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1. Na początek 
 

Zainicjowanie badań na temat Skweru im. Romana Wilhelmiego1 wpisało się w proces 

zmian planowanych w okolicy ulicy Masztalarskiej. Ulica w istotnym stopniu zostanie 

odmieniona w wyniku przebudowy siedziby Estrady Poznańskiej (przy ul. Masztalarskiej 8), a 

także częściowej przebudowy Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43. 

Badania miały za zadanie rozpocząć systematyczny namysł nad terenem Skweru im. Romana 

Wilhelmiego i dostarczyć podstaw do planowania konkretnych zmian zarówno w kontekście 

przestrzennym i estetycznym jak i dotyczących ewentualnych aktywności kulturalnych, które 

mogłyby mieć tam miejsce.  

Priorytetowym celem badawczym było poznanie potrzeb mieszkańców Poznania, a w 

szczególności mieszkańców ulic w najbliższym otoczeniu Skweru Wilhelmiego (ul. 

Masztalarska, ul. Zamkowa,  ul. 23 Lutego, Plac Wielkopolski) związanych z tym miejscem. 

Ważne było poznanie opinii na temat tego jaki Skwer byłby dla nich atrakcyjną przestrzenią 

niedaleko miejsca zamieszkania, sprawdzenie ich preferencji dotyczących wyglądu Skweru 

oraz jego funkcjonalności. Podczas badań istotne było także krytyczne przyjrzenie się 

możliwemu zaangażowaniu mieszkańców i innych aktorów społecznych (m.in. przedstawicieli 

przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych, samorządu) w przygotowywane działania 

rewitalizacyjne. 

Badania toczyły się w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. W pierwszej kolejności odbyły 

się warsztaty „wydobywcze” (o charakterze FGI z elementami warsztatowymi takimi jak mapa 

myśli i burza mózgów), z różnymi grupami aktorów zainteresowanych kształtem Skweru: 

mieszkańcami, pracownikami Estrady Poznańskiej, przedsiębiorcami, przedstawicielami 

organizacji pozarządowych oraz lokalnego samorządu. Spotkania pozwoliły zebrać wstępne 

opinie użytkowników Skweru na temat jego obecnego kształtu oraz pomysły na sposoby jego 

zagospodarowania w przyszłości. Drugim etapem badań były badania ilościowe prowadzone 

metodą sondażową: zrealizowane zostały na próbie 151 użytkowników Skweru – w większości 

byli to mieszkańcy okolic Skweru oraz Starego Miasta w ogóle (stanowili 67,5% badanych). 

Badanie sondażowe pozwoliło podsumować kierunki myślenia niektórych mieszkańców 

                                                           
1 Nazwa Skweru pochodzi od aktora Romana Wilhelmiego, aktora teatralnego i filmowego, który urodził się w 
Poznaniu. 
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Poznania o ważnych dla nich funkcjach Skweru i poznać ich preferencje estetyczne dotyczące 

tego miejsca. Informacje te były pogłębiane podczas trzeciego etapu badawczego: w ramach 

spotkania z architektami i urbanistami, a także przedstawicielami lokalnego samorządu, 

przedsiębiorcami i pracownikami Estrady Poznańskiej. Dla mieszkańców zorganizowany został 

piknik sąsiedzki, który poza funkcją integracyjną pełnił także rolę badawczą: mieszkańcy 

opowiadali się za rekreacyjną lub kulturalną funkcją Skweru i prezentowali (a niekiedy także 

rysowali) badaczom i badaczkom swoją wizję Skweru. Po upublicznieniu raportu planowane 

jest także otwarte spotkanie dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych rozmową nad 

rezultatami zrealizowanych badań.  

Raport składa się z czterech głównych części. W pierwszej z nich przedstawione zostały 

wyniki zrealizowanych badań w oparciu o preferowaną estetykę i funkcjonalność Skweru, a 

także skrótowy opis kategorii jego użytkowników. W drugiej części znajduje się prezentacja 

pomysłów na zagospodarowanie Skweru wypracowanych na warsztatach badawczych. W 

czwartej, części raportu zamieszczone zostały najważniejsze rekomendacje wynikające z 

analizy zebranych informacji. Czwartą, ostatnią, część poniższego opracowania stanowi esej 

rysujący szerszy kontekst dotyczący jednej z grup użytkujących badaną przestrzeń, tj. osób 

zagrożonych bezdomnością i chorobą alkoholową. Tekst odnosi się także do wyzwań stających 

przed polem kultury, a związanych z wkluczaniem/włączaniem grup defaworyzowanych do 

życia wspólnotowego oraz promowaniem solidarności społecznej. Do raportu dołączone 

zostały także dwa załączniki: ilustracje wizji Skweru, które były konsultowane z mieszkańcami 

na pikniku sąsiedzkim, a także brief pobadawczy, w którym znajdują się tabele i wyliczenia z 

przeprowadzonego badania sondażowego. 
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Poniżej znajdują się dwa podrozdziały, które poza odniesieniem do wniosków płynących z 

analizy badań, wskazują propozycję działań, które mogłyby być częścią zmian wprowadzanych 

w przyszłości na Skwerze im. Romana Wilhelmiego. W przypadku pierwszego podrozdziału, 

zaprezentowane pomysły oparte zostały na wypowiedziach uczestników warsztatów 

badawczych, w drugim podrozdziale zaś bazują na dobrych praktykach włączania społecznego 

z Poznania i innych miast w Polsce. 
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2. Wyniki badań 
 

Jak wspomniano we wstępie, opisywane w raporcie badania realizowane były w okresie 

od kwietnia do czerwca tego roku. Kiedy odbyły się pierwsze warsztaty badawcze z 

mieszkańcami i innymi aktorami społecznymi związanymi ze Skwerem, miejsce to wciąż nie 

było zazielenione. Konkretna pora roku mogła wpłynąć na jednoznaczność i surowość krytyki 

wyglądu Skweru przez uczestników badania: odsłonięte przestrzenie uwidaczniały bowiem 

pozostawiane tam odpadki, nieporządek i zwierzęce odchody. Można stwierdzić, że pierwsza, 

intuicyjna charakterystyka Skweru jest według badanych jednoznacznie negatywna: związana 

jest z brudem, chaosem przestrzennym, nieprzyjemnym zapachem, i brakiem bezpieczeństwa 

(„Ten skwer to obraz nędzy i rozpaczy”; „Nic tylko brud i smród”; „Te krzaki odstraszają – nie 

ma mowy żeby się tam zatrzymać!”). Badani narzekali, że Skwer nie jest wystarczająco często 

sprzątany – ta kwestia była szczególnie podnoszona przez aktorów instytucjonalnych, osoby 

pracujące w okolicy Skweru i stanowiła podstawę konfliktu (pretensji) między nimi, a  

Zarządem Zieleni Miejskiej. 

W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki badań w 

odniesieniu do preferowanej przez badanych estetyki Skweru oraz jego funkcjonalności; 

znalazł się tutaj także podrozdział poświęcony krótkiemu opisowi różnych kategorii jego 

użytkowników.  

 

 

2.1. Preferowana estetyka Skweru 
 

Badani deklarujący swoje zdanie w sondzie są zgodni co do tego, że zieleń na Skwerze jest 

niezbędna, warunkuje ona estetykę miejsca i komfort przebywania w tej przestrzeni. 

Jednocześnie, niezależnie od wybranej formy zieleni są zgodni co do jednego: to miejsce musi 

być regularnie sprzątane i porządkowane: wiele osób wskazywało, że teraz Skwer jest 

zaniedbany: „nikt o to nie dba, musi być zadbane!”; „nie ważne co – tylko trzeba dbać!”. 

Podkreślali, że planowane zmiany muszą być poparte realnym planem zarządzania Skwerem i 

regularnym porządkowaniem, przekonywali, że ze względu na bliskość Starego Rynku takie 

miejsce powinno być objęte szczególną troską. 
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Pytani o opinię uczestnicy badania sondażowego deklarowali, że trawa i drzewa są 

koniecznymi elementami zagospodarowania Skweru. Dodatkowo dla ponad połowy (52,3% 

badanych) kolorowe kwiaty były najbardziej pożądanym elementem przyrody. Jednocześnie 

jedynie 10% odpowiadających wskazało na krzewy jako najbardziej pożądany element. W 

znaczącym stopniu wynika to z krytycznego stosunku badanych do rosnących obecnie na 

terenie Skweru krzewów, które jak wspomniano wyżej stanowią przyzwolenie do śmiecenia, 

pozostawiania w nich odpadków i nieczystości. Z wypowiedzi respondentów wynika, że ich 

wyobrażenia o idealnym Skwerze podporządkowane są dwóm cechom: komfortowi i estetyce. 

Po pierwsze zatem badanym zależy by opisywane miejsce dawało schronienie przed słońcem 

(drzewa) i pozwalało na dowolność korzystania z przestrzeni (możliwość siedzenia na trawie). 

Po drugie, uważają, że zmiany na Skwerze powinny iść w takim kierunku, aby był on 

„estetycznie ładny”. Badani są zgodni, że to właśnie kwiaty pozwolą zwiększyć estetykę 

Skweru, sprawią też, że wraz z nimi będzie sprawiał wrażenie „zadbanego” i „przytulnego”.  

