wzorzec prawidłowo zarządzanej
przestrzeni miejskiej, powinno zapewniać realizację różnorodnych potrzeb,
z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych i społecznych

•

Największy odsetek domków powinien zostać przeznaczony na cele mieszkalne
oraz realizację funkcji prospołecznej i kulturotwórczej

•

Działalność sektora pozarządowego, tj. funkcje edukacyjne, społeczne,
ekologiczne, zdrowotne i kulturalne, powinna być realizowana łącznie w ok. 3545% z ogólnej liczby istniejących domków fińskich (z uwzględnieniem nie więcej
niż trzech domów przeznaczonych na obsługę Osiedla, jak biuro z punktem
informacyjnym, warsztat i narzędziownia, służbówka)

•

Działalność instytucji publicznych powinna być realizowana w ok. 5-15% ogólnej
liczby domków
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Funkcja usługowa

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
•

Dopuszczone nieuciążliwe usługi drobne, jako uzupełnienie
pozostałych funkcji.

•

Jako przykład wymieniane: mała kawiarnia, mały sklep spożywczy,
warsztat rzemieślniczy. Preferowane oparte na ekonomii społecznej, wykonywane osobiście.

•

Zakaz handlu wielkopowierzchniowego.
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miejską w partnerstwie publiczno-społecznym
• Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Osiedla (prowadzone w latach
2013-2015) potwierdziły, że w ocenie mieszkańców Warszawy jest ono miejscem
wyjątkowym ze względu na swój miejsko-wiejski charakter, otwartość, a także
potencjał harmonijnego pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych,
usługowych i mieszkalnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Zapobiegania gentryfikacji oraz
utrzymania Osiedla Jazdów jako przestrzeni otwartej i dostępnej dla
wszystkich użytkowników:
•

organizacje i podmioty prowadzące działalność niedochodową powinny być
preferowane przy udostępnianiu domków fińskich na ich działalność statutową

•

działalność komercyjna na terenie Osiedla powinna zostać ograniczona do
podmiotów ekonomii społecznej

•

powinno się zachować funkcje Oddziału Dziennego Psychiatrycznego
(ul. Jazdów 5), oraz poddać rewitalizacji historyczny budynek Szpitala
Ujazdowskiego (ul. Jazdów 8a)

•

oferta podmiotów operujących na terenie Osiedla powinna być skierowana
zarówno bezpośrednio do jego mieszkańców i działających tam podmiotów,
ale także do mieszkańców Śródmieścia oraz całej Warszawy, ze szczególnym
uwzględnieniem grup wykluczonych

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Podziału domków fińskich ze względu na funkcje:
•

Ogólną dyrektywą podziału funkcji domków powinno być przenikanie się ich
funkcji zamiast tworzenia odrębnych stref dla danej funkcji

•

Osiedle Jazdów, mające stanowić wzorzec prawidłowo zarządzanej przestrzeni
miejskiej, powinno zapewniać realizację różnorodnych potrzeb

•

Największy odsetek domków powinien zostać przeznaczony na cele mieszkalne
oraz realizację funkcji prospołecznej i kulturotwórczej

•

Funkcja mieszkalna powinna oznaczać przeznaczenie domków fińskich na lokale
komunalne i powinna być realizowana w ok. 35-45% z ogólnej liczby istniejących
domków fińskich

•

Dopuszczalne są również inne formy zamieszkiwania, jak np. mieszkania
treningowe, o ile mieszczą się w działalności statutowej organizacji
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Funkcja komunikacyjna

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
•

Ulica Jazdów jako główny ciąg pieszo-jezdny. W alejkach
dopuszczony ruch pieszy i rowerowy. Stacja Veturilo w pobliżu
domków fińskich.

•

Wzmocnienie głównych szlaków komunikacyjnych, które łączą
Osiedle z terenami sąsiednimi.

•

Oznaczenie wejść do Jazdowa (otwarte bramy o różnych charakterze).

•

Nawierzchnie dróg na Osiedlu wodoprzepuszczalne, oprócz ulicy
Jazdów – tu rekomendowane np. odsłonięcie bruku.

•

Zakaz parkowania na terenie Osiedla Jazdów, tylko po jednym
miejscu parkingowym przy domkach z funkcją mieszkalną.
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CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Zapobiegania gentryfikacji oraz
utrzymania Osiedla Jazdów jako przestrzeni otwartej i dostępnej dla
wszystkich użytkowników:
•

ul. Jazdów powinna zostać przekształcona w ciąg o ruchu uspokojonym np. strefa
zamieszkania / woonerf

•

możliwość parkowania na terenie Osiedla Jazdów powinno zostać ograniczone
na zasadach wypracowanych we współpracy ze społecznością lokalną

67

Funkcja kulturowo-edukacyjna

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
•

W podsumowaniu prac grupy wspólnej pojawiają się funkcje:
społeczna, kulturalna i edukacyjna określane jako funkcje podstawowe.

