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STRESZCZENIE
Tematem niniejszej pracy dyplomowej są relacje międzyludzkie. Bazą części
teoretycznej dyplomu jest analiza potrzeby posiadania bliskich więzi społecznych,
ich wpływu na życie człowieka, jego poczucie szczęścia oraz ogólne zadowolenie
z życia. To poszukiwanie zasad i reguł kształtowania przestrzeni w sposób
umożliwiający, ułatwiający i zachęcający do integracji. Na przykładzie kilku
warszawskich miejsc aktywności lokalnej dokonana została analiza sposobu
funkcjonowania takich obiektów, ich pozytywnych, jak i negatywnych jakości
przestrzennych oraz przede wszystkim oceny przez użytkowników. Ostatecznie
praca jest próbą sformułowania założeń będących pomocą przy projektowaniu
nowych domów sąsiedzkich, które to zasady zostały wykorzystane w drugiej części
dyplomu.
Projekt obejmuje budynek nowego miejsca aktywności lokalnej na Saskiej
Kępie o nazwie własnej – Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Poprzez przyjęte
rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne stara się on spełniać wymagania tak trudnej
przestrzeni, jaką jest dom sąsiedzki.

UZASADNIENIE WYBORU TEMATU

Temat pracy został wybrany głównie ze względu na prywatne zamiłowanie
autorki do zagadnień z pogranicza architektury i socjologii. Do założonego problemu
skłaniają obserwacje współczesnego świata. Ciągły pośpiech, stres, zanikanie
komunikacji werbalnej w przestrzeni publicznej oraz stale zwiększający się nacisk
na komunikację internetową – to wszystko wpływa na ogólny stan człowieka, jego
szczęście oraz styl, w jakim żyje. Co więcej, ma to również znaczenie na sposób,
w jaki korzysta on z przestrzeni go otaczającej. Temat jest wynikiem ogólnego lęku
przed prędkością zmian zachodzących w społeczeństwie. Poszukiwaniem nadziei
w ludziach i miejscach skłaniających się w stronę drugiego człowieka. Próbą
połączenia tego, co nowoczesne i technologiczne z tym, co ulotne i wartościowe.
Ostatecznie wybrany temat jest wiarą w odnalezienie sposobu na poprawę jakości
życia Warszawiaków. Zwiększenie ich poczucia szczęścia, przywiązania oraz
podziwiania stolicy, którą wszyscy razem tworzymy.
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1. Problematyka pracy

Czas – każdy z nas ma go tyle samo, czyli wiecznie za mało. To wymiar, nad
którym chcielibyśmy mieć panowanie. Jednak on wciąż płynie, a wraz z nim nasza
rzeczywistość. Codziennie się zmienia, chwieje i nie daje bezpieczeństwa. Tak ujął
to Paul Virilio w jednym z wywiadów: „Today's world no longer has any kind of
stability; it is shifting, straddling, gliding away all the time.”1 Dzisiejszy świat dla wielu
ludzi to ciągły pośpiech, stres, chęć dorównania innym, brak pewności i stabilności
finansowej. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której coraz więcej osób popada
w depresję, stany lękowe, osamotnienie, czy brak poczucia sensu życia. W tym
samym czasie każdy poszukuje recepty na szczęście. Korzystamy z pomocy
coachów, blogerów, psychologów, bierzemy udział w szkoleniach motywacyjnych
i samorozwojowych. W czym możemy odnaleźć tę utraconą stabilność, co
zagwarantuje nam spokojną i pewną przystań w codziennym zgiełku? Odpowiedź
jest bardzo prosta: są to relacje z innymi ludźmi, związane z nimi uczucia i emocje,
śmiech, płacz, miłość, wspomnienia, dotyk, wsparcie, poświęcenie. To dzięki bliskim
więziom możemy cieszyć się zwykłym dniem, przetrwać najtrudniejsze momenty
oraz czerpać radość z tych najpiękniejszych chwil. Przypomina to sentencja z filmu
biograficznego „Into the wild” Sean Penn’a z 2007 roku:
„Happiness only real when shared.”
Główny bohater, Christopher McCandless, uciekał przed cywilizacją do dzikiej
natury, to w niej szukał sensu życia. W zależności od człowieka ta ucieczka i bunt
równie dobrze może kierować się w stronę pracy, bogactwa, technologii, sławie
i wielu innych. Niestety owa długa droga zazwyczaj prowadzi do jednego:
uświadomienia sobie, że to wszystko jest niczym bez drugiego człowieka. Uczucie
szczęścia prawdziwe jest tylko wtedy, gdy mamy je z kim dzielić. Potrzebujemy
bliskich relacji by żyć, by przetrwać, by być szczęśliwymi.