Uczestnicy sondy wypowiedzieli się także na temat tego jaka nawierzchnia powinna 

pojawić się na Skwerze - wielu z nich zwracało uwagę, że bardzo ważne jest aby nawierzchnia 

była równa i czysta. Niektórzy podkreślali także, że nawierzchnia powinna być dostosowana 

do osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Ponad połowa (51%) badanych najwyżej 

oceniła kostkę jako rodzaj nawierzchni – argumentowali to estetyką i stosunkowo łatwym 

utrzymaniem. Krytykowane były: żwir (ze względu na generowania kurzu), a także beton i 

asfalt (ponieważ są już nadmiernie obecne w okolicy, określane były jako „nieprzyjazne”).  

 

2.2. Funkcjonalność Skweru 

 

Jak wspomniano we wstępie do tego raportu, głównym celem realizowanych badań było 

odtworzenie potrzeb mieszkańców okolic Skweru związanych z użytkowaniem tego miejsca. 

W ramach badań sondażowych zapytaliśmy o trzy jego funkcjonalności, którym mogłaby 

zostać podporządkowana ta przestrzeń w przyszłości. W tym podrozdziale znajduje się także 

odniesienie do obecnej na Skwerze psiej toalety: miejsca, które budziło wiele kontrowersji 

wśród uczestników realizowanych badań. 
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Trzy wizje Skweru 

W największym stopniu przekonała badanych „wizja rekreacyjna” Skweru - 52,3% z nich 

uznało ją za najbardziej atrakcyjną (w większości, 65%, byli to mieszkańcy Starego Miasta). 

Wzbudziła w badanych pozytywne wyobrażenia o czasie wolnym spędzanym na Skwerze. W 

odpowiedziach uczestników sondy można było znaleźć elementy odnoszące się do tęsknoty za 

ciszą i spokojem, ale i zadbaną estetyką, swoistym „azylem” w głośnym i zatłoczonym centrum. 

Jednocześnie usłyszeć można było także obawy związane z wprowadzaniem  wizji rekreacyjnej 

w życie: dotyczyły one przede wszystkim bliskości ulicy i samochodów, a także małej 

przestrzeni Skweru, która może okazać się niewystarczająca na stworzenie atmosfery 

odpoczynku i ciszy. Badania byli zatem świadomi ograniczeń opisywanego miejsca, ale często 

podkreślali jak istotne jest by mieć kontakt z przyrodą w centrum miasta. 

Podczas pikniku sąsiedzkiego jego uczestnicy argumentowali na rzecz wizji rekreacyjnej 

wskazując, że w okolicach Starego Runku brakuje zielonych oaz; podkreślali, że takie miejsca 

są także wizytówką każdego miasta. 

Warto zauważyć, że zarówno w wypowiedziach uczestników sondy jak i rozmówców na 

pikniku sąsiedzkim odnoszącym się do wizji rekreacyjnej nie dominowało jedynie myślenie 

ukierunkowane na estetyzację Skweru, a raczej na jego doświadczanie. Określenia, jakimi nasi 

rozmówcy opisywali zielone miejsce to m.in. „cichy”, „dający wytchnienie”, „zielona oaza”,  

„spokojny”, „można tam odpocząć od zgiełku”. Opisując taką wizję Skweru mieszkańcy bardzo 

często konfrontowali ją z otaczającym miastem: jego szybkim tempem i hałasem. W 

przyszłości wypatrują w nim obietnicy chwilowego odcięcia się od tej codzienności i realnego 

doświadczenia przyrody np. poprzez możliwość siedzenia na trawie, schronienia się w cieniu 

drzew, przysłuchiwania się szumowi traw (chodzi zatem nie o mijanie, przechodzenie obok 

przyrody, ale doznanie jej). 

 

Druga wizja, „wizja kulturalna”2 Skweru była określona jako najbardziej pożądana przez 

32% uczestników badania sondażowego (69% z nich to mieszkańcy Starego Rynku). W jej 

ramach na Skwerze miałyby odbywać się koncerty, kino plenerowe, zajęcia i warsztaty dla 

małych grup. Należy wyraźnie zaznaczyć, że uczestnicy sondy jak i pikniku sąsiedzkiego 

wskazywali na wizję kulturalną jako nierozłączną z wizją rekreacyjną. Innymi słowy, 

                                                           
2 Podczas pikniku uczestnicy mieli okazję zagłosować na wizję rekreacyjną lub wizję kulturalną. Głosy rozłożyły 
się po równo. 
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odbywające się na Skwerze koncerty czy inne wydarzenia kulturalne traktowali jako dodatek 

do przestrzeni, która daje wytchnienie i jest wypełniona roślinnością zapraszającą do 

korzystania. Zarówno badani jak i goście pikniku podkreślali wartość wydarzeń kulturalnych 

odbywających się na świeżym powietrzu. Po pierwsze argumentowali to ciekawą, 

niepowtarzalną formą: zielona przestrzeń może bowiem zapewniać inny rodzaj doświadczenia 

danego wydarzenia, pozwolić na pełniejsze doświadczanie otaczającego miasta. Po drugie, 

odbywające się na Skwerze wydarzenia taką „otwartą” formą mogłyby zachęcać 

przechodniów do włączenia się lub chociażby przyjrzenia się proponowanym działaniom. Tak 

zorganizowane spotkania kulturalne miałyby zatem szansę oddziaływać szerzej niż tylko na 

bezpośrednich odbiorców: np. uczestników warsztatów. Wśród uczestników badania 

sondażowego najpopularniejszą formą proponowanych działań kulturalnych było kino 

plenerowe. Rozpoznawalność/popularność tego formatu z pewnością wpłynęła na intuicyjnie 

formułowane odpowiedzi badanych. Nie powinien zatem być jednoznacznie rozumiany jako 

najbardziej pożądany, a raczej najlepiej rozpoznawalny pomysł na działania plenerowe.  

Warto zauważyć, że wielu badanych oraz uczestników pikniku wyraziło obawę, że Skwer 

jest za mały na organizację wydarzeń kulturalnych. Twierdzili, że w komfortowym odbiorze 

filmu czy koncertu mogą przeszkadzać przejeżdżające samochody czy zgiełk dobiegający ze 

Starego Rynku. 

 

Najmniejszym poparciem badanych cieszyła się wizja usługowa Skweru – jako najbardziej 

pożądaną określiło ją 18,5% z nich (byli oni w 75% mieszkańcami Starego Rynku). Opisywana 

wizja zakładała wprowadzenie na Skwer funkcji usługowej, a zatem modyfikację miejskiego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Osoby opowiadające się za nią chciałyby by była tam 

możliwość skorzystania z mobilnych punktów gastronomicznych np. z kawą lub lodami. 

Niektórzy badani proponowali także by powstała tam stacjonarna kawiarnia. Dużym atutem 

takiego miejsca mogłaby być ich zdaniem bliskość zieleni i związana z tym miła atmosfera, 

która towarzyszyłaby posiłkowi. Jednocześnie należy wskazać na często podnoszone obawy 

związane z prowadzeniem działalności usługowej na Skwerze: zaśmiecenia odpadkami, 

generowania dodatkowego hałasu („będzie biesiada”) czy niepotrzebnego zwiększania i tak 

dużej już liczby punktów gastronomicznych w okolicy. 

Z wizją usługową Skweru nieodłącznie związana była kwestia obecności na nim sklepu z 

warzywami –okolicznego Warzywniaka, który pomimo braku zgody na działalność usługową 
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wciąż funkcjonuje na Skwerze. Badania pokazały, że jest on dla wielu mieszkańców więcej niż 

tylko sklepem – długoletnia działalność sprawiła, że ma on szczególne miejsce na lokalnej 

mapie. Dla wielu osób jest punktem odniesienia (coś jest „przed”, albo „za” Warzywniakiem) 

i codziennym miejscem zakupów. Badania zrealizowane metodą sondażu przyniosły wyniki, 

które skłaniają do zaprezentowania bardzo niejednoznacznej oceny działalności Warzywniaka. 

51% badanych kupuje w Warzywniaku często lub okazjonalnie, a 44% nie kupuje tam nigdy. 

Warto zauważyć, że 80% badanych, którzy kupują w Warzywniaku to osoby mieszkające na 

Starym Mieście. Dla porównania, 61% spośród tych badanych, którzy nie kupują w Warzywniaku 

to osoby tutaj mieszkające. Statystyki wskazują, że większa liczba badanych popiera obecność 

sklepu na Skwerze, należy jednak zwrócić uwagę na sposób argumentowania tych opowiadających 

się „za” jak i „przeciwko”. Okazało się bowiem, że argumentacje te są zupełnie sprzeczne. Badani 

odwiedzający Warzywniak odpowiadali, że „jest tanio”; „jest po drodze i blisko”; „sprzedające 

panie są miłe”. Ci, którzy nie robią tam zakupów stwierdzili:  „jest za drogo”; „nie jest po 

drodze”; „sprzedające panie są nieuprzejme”.  

Zarówno wśród grupy zwolenników jak i przeciwników obecności Warzywniaka na 

Skwerze, rozmowa o nim często budziła emocje. Jest on częścią historii Skweru i warto wziąć 

pod uwagę jego potencjał przy okazji tworzenia spójnej i przemyślanej opowieści o tym 

miejscu przy okazji planowanych zmian. 

 

 

Szczególna funkcjonalność – psia toaleta na Skwerze im. Romana Wilhelmiego 

Ważnym elementem funkcjonalności Skweru w obecnym kształcie jest znajdująca się tam 

psia toaleta. Podczas warsztatów z różnymi grupami aktorów społecznych zainteresowanych 

kształtem tego miejsca można było usłyszeć, że ich uczestnicy jednoznacznie krytykują 

obecność psiej toalety w tym miejscu. Argumentowali to brudem (niektórzy właściciele nie 

sprzątają po swoich psach, a służby nie czyszczą toalety wystarczająco często), a także 

niechęcią do korzystania z toalety przez same psy. W dyskusjach psia toaleta określona została 

jako „przeżytek”, uczestnicy podkreślali, że ważniejsze od zachowania jej w miejscu Skweru 

jest przeprowadzenie skutecznej akcji informacyjno-edukacyjnej na temat konieczności 

sprzątania nieczystości po swoich psach.  