•

Funkcja społeczna – działania oparte na ekonomii społecznej,
których celem jest wyznaczanie nowych kierunków rozwoju miasta.
Wypróbowywania eksperymentalnych działań w małej skali.

•

Funkcja kulturalna – działania promujące historię Jazdowa (miejsce
narodzin Warszawy oraz symbol odbudowy po II wojnie światowej)
oraz działania plenerowe uzupełniające ofertę okolicznych instytucji.

•

Funkcja edukacyjna – po pierwsze działania z zakresu historii
miejsca, ekologii, społecznego ogrodnictwa, zdrowia, ekologicznej
architektury i zrównoważonego rozwoju miasta; po drugie ochrona
istniejących na tym terenie placówek edukacyjnych (przedszkole
i szkoła) i rozszerzenie ich oferty; po trzecie działania prowadzone
przez uczelnie wyższe.

•

Dopuszczalne wystawy architektury eksperymentalnej w skali 1:1
z maksymalnym czasem ekspozycji 2 lata i wykorzystaniem na jedną
z funkcji podstawowych lub uzupełniających.
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• Społeczności skupiona wokół Osiedla stara się o zachowanie szczególnego
potencjału kulturowego i społecznego Osiedla.
•

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Osiedla (prowadzone w latach
2013-2015) potwierdziły, że w ocenie mieszkańców Warszawy jest ono miejscem
wyjątkowym ze względu na swój miejsko-wiejski charakter, otwartość, a także
potencjał harmonijnego pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych,
usługowych i mieszkalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Zapobiegania gentryfikacji oraz
utrzymania Osiedla Jazdów jako przestrzeni otwartej i dostępnej dla
wszystkich użytkowników:
•

powinna zostać utrzymana publiczna własność terenu Osiedla Jazdów

•

powinno się prowadzić racjonalną politykę w zakresie stawek czynów dla
mieszkańców i organizacji pozarządowych, co pozwoli zapewnić dostęp do niego
różnorodnym grupom mieszkańców

•

organizacje i podmioty prowadzące działalność niedochodową powinny być
preferowane przy udostępnianiu domków fińskich na ich działalność statutową

•

działalności komercyjna na terenie Osiedla powinna zostać ograniczona do
podmiotów ekonomii społecznej

•

oferta podmiotów operujących na terenie Osiedla powinna być skierowana
zarówno bezpośrednio do jego mieszkańców i działających tam podmiotów,
ale także do mieszkańców Śródmieścia oraz całej Warszawy, ze szczególnym
uwzględnieniem grup wykluczonych

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Podziału domków fińskich ze względu na funkcje:
•

Ogólną dyrektywą podziału funkcji domków powinno być przenikanie się ich
funkcji zamiast tworzenia odrębnych stref dla danej funkcji

•

Osiedle Jazdów, mające stanowić wzorzec prawidłowo zarządzanej
przestrzeni miejskiej, powinno zapewniać realizację różnorodnych potrzeb,
z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych i społecznych

•

Największy odsetek domków powinien zostać przeznaczony na cele mieszkalne
oraz realizację funkcji prospołecznej i kulturotwórczej

•

Funkcja mieszkalna powinna być realizowana w ok. 35-45% z ogólnej liczby
istniejących domków fińskich
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Funkcja kulturowo-edukacyjna

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów

70

Uchwała programowa dla Osiedla Jazdów 2017 - Strategia współzarządzania przestrzenią
miejską w partnerstwie publiczno-społecznym
• Działalność sektora pozarządowego, tj. funkcje edukacyjne, społeczne,
ekologiczne, zdrowotne i kulturalne, powinna być realizowana łącznie
w ok. 35-45% z ogólnej liczby istniejących domków fińskich (z uwzględnieniem
nie więcej niż trzech domów przeznaczonych na obsługę Osiedla, jak biuro
z punktem informacyjnym, warsztat i narzędziownia, służbówka)
•

Działalność instytucji publicznych powinna być realizowana w ok. 5-15% ogólnej
liczby domków

•

W ok. 5-15% domków fińskich może być prowadzona działalność komercyjna
realizowana przez podmioty ekonomii społecznej przy preferencji dla
działalności gastronomicznej lub hostelowej

•

Dopuszczalne są również inne formy zamieszkiwania, jak np. mieszkania
treningowe, o ile mieszczą się w działalności statutowej organizacji
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Funkcja rekreacyjna

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
•

Funkcja towarzysząca.Powiązana z charakterem miejsca
i wzmacniająca jego potencjał.