1

Armitage, J., From Modernism to Hypermodernism and Beyond, Theory, Culture & Society,
SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi, 1999, Vol. 16(5-6), s. 48.
http://www.kyoolee.net/From_Modernism_to_Hypermodernism_and_Beyond__Interview_with_Paul_Virilio.pdf (dostęp 21.06.2016)
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Należy się zastanowić, kogo dotyczy potrzeba kształtowania relacji społecznych.
Oczywiście każdego z nas niezależnie od wieku. Problem ten jest jednak bardziej
widoczny wśród ludzi starszych, którzy zostali już opuszczeni przez swoich bliskich.
Często nie mają nawet się do kogo odezwać, dla kogo rano wstać, dokąd pójść,
a wtedy bardzo łatwo stracić chęć i cel życia. Stąd też pojawia się coraz więcej akcji
społecznych mających na celu poprawę sytuacji osób starszych, na przykład obiad
w zamian za rozmowę. Co więcej, przeprowadzono szereg badań, które wykazują
zaskakująco duży wpływ osamotnienia na stan zdrowia i długość życia. 2 Nasza
kondycja psychiczna ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Dlatego
tak bardzo powinniśmy dbać o bliskie relacje, bez względu na wiek, stan cywilny,
czy status materialny. Pragnienie więzi społecznych oraz ich wpływ na nas samych
i nasze życie zostanie omówione w kolejnym (drugim) rozdziale pracy teoretycznej.

W jaki sposób współczesny świat reaguje na potrzebę relacji społecznych?
Oczywiście stara się ją spełniać, ale w nowoczesny sposób. Praktycznie każdy
z nas ma smartfon, a w nim szereg aplikacji społecznościowych: facebook, twitter,
messanger, vieber itd. Wszystko to ma służyć znajomościom i kontaktom, w każdym
miejscu i o każdej porze. Problem tego typu relacji przedstawił prof. Zygmunt
Bauman podczas jednego ze swoich wykładów: „I tak jak łatwo zawiązujemy te
relacje, tak - na pierwsze żądanie - się ich pozbywamy: za jednym naciśnięciem
przycisku "Delete" albo poprzez użycie etykiety "Spam". (…) Mamy wybór. Możemy
mnożyć wirtualne znajomości, które są niewymagające, nie angażują nas
w nieprzewidywalny ciąg zdarzeń, tyle że wtedy redukujemy komunikację do spraw
płytkich, niekontrowersyjnych, ale i nieżyciodajnych. Nasze relacje będą wtedy
bardzo naskórkowe i kruche. Ale możemy spróbować umacniania więzi w tym
prawdziwym życiu. Trwalsze będą wówczas i głębsze.”3 Omawianą przez nas
potrzebę są w stanie spełnić tylko rzeczywiste relacje. Są one oczywiście
trudniejsze, wymagają czasu i poświęcenia. Jako architekci nie możemy nikogo
Punkt zdrowia, Samotność a stan zdrowia.
http://www.punktzdrowia.pl/zdrowie/samotnosc-a-stan-zdrowia (dostęp: 22.06.2016)
3 Bauman, Z., Nowe media w kulturze, Kultura 2.0. Kultura odnawialna 2010, Konferencja
zorganizowana przez Narodowy Instytut Audiowizualny, 2010.
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,10415203,Uciekajac_przed_samotnoscia.html?disableRedirects=true (dostęp:
21.06.2016)
2

6

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA – KATARZYNA FUNK

nakłonić do obdarowywania innych swoją bliskością i czasem, możemy jednak
znaleźć odpowiednik wirtualnych aplikacji w świecie rzeczywistym, czyli stworzyć
przestrzeń sprzyjającą tworzeniu się trwałych i bliskich relacji. W rozdziale trzecim
części teoretycznej zostanie omówiony wpływ organizacji przestrzeni na
zachowanie człowieka.