Badania sondażowe zróżnicowały jednak wnioski dotyczące użyteczności psiej toalety na 

terenie Skweru. Ponad połowa badanych (53%) stwierdziła, że jeżeli psia toaleta będzie 
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regularnie sprzątana, powinna tam pozostać. Co piąty uczestnik sondy był przeciwnego zdania. 

Wszyscy badani, którzy zadeklarowali, że wyprowadzają psa na Skwer (10% wszystkich 

odpowiadających) popierali pozostawienie psiej toalety. Jednocześnie należy zauważyć, że 

część z nich narzeka, że jest tam brudno i psy niechętnie korzystają z tej toalety. Analiza 

odpowiedzi pozwala zauważyć jedną istotną prawidłowość: ponad połowa osób 

wyprowadzających psy na Skwer to osoby powyżej 60. roku życia, a zatem ludzie, którzy ze 

względu na ograniczone możliwości motoryczne nie chodzą ze swoimi pupilami na długie 

spacery, a bliskość Skweru wydaje się być dla nich dużym ułatwieniem. 

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców w ramach opisanych wyżej dwóch wizji, a także 

dodatkowej jego funkcjonalności w formie psiej toalety, konieczne jest zastanowienie się nad 

priorytetami i kluczową rolą jaką ma pełnić to miejsce w przyszłości. Niewielka przestrzeń jaka 

jest możliwa do zagospodarowania nie pozostawia wielu możliwości łączenia różnych funkcji, 

które dodatkowo powinny być zrozumiałe dla wszystkich użytkowników skweru (obecnie nie 

wszyscy wiedzą, że wydzielony teren jest psią toaletą). W planach miasta istnieje pomysł by 

przenieść psią toaletę na teren przyległy do ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Solnej (gdzie 

znajduje się także wybieg dla psów). 

 

2.3. Użytkownicy Skweru 

 

Skwer im. Romana Wilhelmiego znajduje się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych w 

pobliżu płyty Starego Rynku w Poznaniu. Takie jego położenie sprawia, że odwiedzają go 

bardzo zróżnicowani użytkownicy. Warto wyróżnić przynajmniej sześć kategorii użytkowników 

Skweru. Poniżej zamieszczony został schemat ze wskazaniami na sposoby użytkowania oraz 

funkcje i potencjał Skweru dla danej kategorii użytkowników. Przyjrzenie się szczegółowym 

kategoriom użytkowników przynosi informacje o tym jak zróżnicowana jest to grupa. Podczas 

planowania zmian w opisywanym miejscu warto wziąć pod uwagę każdą z nich i przemyśleć w 

jaki sposób odpowiedzieć na ich szczegółowe potrzeby. 
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PROFIL 
UŻYTKOWNIKÓW 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

SKWERU 

FUNKCJA I POTENCJAŁ SKWERU 

MIESZKAŃCY Przechodzenie przez Skwer Funkcja transferowa;  

Zwiększenie atrakcyjności miejsca 

zamieszkania; 

Zapewnienie codziennej 

przyjemności obcowania z naturą. 

TURYŚCI Oglądanie murów miejskich, 

robienie zdjęć. 

Funkcja turystyczna i edukacyjna; 

Funkcja reprezentacyjna. 

„IMPREZOWICZE” Wykorzystywanie Skweru jako 

miejsca spotkań. 

Funkcja towarzyska; 

Dostarczenie alternatywnego 

miejsca spotkań. 

CZEKAJĄCY NA 
COŚ/ KOGOŚ 

Wykorzystywanie Skweru jako 

miejsca spotkań. 

Funkcja towarzyska; 

Dostarczenie alternatywnego 

miejsca spotkań. 

PRZECHODNIE Pośpieszne przechodzenie 

przez skwer 

Funkcja transferowa;  

Urozmaicenie spaceru, wytchnienie 

w otoczeniu przyrody. 

OSOBY 
BEZDOMNE I 
NADUŻYWAJĄCE 
ALKOHOLU 

Długie przebywanie na 

skwerze, spanie, spożywanie 

alkoholu. 

Funkcja towarzyska dla niektórych;  

Miejsce noclegu w sezonie letnim. 

Przestrzeń odpoczynku – spełniania 

różnych funkcji życiowych także 

potrzeb fizjologicznych. 

 

Pierwszy profil użytkowników to mieszkańcy ulic Zamkowej, Masztalarskiej 23 Lutego i 

Placu Wielkopolskiego oraz okolic na Starym Rynku, którzy obserwują Skwer z okien i/ lub 

codziennie przez niego przechodzą. Mieszkańcy kojarzą jego nazwę jednak nie opisują go jako 

przestrzeni im bliskiej, przypisanej mieszkańcom Starego Miasta. Podkreślając jego ogólne 

zaniedbanie często wprost deklarowali brak zainteresowania tym miejscem: ze względu na 

brud, nieprzyjemny zapach oraz brak miejsca do siedzenia (stojące tam ławki są często 

zanieczyszczone) i brak cienia. Mieszkańcy, podobnie jak inni użytkownicy Skweru, 

zadeklarowali w realizowanym badaniu sondażowym, że raczej nie zdarza im się tam siadać. 
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Jedynie 3 osoby z 151 grupy badanych przyznały się przysiadły na Skwerze – stanowi to niecałe 

2% badanych i pozwala jednoznacznie stwierdzić, że opisywane miejsce nie tylko nie zachęca 

do spędzania na nim czasu, ale raczej odstrasza potencjalnych gości. Chcąc wskazać na 

największą rolę jaką Skwer pełni dla mieszkańców oraz jego główny potencjał należy zwrócić 

uwagę na dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze, opisywane miejsce podobnie jak dla innych 

użytkowników, jest dla nich skrótem, przejściem między Placem Wielkopolskim, a ulicą 

Masztalarską. Po drugie, Skwer w odmienionej, zadbanej formie może zwiększać atrakcyjność 

ich miejsca zamieszkania, spełniać funkcję zielonej wysepki w centrum miejskiego zgiełku (na 

który mieszkańcy Starego Miasta szczególnie narzekają).  

Drugi profil stanowią turyści, którzy nierzadko przybywają na Skwer celowo: aby 

zobaczyć i sfotografować fragmenty murów miejskich Poznania. Zabytki położone są na 

turystycznej ścieżce opisanej w folderach turystycznych i reklamowych miasta co wpływa na 

stosunkowo dużą popularność tego miejsca w sezonie letnim. Obecne zagospodarowanie 

najbliższej okolicy murów w istotnym stopniu utrudnia korzystanie z tej atrakcji ponieważ 

tablica informacyjna jest zauważana jedynie przez część turystów (należy zmienić jej miejsce). 

Funkcja i potencjał Skweru dla turystów zasadza się przede wszystkim na wartości historycznej 

i edukacyjnej zabytkowych murów i przemyślanym wkomponowaniu ich w całościową wizję 

tego miejsca. 

Trzeci profil to osoby, które w porach wieczornych i nocnych pojawiają się na Skwerze 

w drodze do barów czy klubów na Starym Rynku. Roboczo nazwana została „imprezowiczami” 

przychylając się do głosu mieszkańców, którzy tak właśnie nazywają osoby, dla których Skwer 

bywa „przystankiem” między spotkaniami. Badani wspominali, że sposób korzystania z 

opisywanej przestrzeni przez „imprezowiczów” w dużej mierze wpływa na niewielką ich 

motywację do zainteresowania się losem Skweru, zaangażowania się w dbanie o to miejsce. 

Pozostawione butelki czy niedopałki psują estetykę tego miejsca. Warto jednak podkreślić, że 

brak odpowiednio rozmieszczonych koszy na śmieci nie ułatwia obecnie przebywającym tam 

osobom posprzątanie po sobie. 

W ramach czwartego profilu użytkowników Skweru należy wymienić osoby oczekujące 

na rozpoczęcie jakiegoś wydarzenia (np. koncertu w Scenie na Piętrze) czy na kogoś, z kim 

umówiły się na spotkanie. Wspomniana kategoria użytkowników powinna zostać nazwana 

„potencjalną” – obecnie bowiem niewiele jest osób, które decydują się na dłuższy pobyt na 

Skwerze. W przypadku jednak kiedy będzie on miejscem zadbanym i zapraszającym do 
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spędzenia czasu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zamiast w bramie Estrady, ludzie 

chętniej będą się tam gromadzić. Tradycyjne już w Poznaniu umawianie się „pod pręgierzem” 

przez osoby chcące spędzić czas na Starym Rynku ma wiele alternatyw – jedną z nich mogłoby 

być spotkanie na Skwerze im. Romana Wilhelmiego.    