•

Urządzenia dla tej funkcji nie mogą ograniczać powierzchni
biologicznie czynnej.

•

Zadaniem funkcji jest: podkreślenie walorów miejsca; dawanie okazji
do zatrzymania się oraz aktywnego wypoczynku. Przykłady: siłownia
plenerowa położona u szczytu Skarpy; naturalny plac zabaw lub park
linowy na zboczu Skarpy; hamaki między drzewami; stacja rowerowa;
źródło wody oligoceńskiej.

•

Inwentaryzacja, rewaloryzacja oraz restaurowanie zieleni,
zachowanie ogrodowego charakteru miejsca.

•

Możliwe tworzenie ogrodów społecznych i tematycznych. Zmiany
zieleni powinny być konsultowane ze społecznością lokalną.
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• Krajobraz Osiedla to budynki w otoczeniu zieleni o charakterze ogrodowoparkowym, z drzewami i krzewami (również w formie żywopłotów), trawnikami
i roślinnością łąkową, grządkami warzywnymi. Na terenie Osiedla znajdują się
także pomieszczenia gospodarcze – wolnostojące „komórki”.
• Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Osiedla (prowadzone w latach
2013-2015) potwierdziły, że w ocenie mieszkańców Warszawy jest ono miejscem
wyjątkowym ze względu na swój miejsko-wiejski charakter, otwartość, a także
potencjał harmonijnego pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych,
usługowych i mieszkalnych.
• Istotną wartością dla uczestników konsultacji była możliwość promowania na
terenie Osiedla zdrowego, ekologicznego trybu życia.
CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Ochrony dziedzictwa przyrodniczego
obszaru Osiedla Jazdów:
•

•
•
•

Wszelkie działania prowadzone na Osiedlu Jazdów powinny mieć na względzie
równowagę lokalnego ekosystemu, powinny wspierać żyjące w nim gatunki oraz
usprawniać obieg materii (jak najbardziej w skali lokalnej)
Nadrzędnym celem pielęgnacji zieleni na Osiedlu powinno być dążenie do
zachowania na terenie Osiedla istniejącego drzewostanu
Wszelkie wycinki oraz nowe nasadzenia zmierzające do zmian układu zieleni
drzew i krzewów powinny podlegać konsultacjom ze społecznością lokalną
Szczegółowe sposoby pielęgnacji i rozwoju zieleni na Osiedlu Jazdów powinny
zostać wypracowane wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawa i społeczność
lokalną Osiedla Jazdów oraz określone w opracowanej wspólnie Karcie Zieleni
dla Osiedla Jazdów

CELE SZCZEGÓŁOWE w odniesieniu do Zapobiegania gentryfikacji oraz utrzymania
Osiedla Jazdów jako przestrzeni otwartej i dostępnej dla wszystkich użytkowników: e:
•
•
•
•
•

powinna zostać utrzymana publiczna własność terenu Osiedla Jazdów
ul. Jazdów powinna zostać przekształcona w ciąg o ruchu uspokojonym np. strefa
zamieszkania / woonerf
układu zieleni na terenie Os. Jazdów powinien zostać objęty ochroną prawną (możliwe
formy: GEZ – wpis układu zieleni i krajobrazu kultorowego, docelowo m.p.z.p.)
możliwość parkowania na terenie Osiedla Jazdów powinno zostać ograniczone
na zasadach wypracowanych we współpracy ze społecznością lokalną
oferta podmiotów operujących na terenie Osiedla powinna być skierowana
zarówno bezpośrednio do jego mieszkańców i działających tam podmiotów,
ale także do mieszkańców Śródmieścia oraz całej Warszawy, ze szczególnym
uwzględnieniem grup wykluczonych
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Funkcja kulturowo-edukacyjna

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania Osiedla Jazdów
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• Działalność sektora pozarządowego, tj. funkcje edukacyjne, społeczne,
ekologiczne, zdrowotne i kulturalne, powinna być realizowana łącznie w ok. 3545% z ogólnej liczby istniejących domków fińskich (z uwzględnieniem nie więcej
niż trzech domów przeznaczonych na obsługę Osiedla, jak biuro z punktem
informacyjnym, warsztat i narzędziownia, służbówka)
•

Działalność instytucji publicznych powinna być realizowana w ok. 5-15% ogólnej
liczby domków

•

W ok. 5-15% domków fińskich może być prowadzona działalność komercyjna
realizowana przez podmioty ekonomii społecznej przy preferencji dla
działalności gastronomicznej lub hostelowej

•

Dopuszczalne są również inne formy zamieszkiwania, jak np. mieszkania
treningowe, o ile mieszczą się w działalności statutowej organizacji
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