Piąty profil użytkowników Skweru stanowią przechodnie: osoby, które nie mieszkają w 

okolicy, ale przechodzą na trasie ul. Masztalarska – Plac Wielkopolski. Są to pracownicy biur i 

lokali gastronomicznych na Starym Rynku, mieszkańcy Poznania, którzy mają coś do 

załatwienia w centrum i jednocześnie znają okolicę na tyle dobrze, że wiedzą o łatwym 

przejściu bramą od Placu Wielkopolskiego w stronę Rynku (z rozmów z przechodniami wynika, 

że niektóre osoby, które rzadko bywają w okolicach Skweru nie wiedzą o tym przejściu). Profil 

przechodniów jest najszerszą ze wszystkich kategorii: zawiera ona bowiem w sobie wszystkich 

użytkowników, którzy przechodzą przez Skwer, są tutaj na chwilę. Skwer jest dla przechodniów 

miejscem, które pełni funkcję transferową: pozwala skrócić drogę. Jest także ciekawym 

urozmaiceniem trasy, którą w większości pokonują chodnikiem przy ulicy: jego potencjał tkwi 

w takim zagospodarowaniu, które pozwoli na czerpanie przyjemności z drogi do pracy czy 

innego miejsca. Dobry Skwer dla przechodniów to taki skwer, który pozwala zwolnić i schronić 

się przed upałem w cieniu drzew, czerpać radość z przyrody w środku miasta. 

Ostatnim, szóstym profilem użytkowników nazwano osoby bezdomnych i 

nadużywające alkohol. Szczegółowo opisana została w kolejnej części raportu. 
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3. W stronę projektowania – pomysły na zagospodarowanie Skweru 
 

Pomysły zagospodarowania skweru Wilhelmiego stanowią propozycje zbudowane na 

podstawie danych wygenerowanych podczas dwóch sytuacji badawczych. Pierwszą stanowił 

warsztat wydobywczy w którym udział wzięli aktorzy społeczni posiadający zawodową relację 

z badanym miejscem. Wśród nich znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący gastronomię3 i usługi 

komercyjne w okolicy Skweru, wykładowcy akademiccy, pracownicy sektora publicznego, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Druga sytuacja przyjęła formę „pikniku 

animacyjnego”, w ramach którego pytano zróżnicowanych demograficznie i społecznie 

przechodniów o pomysły na przestrzeń, a samo badanie przyjęło formę ulicznej sondy, w 

której badani (podzieleni na dwie grupy: mieszkańców Starego Miasta oraz przyjezdnych z 

innych części miasta) głosowali na jedną z dwóch przedstawionych im wizji4.  

 Zważywszy na zróżnicowaną grupę badanych oraz szerokie spektrum 

interesów/stawek5 , determinowanych przynależnością do konkretnej grupy trudno było 

zbudować jednolity model lub kilka modeli jasno określających funkcję Skweru. Dlatego też, 

ważniejsze okazało się zarysowanie kluczowych propozycji i pomysłów, które posłużyć mogą 

jako zestaw inspiracji oraz kierunków, w jaką stronę należy pójść w przeprojektowaniu 

przestrzeni niż gotowych rozwiązań czy rekomendacji. 

Wygenerowane pomysły oscylują wokół dwóch aspektów, które determinują funkcje 

proponowanych działań i sposobów wyobrażania sobie przyszłej przestrzeni. Pierwszy dotyczy 

wszystkich inicjatyw, skupionych wokół zagadnienia infrastruktury Skweru – zrealizowanie ich 

wiązałoby się z trwałą przebudową i reorganizacją struktury placu lub wprowadzaniem 

mobilnych rozwiązań z zakresu architektury społecznej. Wśród niej znajdują się konkretne 

postulaty, które mogły zostać określone jako „rezultaty twarde”. Drugi aspekt powiązany jest 

z różnymi stylami życia i odnosi się do wartości. Określa aktywności, które podejmowane w 

                                                           
3 Ci szczególnie zwracali uwagę, że w kontekście prowadzenia działalności usługowej w przestrzeni publicznej, 
skwer Wilhelmiego jest miejscem, z którym znacznie bardziej się utożsamiają niż z pobliskim Starym Rynkiem. 
4 Opis i wizualizacje wizji znajdują się w załączniku. 
5 Zgodnie z propozycją Pierre’a Bourdieu rzeczywistość społeczna składa się z różnych, nachodzących 
na siebie pól - przestrzeni społecznych, w których funkcjonują ̨określone stawki, dobra, zachowania, 
interesy, o które odbywa się walka wśród działających agentów. Pole jest specyficznym systemem 
obiektywnych relacji, które mają charakter sojuszy, konfliktów, konkurencji, kooperacji itp. Por. 
Bourdieu, P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wyd. Naukowe Scholar, 
Warszawa 2005; Matuchniak-Krasuska A., Zarys socjologii sztuki Pierre`a Bourdieu, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2010. 
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przestrzeni dawałyby szansę na spędzenie czasu wolnego, integrację, pobudzanie lokalnych 

środowisk, dlatego można je określić jako „rezultaty miękkie”. Co ważne, proponowany 

podział jest płynny, ponieważ często infrastruktura i reprezentowane systemy wartości i 

przekonań u badanych aktorów społecznych oddziaływały na siebie nawzajem. Nie stanowią 

binarnych opozycji tylko rozwiązania, które mogą wzajemnie się uzupełniać i warunkować. W 

efekcie zazwyczaj jeden pomysł dotyczy zarówno miękkich, jak i twardych aspektów. 

Niewątpliwie wspólnym mianownikiem wielu z nich są kwestie użytkowania przestrzeni 

publicznej – tego jak ją definiujemy, kto powinien mieć do niej prawo, a kto jest w niej niemile 

widziany oraz w jaki sposób użytkować ją z poszanowaniem różnych grup (w tym 

mieszkańców). 

Wśród najważniejszych i powtarzalnych postulatów najsilniej wybrzmiały te dotyczące 

zieleni, programu kulturalnego i przestrzeni odpoczynku:  

 

1. Zazieleniona przestrzeń społeczna 

Zazielenienie Skweru stanowiło jedną z najczęściej wskazywanych przez badanych 

potrzeb. Ów zabieg miałby stworzyć przyjazne i spokojne miejsce do spędzania czasu wolnego 

i wytchnienia. Wśród pomysłów pojawiła się idea ogrodu społecznego, o który dbają wspólnie 

mieszkańcy, a znajdujący się na Skwerze „warzywniak” oprócz usług oferowałby również 

infrastrukturę do sąsiedzkiego grillowania6. Innym pomysłem była „dzika łąka”, która nie 

wymaga skomplikowanej pielęgnacji czy stworzenie parku z wysokimi drzewami, dzięki którym 

w okresie wiosenno-letnim pojawiłoby się więcej cienia. 

  

2. Zazieleniona przestrzeń kulturalna 

Odrębną kategorię stanowiły pomysły dla których zieleń jest centralnym zagadnieniem, 

jednak w tym przypadku stanowią tło do podejmowania na Skwerze różnych aktywności 

kulturalnych. Wśród nich znalazła się propozycja zbudowania sceny przeznaczonej na 

kameralne koncerty oraz miejsca służącego innymi aktywnościom kulturalnym, jak kino 

plenerowe czy warsztaty. Ważnym elementem udostępniającym przestrzeń byłaby tzw. 

„scena otwarta” czyli miejsce gdzie mieszkańcy prezentowaliby swoją twórczość (zarówno 

                                                           
6 W przypadku ogrodu społecznego należy zaznaczyć, że był to pomysł zaproponowany podczas warsztatu 
wydobywczego w którym udział wzięli aktorzy społeczni posiadający zawodową relację z badanym miejscem. 
Nie zweryfikowano tej potrzeby natomiast u samych mieszkańców, którzy mieliby pełnić tam ważną i 
angażującą funkcję. 
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amatorską, jak i profesjonalną) szerszej społeczności. Analogiczna do pomysłu „sceny 

otwartej” była amatorska galeria prezentująca pasje i zainteresowania lokalnej społeczności. 

 

Ponadto, niektóre pomysły dotyczyły prowadzenia usług, utrzymania porządku i 

organizacji, przyjmując konkretne propozycje rozwiązań: 

 

1. Nowoczesna (designerska) toaleta. 

Brak toalety publicznej w okolicy wskazywany był jako jeden z problemów generujących 

nieprzyjemne zapachy (ze względu na częstą obecność w tym miejscu osób bezdomnych). 

Dodatkowo, stereotypy nt. osób bezdomnych wiązały się z przekonaniem że zaprojektowanie 

toalety, która będzie miała zwyczajną i nieestetyczną formę będzie skutkowało trudnościami 

w zachowaniu higieny miejsca. Dlatego proponowana toaleta, oprócz podstawowych funkcji, 

miałaby wyglądać w intrygujący i ciekawy sposób – ten zabieg estetyczny miałby  uchronić 

przed aktami wandalizmu i dawałby nadzieję, na większe poczucie odpowiedzialności 

przekładającej się na utrzymanie czystości. 

 

2. Społeczna architektura 

Wielu badanych postulowało wprowadzenie infrastruktury do wykorzystania społecznego. 

Wśród nich znalazły się pomysły na mobilne ławki, miejsca z dostępem do prądu, plac zabaw 

oraz zadaszoną przestrzeń, gdzie można się schować przed deszczem. 

 

3. Małe punkty usługowe 

Uzupełnieniem Skweru byłyby małe lokale gastronomiczne serwujące napoje i posiłki. 

 

4. Dziedzictwo kulturowe 

Pomysły badanych oscylowały wokół znajdujących się na Skwerze ruin – tego w jaki sposób 

można je estetycznie obudować oraz wykorzystać w budowaniu opowieści o tym miejscu. 

 

5. „Warzywniak” 

Wielu badanych wskazywało Warzywniak jako ważne miejsce na mapie Skweru. 

Postulowali zachowanie jego funkcji przy jednoczesnym wpisaniu go w całościowych krajobraz 

przestrzeni. 
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Podsumowując, chociaż w większości pomysłów zwracano uwagę na publiczny charakter 

rewitalizowanej przestrzeni, który powinien oznaczać jak najszerszą dostępność, to badani 

biorący udział w warsztatach wydobywczych (wzięli w nich udział przedsiębiorcy i pracownicy 

„Estrady”) wykazywali wyraźną niechęć wobec często obecnych na Skwerze osób bezdomnych 

(niechcianych użytkowników placu). Ponadto w większości pomysłów przeważała funkcja 

estetyczna Skweru, która zdaniem badanych miałaby pozytywnie wpłynąć na budowanie 

relacji międzyludzkich i wspólnotowe poczucie odpowiedzialności za miejsce. Pomimo 

pozornie włączającego charakteru w wielu wypowiedziach opisujących konkretne rozwiązania 

architektoniczne nie wspominano o szerszej dostępności mobilnych mebli czy toalety, jak na 

przykład dostosowaniu ich do potrzeb osób z różnymi stopniami sprawnościami. Przyczyną 

takiego stanu mogło być niepogłębione i intuicyjne posługiwanie się kategorią przestrzeni 

publicznej traktowanej jako z założenia otwartej dla wszystkich oraz postrzeganie procesu 

estetyzacji jako pozornie chroniącego przed zniszczeniem i generującego poczucie 

wspólnotowej odpowiedzialności. Dlatego też, w przypadku przeprojektowywania przestrzeni 

Skweru kluczowy będzie namysł nad tym, których grup zarysowane powyżej pomysły i 

rozwiązania nie uwzględniają.  
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4. Rekomendacje 
 

o Jak wykazano w powyższym raporcie, funkcja tansferowa jest kluczowa dla istnienia 

Skweru im. Romana Wilhelmiego. W ramach planowanych zmian należy zadbać, by był on 

wciąż miejscem, które pozwala przejść bez kłopotów z Placu Wielkopolskiego na ulicę 

Masztalarską.  

o Kolejną kluczową kwestią jest wyraźnie formułowana przez badanych potrzeba relaksu i 

odpoczynku od miejskiego zgiełku. Wygląd Skweru w przyszłości powinien być 

podporządkowany tej potrzebie i zapewnić jego użytkownikom możliwość doświadczania 

natury: w ten pośredni sposób wpłynie bowiem na zwiększenie jakości ich życia. Warto 

podkreślić, że zielone miejsce w okolicy Starego Rynku zwiększy także atrakcyjność tego 

miejsca dla obecnych jak i potencjalnych mieszkańców. W czasie kiedy coraz więcej 

mieszkań pustoszeje w Śródmieściu każda inicjatywa zwiększająca urok tego miejsca jest 

ważnym zasobem dla miasta. 

o Planując infrastrukturalne wyposażenie Skweru warto wziąć pod uwagę potrzebę 

mieszkańców związaną z korzystaniem z koszy na śmieci i oświetlenia lamp. Obecnie obu 

tych elementów małej infrastruktury brakuje na Skwerze (badani podkreślali, że obecność 

lamp na Skwerze zwiększyłaby poczucie ich bezpieczeństwa). 

o Zmiana zagospodarowania Skweru powinna uwzględniać potrzeby także osób z różnymi 

niepełnosprawnościami – w tym ruchowymi. Podczas badania sondażowego badani 

podkreślali, że nawierzchnia powinna być komfortowa dla wszystkich niezależnie od 

ewentualnych ograniczeń w poruszaniu się. 

o W odniesieniu do powyższego, należy pamiętać także o szerszej dostępności rozwiązań 

architektonicznych związanych z mobilnymi   meblami czy toaletą – na przykład dostosowaniu ich 

do potrzeb osób z różnymi stopniami sprawności. Dodatkowo, w przypadku rozpoczęcia 

procesu przeprojektowywania Skweru, warto poddać głębszemu namysłowi samą 

kategorię przestrzeni publicznej (uwzględniając również jej wykluczający charakter) oraz 

mieć na uwadze, że same zabiegi estetyzacji nie gwarantują zachowania czystości miejsca 

i poczucia odpowiedzialności wśród użytkowników. 

o Zrealizowane badania pokazały, że sklep z warzywami znajdujący się na Skwerze stanowi 

ważny element lokalnej tożsamości istotnej części mieszkańców. Jeżeli zostanie on 

usunięty z tej przestrzeni (w związku z miejskim planem zagospodarowania 
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przestrzennego, na którym nie ma miejsca na usługi) w planowanych działaniach warto 

uwzględnić symboliczną wartość tego sklepu. Przykładem byłoby wspólne z mieszkańcami 

przygotowanie ogrodu społecznego lub działania animacyjne w oparciu o edukację do 

zdrowego, wegetariańskiego odżywiania.  

o W obecnym kształcie Skwer opisywany jest m.in. jako „zamknięty” i „niezapraszający”. 

Poza wspomnianymi w opracowaniu negatywnymi jego cechami związanymi z brudem i 

przykrym zapachem, badani narzekali także na obecne tam murki, które ich zdaniem 

wpływały ograniczająco na opisywaną przestrzeń sprawiały, że odbierali ją jako zamkniętą 

i podzieloną na konkretne „sektory”. Projekt architektoniczny nowego Skweru powinien 

zaplanować jego przestrzeń tak, by była ona odbierana jako „otwarta” i dająca możliwość 

indywidualnego korzystania (położenia koca, przesunięcia ławki). 

o Warto wzmacniać sieć aktorów społecznych zainteresowanych pozytywnymi zmianami na 

Skwerze (mieszkańcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy Estrady, NGOsy). Wśród 

osób, które zgromadziły się na warsztatach badawczych można było zauważyć liderów, 

którzy chętnie włączą się w realne działania na rzecz Skweru – jest to potencjał, który 

należy pielęgnować i korzystać z niego także podczas budowania koncepcji na 

funkcjonowanie tego miejsca w przyszłości. 

o Zaplanowanie zmian na Skwerze wymaga przygotowania wizji odpowiadającej na potrzeby 

różnych kategorii jego użytkowników, ale także takiej, która pozwoli na długofalowe 

pozytywne efekty realizowanych tam działań. Możliwe to będzie jedynie w przypadku 

przypisania tego zadania konkretnej instytucji czy podmiotowi, który zadba nie tylko o 

lokalną infrastrukturę, ale także – w przypadku zdecydowania się na organizowanie tam 

wydarzeń – efektywnie zaplanuje i zorganizuje ofertę kulturalną. 
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5. Kilka refleksji po badaniu 
 

O użytkownikach skweru, w tym jednej konkretnej grupie. Kim są „Pół-koloniści”? Ludzie 

(trwale lub terminowo) bezdomni 

Skwer im. Romana Wilhelmiego jest przestrzenią  specjalną w tym sensie, że jest raczej 

miejscem „po drodze”, „po trasie do”, aniżeli placem, z którego jakoś szczególnie korzystają 

mieszkańcy i mieszkanki Starego Miasta/Poznania (z wyjątkiem niektórych właścicieli psów 

korzystających ze zlokalizowanej na nim „psiej toalety”, przy czym i ta okoliczność, ze względu 

na jej charakter jest raczej temporalną koniecznością) . Jedynymi użytkownikami Skweru, 

którzy spędzają na nim większą liczbę czasu niż pozostali, są tzw. „pół-koloniści” (określenie, 

które padło na jednym z warsztatów badawczych). W ten sposób opisywane są osoby (głównie 

mężczyźni), którzy „biorą w swoje posiadanie” Skwer celem konsumowania na nim alkoholu, 

spania, odpoczywania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych. W toku dyskusji i rozmów także 

z grupą przedsiębiorców-kulturotwórców udało się doprecyzować, że owi „pół-koloniści” 

dzielą się na „ludzi bezdomnych” będących takimi w sensie trwałym oraz takich, którzy niejako 

terminowo, wolicjonalnie stają się takimi, by na przykład po konsumpcji alkoholu oddalić się 

do swojego miejsca zamieszkania. Ich aktywności na Skwerze były opisywane przez 

„instytucjonalnych sąsiadów” jako uprzykrzające, niechciane, wymagające mniejszej lub 

większej interwencji. Co ciekawe, w części badań, w które włączyliśmy „regularnych” 

mieszkańców Poznania (w tym tych żyjących w pobliżu Skweru), temat bezdomnych choć się 

pojawił, to nie był wątkiem dominującym. Nie musi to wcale oznaczać, że są z ich obecnością 

pogodzeni, lub że ją aprobują. Możliwe, że w związku z temporalnością swoich odwiedzin 

(Skweru), nie są oni dla nich żadnym istotnym problemem (i tak nie spędzają na nim zbyt wiele 

czasu – nigdy jednak nie powoływano się na obecność osób bezdomnych, jako przyczynę 

„ucieczek” ich samych z okolicy). Z pewnością bardziej doświadczeni w tym trudnym 

sąsiedztwie są pracujący w okolicy tego miejsca „sąsiedzi instytucjonalni” (w tym 

przedsiębiorcy). 

Charakterystyka bezdomności i punktowości działań skierowanych do osób bezdomnych. 

Problem społeczny – systemowy, wielkoskalowy. „Niczyjość” Skweru – czyli Skwer jako 

„bezdomny”. „Czyiość” Skweru – czyli kto jest tu tak naprawdę gospodarzem i 

właścicielem? 
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Temat bezdomności, który ujawnił się wyraźnie podczas naszego badania, nie jest 

czymś wyjątkowym lub charakterystycznym tylko dla tej części Poznania. Ów problem o 

charakterze makrospołecznym doczekał się setek analiz i opracowań, i pewnie nie 

poświęcilibyśmy mu zbyt wiele miejsca w tym opracowaniu, gdyby nie fakt, że uznajemy go za 

bardzo ciekawy wątek, który wypłynął w kontekście planów na rewitalizację Skweru i możliwe 

nadanie mu nowego charakteru i nowych funkcji. Zanim rozwiniemy tę uwagę, warto dla 

porządku zarysować skalę zjawiska (bezdomności w Polsce). Według danych pochodzących z 

„Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” realizowanego na zlecenie Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r., w całym kraju zdiagnozowano 33 408 osób 

bezdomnych (dominantę – 83,55% stanowili mężczyźni, resztę kobiety). Najwięcej takich osób 

przebywa w województwach mazowieckim i śląskim (w każdym po około 4 700 osób), nieco 

mniej, ale wciąż więcej niż w pozostałych regionach – w pomorskim (ponad 3 300). 

Wielkopolska lokuje się gdzieś w połowie tego niechlubnego rankingu. Co ważne – większość 

z osób, które udało się policzyć (80,52%) przebywało w specjalnych placówkach udzielających 

schronienia osobom bezdomnym. Pozostali przebywają „na ulicy”7. Autorzy podręcznika dla 

twórców polityki społecznej „Rozwiązanie problemu bezdomności”, piszą w ten sposób: 

W obliczu skrajnego ubóstwa i wykluczenia społecznego osób bezdomnych, podmioty zaangażowane w 
rozwiązanie tego problemu opracowały sposoby na wyjście z bezdomności. Działania te, często 
reaktywne i doraźne, skupiały się wtedy na sposobach radzenia sobie z bezdomnością a nie na 
rozwiązaniu tego problemu. W rezultacie, służby działające na polu problematyki bezdomności 
opracowały metody służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb osób bezdomnych – noclegownie, 
dystrybucja żywności, opieka zdrowotna w miejscach pomocy doraźnej. Praca służb pomocy 
bezdomnym, które często nie ograniczają swoich działań tylko do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
osób bezdomnych, jest niezwykle cenna. Takie działania są skuteczne jako rozwiązanie krótkoterminowe 
ponieważ eliminują najgroźniejsze oznaki bezdomności. Jednak kilkadziesiąt lat po tym jak bezdomność 
w Unii Europejskiej uznano za problem masowy, pora na odrzucenie jedynie tymczasowych rozwiązań i 
skupienie się na trwałym rozwiązaniu tego problemu. 
 
Bezdomność to zanegowanie podstawowych praw człowieka. Radzenie sobie z problemem 
bezdomności jest bardzo kosztowne 
dla społeczeństwa. Zarówno służby pomocy bezdomnym jak i służba zdrowia ponoszą ogromne koszty 
w radzeniu sobie z tym zjawiskiem. W niektórych przypadkach rozwiązania problemu same w sobie stały 
się problemem. Przykładem są tu noclegownie, które początkowo miały być jedynie krótkoterminowym 
rozwiązaniem, podczas gdy stały się miejscem, w którym bezdomni przebywają długoterminowo, co 
znacznie utrudnia wyjście z bezdomności. Noclegownie w których bezdomni mieszkają dłuższy okres 
przestają spełniać swoją podstawową funkcję - jako miejsce tymczasowego pobytu, a to sprawia że rodzi 
się potrzeba tworzenia większej liczby tego typu placówek. Co więcej, w sferze usług są często luki, 
ponieważ nie ma kompleksowej strategii bezdomności. Przykładem są osoby doświadczające 

                                                           
7 Za: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa, styczeń 2018 
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bezdomności ulicznej ponieważ obecne zakwaterowanie tymczasowe nie jest dostosowane do ich 
potrzeb.8 

 

Zwraca się tutaj przede wszystkim uwagę, że rozwiązanie problemu bezdomności 

wymaga uruchomienia systemowych, wielkoskalowych strategii, jednak to co jest również 

warte odnotowania, to potrzeba kompleksowego patrzenia na to zadanie, nie tylko jak na coś 

co może być rozwiązane jedynie poprzez zwiększanie liczby miejsc tymczasowego pobytu, lecz 

głównie przywracanie takich osób do społecznego systemu, w którym funkcjonowali zanim 

trafili „na ulicę”. W innych opracowaniach wspomina się o pracy i nawiązywaniu nowych relacji 

społecznych, dla których „pretekstem” może być przestrzeń kultury/sztuki (patrz niżej), jako o 

ważnych narzędziach w procesie wychodzenia z bezdomności. Piszemy o tym wszystkim w 

kontekście bieżącego badania ponieważ analiza zebranego materiału pozwala nam uznać, że 

Skwer im. Romana Wilhelmiego charakteryzuje swoista dualność. Z jednej strony (o czym 

pośrednio mówili mieszkańcy), placyk jest miejscem „niczyim”, pozbawionym opiekuna, kogoś 

kto by zadbał o jego charakter (nasączył go znaczeniami, skojarzeniami, symbolami, nadał mu 

tożsamość), z drugiej zaś okazuje się, że jedyną grupą osób, która wzięła go sobie do 

użytkowania są „osoby bezdomne”. Jest zatem Skwer „czyimś” – inna rzecz, że może 

niekoniecznie może nam się to „właścicielstwo” podobać. Wziąwszy jednak pod uwagę 

doniosłość problemu jakim jest „bezdomność” trudno tego wątku nie zauważyć i nie 

spróbować się z nim jakoś zmierzyć wykorzystując „rekwizyty” najlepiej znane 

kulturotwórcom i społecznikom. Zadanie, które w tym miejscu byśmy przedstawili polegałoby 

zatem na poszukaniu „Anioła” – czyli gospodarza Skweru wśród jego prawdziwych 

„mieszkańców” – osób bezdomnych. Ten być może karkołomny pomysł, który możliwy jest do 

przedstawienia w kategoriach działania społecznego/kulturalnego, byłby próbą miękkiej, 

„społecznej rewitalizacji” Skweru im. Romana Wilhelmiego. 

Bezdomność jako wyzwanie i problem społeczny, w rozwiązaniu którego może być 

zaangażowany sektor kultury. Wymóg rozwiązań systemowych, zachęta  dla Estrady do 

eksperymentowania i bycia awangardą „społecznych użyć kultury” w Poznaniu (potrzeba 

działań w partnerstwie, długookresowych, procesualnych) 

                                                           
8 Rozwiązanie problemu bezdomności. Podręcznik dla twórców polityki społecznej, FEANTSA, 

https://www.feantsa.org/download/feantsa_handbook_pl_final-27371109979175927595.pdf, data 
dostępu: 27.06.19 

https://www.feantsa.org/download/feantsa_handbook_pl_final-27371109979175927595.pdf
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Bezdomność, jest faktycznym, a nie wyobrażonym problemem na który zwrócili uwagę 

badacze i badaczki pracujący na Skwerze. Można byłoby uznać, że jego rozwiązanie, lub zajęcie 

się nim, przekracza kompetencje i możliwości jakimi dysponuje jedna  instytucja kultury. 

Ważne jednak by stwierdzić, że włączanie się miejskich i/lub pozarządowych instytucji do 

współdziałania w temacie rozwiązywania problemu bezdomności już się dzieje, choć nie jest 

nadal czymś powszechnym. Angażujący swoje zasoby sektor kultury, za cenę ryzyka porażki, 

decyduje się na eksperyment, który przy włączeniu licznych partnerstw i podejściu 

procesualnym – długookresowym, może przynieść efekt. Społeczne użycie kultury jest wciąż 

w Poznaniu podejściem awangardowym. „Estrada Poznańska” mogłaby być animatorem 

takiego działania. Proponujemy w tym miejscu rozważenie zainicjowania procesu włączenia 

osób bezdomnych – prawdziwych użytkowników Skweru – do jego „odnowy” (miałby to być 

pretekst do faktycznego celu: pomocy osobom bezdomnym w resocjalizacji). 

Dobre przykłady włączania osób bezdomnych za sprawą kultury. Przykład wrocławskiego 

„MiserArt” 

Andrzej Ptak z Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta z Wrocławia opisuje 

eksperyment, który od kilku lat jest realizowany w tym mieście. Kilka podmiotów (m.in. 

Towarzystwo i Instytut Grotowskiego) w roku Europejskiej Stolicy Kultury – w 2016 roku – 

zainicjowało stworzenie w opuszczonym lokalu przekazanym przez miasto, miejsca, w którym 

pracując narzędziami kulturowymi pomaga się osobom wyjść z bezdomności.  Poniżej 

fragmenty krótkiego eseju Ptaka, które można potraktować jako inspirację i dobry przykład 

wkluczania za sprawą aktywności kulturalnych osób pozostających na marginesie. 

[…] W październiku 2014 r. wspólnie z młodzieżą z Parlamentu Wrocławia, Instytutem im. Jerzego 
Grotowskiego i oczywiście osobami z doświadczeniem bezdomności, powołaliśmy „MiserArt strefę 
kreatywną w labiryncie wykluczenia”, które stało się centrum holistycznego mikrosystemu wsparcia dla 
osób w sytuacji ulicznej bezdomności, miejscem przez osoby bezdomne współtworzonym i 
zarządzanym. 
[…] Wychodząc od „strefy kultury” i organizacji eventów: koncertów, spektakli, wystaw i konferencji, 
stopniowo przekształcamy się w dizajnerskie przedsiębiorstwo oparte na założeniach ekonomii 
społecznej, gdzie osoby z doświadczeniem bezdomności są współtwórcami i współudziałowcami 
biznesowymi. Prowadzona w pracowni dizajnu upcyklingowego produkcja stołów-ogrodów 
zorganizowana została w ramach konceptualnej formuły „EcoBauhausu”. Formuła ta prowokuje do 
estetycznej transgresji i otwarcia na codzienny rozwój umiejętności rzemieślniczych, a także wnikliwego 
poznania materiału odpadowego/recyklingowego, tak by nadać mu zrewitalizowaną funkcję zestrojoną 
z jego przeszłością. W wymiarze ekonomicznym, rozbudzenie kreatywności prowadzić ma do biznesowej 
niezależności. W poszukiwaniu kontrahentów, nasze obiekty-produkty prezentujemy na krajowych i 
zagranicznych targach i wystawach. We współpracy z gminą Wrocław, dziesięciu członków z 
kilkunastoosobowego zespołu MiserArt mieszka w wynajętej na komercyjnym rynku willi – „domu 
integracji”. 
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[…] (Osoby zaangażowane w projekt – red.) są pośrednikami, a czasem przewodnikami w doznaniach 
estetycznych, współorganizując dla szerokiej publiczności: wystawy, spektakle teatralne, koncerty czy 
warsztaty. 
[…] Kierował nami prosty zmysł stworzenia i utrwalenia na mapie Wrocławia przyjaznej przestrzeni 
relacyjnej, w której osoby z doświadczeniem bezdomności poczują się „u siebie”, a jednocześnie będą 
gospodarzami wydarzeń i doznań na wysokim poziomie artystycznym, włączając się w nurt kulturalnego 
życia miasta. 
[…]W partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, studenci zaprojektowali „żywe 
murale”, które na podobieństwo jaskółczych domków miały być implantowane na bocznych ścianach 
kamienic. Byłyby to społeczno-ekologiczne instalacje aranżowania w przestrzeni publicznej miejsc 
spotkań, prowadzonych przez osoby z doświadczeniem bezdomności. Jedne miały być czytelniami, inne 
herbaciarniami, jeszcze inne małymi sklepikami, a istotą ich funkcji miało być, propagowanie 
innowacyjnych rozwiązań proekologicznych i społecznych w ujęciu programów rewitalizacyjnych9. 

 

Pomysły spółdzielcze, czyli ciąg dalszy dobrych przykładów. Podpowiadamy, nie 

projektujemy rozwiązań!  

W tej samej publikacji możemy przeczytać także o innych udanych działaniach, których 

animatorami/organizatorami są organizacje pozarządowe, często operujące także 

narzędziami z obszaru kultury i ekonomii społecznej. Dowiadujemy się na przykład o systemie 

spółdzielczości socjalnej, która może być uruchamiana do proaktywnego włączania osób 

doświadczających bezdomności do odczyniania ich sytuacji (dodatkowo z korzyścią dla 

szerszych grup społecznych). Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania może być 

wartościowym partnerem w taki wyzwaniu. Organizacja powstała na przełomie lat 80-tych i 

90-tych w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Barbara i Tomasz 

Sadowscy pragnęli stworzyć środowiska, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie 

społeczeństwa mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja Barki zaowocowała 

utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi z grup zaniedbanych 

społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i 

odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej10. Jednym z przyjętych przez 

nich rozwiązań jest praca z liderami – to jest osobami, które same wyszły z bezdomności i które 

są niejako przewodnikami dla innych osób jej doświadczających. Mogą być mentorami, 

osobami zachęcającymi do pracy. Lider jest osobą, która osobiście doświadczyła problemu 

                                                           
9 Jakub Wilczek (red.), Pokonać bezdomność. Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym, Zabrze 

2018, https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-
7c63-9203-1712-b013855ef4bb, data dostępu: 25.06.19, s. 12-13 
10 Agata Pawlak, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, w: Jakub Wilczek (red.), Pokonać 
bezdomność. Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym, Zabrze 2018, 

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-
9203-1712-b013855ef4bb, data dostępu: 25.06.19, s. 123 

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-9203-1712-b013855ef4bb
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-9203-1712-b013855ef4bb
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-9203-1712-b013855ef4bb
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-9203-1712-b013855ef4bb
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bezdomności i uzależnienia, ale wyszła na prostą, żyje w trzeźwości i jest przykładem dla 

innych. Lider dokładnie rozumie sytuację osoby bezdomnej, dlatego opierając się na swoim 

doświadczeniu życiowym stara się przekonać innych do zmiany sposobu życia. „Barka” 

współpracuje także ściśle z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, prowadzi także Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, który wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej. Dobrym 

przykładem jest tu Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Stół” prowadząca restaurację na Śródce, 

która zatrudnia trzy osoby, które borykały/ją się z problemem bezdomności, a którym pomaga 

„Barka”. 

Także w Warszawie można znaleźć przykłady wykorzystania spółdzielczości socjalnej 

do pomocy osobom bezdomnym. Spółdzielnia Socjalna „Piękne Miejsce” prowadzona przy 

Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pomaga wrócić na rynek pracy i zdobyć po latach 

legalne zatrudnienie dostosowane do umiejętności i możliwości podopiecznych. W 2017 roku 

działała głównie w obszarze usług porządkowych, remontowych i cateringowych. Działalność 

ta pozwoliła zatrudnić na podstawie umowy o pracę 4 osoby oraz kilkadziesiąt osób na 

podstawie umów cywilno-prawnych. Przychody Spółdzielni Socjalnej „Piękne Miejsce” 

przekroczyły w 2017 roku kwotę 260.000 zł i zapewniają stabilną finansowo działalność oraz 

zwiększenie w roku 2018 poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej11. 

Powyższe przykłady nie są propozycjami, których duplikację rekomendujemy. Nie jest 

również naszym zadaniem dawanie rozwiązań, projektowanie ich. Naszym celem jest jedynie 

przedstawienie możliwych pomysłów, które przy ewentualnej modyfikacji (tak by mogły 

okazać się pożyteczne w pomyśle rewitalizacji Skweru12 oraz realizacji misji „Estrady 

Poznańskiej”) mogłyby zyskać kształt innowacji społecznej i być wartościową inicjatywą 

„Estrady”. 

                                                           
11 Adrianna Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, w: Jakub Wilczek (red.), Pokonać bezdomność. 
Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym, Zabrze 2018, 

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-
9203-1712-b013855ef4bb, data dostępu: 25.06.19, s. 62 
12 Jedną z istniejących w Poznaniu spółdzielni socjalnych jest SS „Tajemniczy Ogród”, zajmująca się między innymi 
ogrodnictwem, rewitalizacją i konserwacją terenów zielonych, co w kontekście planów z uporządkowaniem 
skweru, może być cenną informacją. Przy takiej rewitalizacji może zatrudnienie mogłyby znaleźć także osoby 

bezdomne, stając się jeszcze bardziej współwłaścicielami tego miejsca? Por. https://tajemniczy-ogrod-
poznan.pl/, data dostępu: 26.06.19 

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-9203-1712-b013855ef4bb
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/_Publikacja-final_OFRPB.pdf/fa333f4f-7c63-9203-1712-b013855ef4bb
https://tajemniczy-ogrod-poznan.pl/
https://tajemniczy-ogrod-poznan.pl/


28 
 

Próba „uporania się” z faktycznym problemem Skweru im. Romana Wilhelmiego 

wymagałaby przede wszystkim: 

o nawiązywania szerokich, międzyinstytucjonalnych partnerstw; 

o podpatrywania innych, czerpania z dobrych przykładów; 

o włączenia do pomysłu od samego początku „pół-kolonistów”; 

o przedłożenia celów społecznych nad estetyczne; 

o cierpliwości i nastawienia się na długotrwały proces; 

o szerokiego rozumienia kultury (włączanie praktyk „mniej kulturalnych” do 

rozumienia kultury: np. ogrodnictwa); 

o używania kultury do odczyniania rzeczywistości;  

o napisania wspólnie z organizacjami społecznymi, NGO, projektu na „społeczną 

rewitalizację” skweru Wilhelmiego (swoiste laboratorium innowacji 

społecznej), czyli prawdziwe „Alternatywy”; 

o uznania solidarności społecznej za wartość 
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6. Załączniki 
 

6.1. Wizje Skweru zaprezentowane podczas pikniku sąsiedzkiego 

 

Poniżej zaprezentowane zostały dwie wizje Skweru, które konsultowane zostały z 

uczestnikami pikniku sąsiedzkiego. 

Pierwsza wizja symbolizować ma relaks i wytchnienie w zielonej oazie. Ważnym jej 

elementem jest roślinność łąkowa, niewysoka. Druga wizja przypomina raczej „miejski skwer” 

z wysokimi drzewami i mobilną sceną do wykorzystania podczas różnych wydarzeń 

kulturalnych. 
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Wizja nr 1 
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Wizja nr 2 
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6.2. Brief pobadawczy 

 

Poniższy brief powstał po zrealizowaniu badania sondażowego; zawiera podsumowania 

statystyczne zebranych odpowiedzi.  
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BRIEF POBADAWCZY*  

NOWA MASZTALARSKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAŻ METODĄ KWESTIONARIUSZA ANKIETY  

  

151 MIESZKAŃCÓW I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA SKWERZE (58,3% 

KOBIET, 41,7% MĘŻCZYZN).        

ŚREDNI WIEK BADANYCH TO PRAWIE 40LAT.  

WYKSZTAŁCENIE BADANYCH: PODSTAWOWE: 9,93%; ZAWODOWE: 

8,61%; ŚREDNIE: 35,1%; WYŻSZE: 43,05%. 

67,5% BADANYCH TO MIESZKAŃCY STAREGO MIASTA. 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ – MAJ 2019 R.  
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MIESZKAŃCY NA SKWERZE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEBYWANIA NA SKWERZE 

 

Respondenci w większości pojawiają się na placu co najmniej kilka razy 

w tygodniu. 

 

 

+ Co najmniej jedna trzecia badanych zaznacza, że skwer pełni dla nich 

funkcję transferową („przechodzę przez skwer”). 

+ Jedynie trzy osoby (1,98%) stwierdziły, że zdarza im się na skwerze zatrzymać/ 

usiąść. 

 

 

 

 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Jak często bywa P. na skwerze?

kilkanaście razy w tygodniu lub częściej kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu sporadycznie (rzadziej niż kilka razy w miesiącu)

brak danych
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PSY NA SKWERZE 

 

28,48% badanych deklaruje, że ma psa, a 36% z nich wyprowadza psa 

na skwer. 

 

 

 

+ Połowa badanych, którzy wskazali, że wyprowadzają psa na skwer nie 

mieszka w okolicy skweru. 

+ Średnia wieku lokalnych badanych wyprowadzających psy do toalety na 

skwerze wynosi 46,2 (połowa w z nich ma powyżej 60 lat). 

+ część osób, które potwierdza, że stara się wyprowadzać tam psa narzeka, że 

jest brudno i że pies nie chce korzystać z toalety. 

 

 

Większość mieszkańców chce, by toaleta dla psów pozostała na skwerze. 

37%

48%

15%

Czy wyprowadza P. psa na skwer?

TAK NIE brak danych

Przyczyny niechęci do wyprowadzania psa w miejsce psiej toalety: 

o pies nie chce z niej korzystać (niechęć zwierzęcia); 

o bałagan, nieczystości (niechęć badanego). 
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Pawie wszyscy badani, którzy potwierdzili, że wyprowadzają psa na 

skwer, chcą by toaleta tam pozostała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

20%

22%

4%1%

Czy toaleta dla psów, jeżeli będzie regularnie sprzątana, 
powinna zostać na skwerze?

TAK NIE Trudno powiedzieć brak danych
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SKWER W PRZYSZŁOŚCI 

ELEMENTY PRZESTRZENI 

 

ZIELEŃ NA SKWERZE 

Badani są zgodni co do tego, że zieleń na skwerze jest niezbędna, 

warunkuje ona estetykę miejsca i komfort przebywania w przestrzeni skweru. 

Jednocześnie, niezależnie od wybranej formy zieleni są zgodni co do jednego: 

skwer musi być regularnie sprzątany i porządkowany:  

  „nikt o to nie dba, musi być zadbane!”; 

„nie ważne co – tylko trzeba dbać!. 

+ Aż 52,3% badanych wskazało kwiaty jako najbardziej pożądany element 

zieleni na skwerze. 

+ Jednocześnie jedynie co dziesiąty/a badany/a wskazali krzaki jako 

najbardziej pożądany element. Krzaki były krytykowane ze względu na 

korzystające z nich osoby bezdomne i imprezowiczów. 

+ Trawa i drzewa są dla badanych koniecznymi częściami krajobrazu skweru. 

Obawy wiążą się z zanieczyszczaniem trawy przez psy i „wycieraniem” jej przez 

przechodniów oraz ze spadającymi liśćmi. 

 

NAWIERZCHNIA 

Wielu badanych zwraca uwagę, że bardzo ważne jest by nawierzchnia 

była równa i czysta. 

+ 51% badanych przede wszystkim chce by na skwerze pojawiła się kostka 

(wskazali na nią jako na najbardziej pożądany element nawierzchni). 

+ Badani podkreślali, że nawierzchnia powinna być dostosowana do osób z 

niepełnosprawnościami. 

+ Żwir był krytykowany ze względu na kurz 

+ Beton i asfalt krytykowane jako elementy nieprzyjazne i dlatego „że betonu 

jest już za dużo”. 
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MAŁA ARCHITEKTURA 

Najbardziej pożądanym elementem małej architektury były różnego 

rodzaju ławki – 85% badanych wskazało właśnie na nie. 

+ Co piąty badany wskazał, że bardzo istotne są także kosze na śmieci (także 

takie na psie odchody), które będą wytrzymałe („kosze muszą być 

chamoodporne”). 

+ Kilkukrotnie badani wspominali o konieczności postawienia lamp, które 

sprawią, że na skwerze będzie więcej światła i symbolicznie przestrzeń stanie się 

bezpieczniejsza. 

+ Mobilne ławki łączą się obawą mieszkańców o ich kradzież.  

+ Badani wykazują ogólną niechęć do ławek ze stołami – badani wskazują, że 

będą one miejscami imprez i noclegów. 

Zauważalne jest duże napięcie między chęcią stworzenia komfortu, a 

obawą, że z istniejących na skwerze elementów korzystać będą przede 

wszystkim osoby bezdomne. 
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WIZJE SKWERU 

 

WIZJA REKREACYJNA 

52,3% badanych uznało ją za najbardziej atrakcyjną. 65% z nich to 

mieszkańcy Starego Miasta. Średnia wieku dla badanych popierających tą 

wizję to 37,48%. Wizja rekreacyjna szczególnie przemawiała do najstarszych i 

najmłodszych grup wiekowych badanych: osób po 20 i po 60. roku życia.  

 

+ Wizja rekreacyjna wzbudziła w badanych pozytywne wyobrażenia o realnym 

czasie wolnym spędzanym na skwerze. W odpowiedziach można znaleźć 

elementy odnoszące się do tęsknoty za ciszą i spokojem, ale i zadbaną 

estetyką, swoistym „azylem” w głośnym i zatłoczonym centrum. 

+ Obawy badanych związane z wizją rekreacyjną dotyczą przede wszystkim 

bliskości ulicy i samochodów, a także małej przestrzeni skweru, która może 

okazać się niewystarczająca na stworzenie atmosfery odpoczynku i ciszy. 

 

WIZJA KULTURALNA 

Prawie 32% badanych wskazało na tą wizję jako najbardziej pożądaną – 

69% z nich to mieszkańcy Starego Rynku. Średnia wieku dla badanych 

popierających tą wizję to 35,25. 

+ W komentarzach badani najczęściej chwalą pomysł kina plenerowego. 

+ Badani obawiają się hałasu i że skwer jest za mały na wydarzenia kulturalne. 

 

 

 

o Spokój i cisza potrzebne są w centrum miasta – „mieszkam tu więc chcę 

spokoju”. 

o Na Starym Runku brakuje chwili wytchnienia. 

o W tej wizji powinny pojawić się miejsca dla dzieci. 

o Powinno powstać miejsce z zadaszeniem chroniącym przed deszczem. 
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WIZJA USŁUGOWA  

18,5% badanych wskazało na tą wizję jako najbardziej pożądaną – 75% 

z nich to mieszkańcy Starego Rynku. Średnia wieku dla badanych 

popierających tą wizję to 38,9%. 

+ Pozytywne komentarze związane z wizją usługową dotyczą możliwości 

wypicia/ zjedzenia czegoś smacznego blisko od domu i w otoczeniu zieleni. 

Badani podkreślają, że usługi powinny być „mobilne”. 

+ Obawy badanych związane z wizją usługową dotyczą konkurencji: wskazują, 

że na rynku i w okolicy jest już dużo kawiarni i restauracji, dodatkowe takie 

miejsca na skwerze są niepotrzebne. Dodatkowo lokale gastronomiczne 

mogłyby wpływać na zwiększenie poziomu hałasu („będzie biesiada”) oraz 

potencjalnie generować śmieci i bałagan. 

 

WARZYWNIAK NA SKWERZE ROMANA WILHELMIEGO 

Odpowiedzi badanych na pytanie o to czy robią zakupy w warzywniaku 

na skwerze są bardzo podzielone. 51% badanych deklaruje, że zdarza im się 

kupować warzywa i owoce w tym miejscu. 

 

80% badanych, którzy kupują w warzywniaku to osoby mieszkające na Starym 

Mieście. Dla porównania, 61% spośród tych badanych, którzy nie kupują w 

warzywniaku to osoby tutaj mieszkające.  

Postawy badanych wobec warzywniaka są skrajne. Widać to w przytoczonych 

przez badanych sposobach argumentowania za swoimi deklaracjami wobec 

warzywniaka. 

31%

20%

44%

5%

Czy robi P. zakupy w warzywniaku na skwerze?

Często Okazjonalnie Nigdy brak danych
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* POWYŻSZY BRIEF JEST REZULTATEM PIERWSZEGO, WSTĘPNEGO ZLICZENIA 

NAJWAŻNIEJSZYCH KATEGORII ANALITYCZNYCH; NIE ZAWIERA 

POGŁĘBIONEJ ANALIZY ANI INTERPRETACJI PREZENTOWANYCH WYNIKÓW. 

JEST MATERIAŁEM SŁUŻĄCYM DO WYPRACOWANIA DWÓCH MODELI 

WIZUALNYCH SKWERU, KTÓRE BĘDĄ PREZENTOWANE NA PIKNIKU 

SĄSIEDZKIM. 

Dlaczego nie kupuję w warzywniaku na skwerze? 

o „Bo jest za drogo”; 

o „Nie jest po drodze” 

o „Jest brzydki”; 

o „Sprzedające panie są nieuprzejme”. 

 

Dlaczego kupuję w warzywniaku? 

o „Bo jest tanio”; 

o „Bo jest po drodze i blisko”; 

o „Bo sprzedające panie są miłe”. 