W jaki sposób architektura i urbanistyka reaguje na potrzebę bliskich relacji?
Obecny sposób kształtowania wielkich miast coraz bardziej je uniemożliwia.
Tworzymy wielkie osiedla, mega struktury bez zaplanowanego otoczenia
doprowadzając do strefowania miast. Już ponad trzydzieści lat temu tak opisał to
Aleksander Wallis: „patologia współczesnej urbanizacji polega na tym, że zamiast
miasta jako podstawy tworzenia i rozwoju społecznych struktur buduje się
przestrzenie zurbanizowane, które mają służyć głównie jako miejsce pracy
i zamieszkania.”4 W takiej tkance bardzo trudno o kontakty, te spontaniczne, jak i te
zaplanowane. Czasochłonność komunikacji między poszczególnymi miejscami,
ciągłe napięcie wywołane nadmiarem obowiązków często powoduje zaniedbanie
czy też porzucenie pewnych znajomości. Otoczeni tłumem czujemy się coraz
bardziej samotni, wręcz odizolowani. Miasto oferując nam szereg materialnych
wartości, niepostrzeżenie odziera nas z życia społecznego.5 Problem ten cały czas
narasta, a jego konsekwencje przekładają się na życie każdego mieszkańca.
Zarówno urbaniści, jak i architekci mają ogromną rolę w procesie zatrzymania
owego mechanizmu oraz jego negatywnych skutków. Jedną z projektowych
możliwości są coraz częściej pojawiające się miejsca aktywności lokalnej, oferujące
mieszkańcom przestrzeń do spotkań, rozwijania pasji i budowania nowych
przyjaźni. W rozdziale czwartym zostaną poddane analizie trzy miejsca aktywności
lokalnej obecnie działające na terenie Warszawy. Omówienie ich zadań, potrzeb
funkcjonalnych oraz przestrzennych zostanie wzbogacone o ocenę, w jaki sposób
dana przestrzeń sprzyja kształtowaniu bliskich relacji. Zebrane w piątym rozdziale
wnioski i założenia płynące z analiz przysłużą się do projektu nowego miejsca
aktywności lokalnej na Saskiej Kępie.

4
5

Wallis, A., Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1990, str. 185.
Ibidem, str. 182-184.
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2. Relacje społeczne
2.1. Potrzeba relacji społecznych
Potrzeba zaangażowania człowieka w życie społeczne zauważana jest przez
psychologów, socjologów, jak i architektów. Maria Lewicka analizując „Język
wzorców” Christophera Alexandra wyróżniła pojawiające się w nim cztery potrzeby
każdej osoby. Są wśród nich: „równowaga między zaspokojeniem potrzeby
prywatności i wspólnoty; potrzeba przynależenia do miejsca i społeczności w całym
cyklu życia.”6 Alexander niejednokrotnie podkreśla wpływ tych czynników na stan
psychiczny i jakość życia mieszkańców. Zachęca tym samym do budowania
w sposób spełniający te potrzeby, umożliwiający ich zaspokojenie. Bowiem każdy
z nas będzie dążył do uzyskania pewnego stopnia prywatności w życiu, jednak
w tym samym czasie będzie szukał innych osób, które umożliwią utworzenie bliskich
więzi. A takie relacje wymagają istnienia konkretnych przestrzeni sprzyjających
budowaniu wspólnoty.
O konieczności istnienia przestrzeni integralnych pisał także Aleksander Wallis
w „Socjologii przestrzeni”: „przestrzenie integralne są podstawą stabilizacji
i pomyślnego rozwoju rodziny, małych grup społecznych i społeczności lokalnych.”7
Są to miejsca kształtowane w naturalny sposób, wynikające z potrzeb mieszkańców
oraz dostosowane do proporcji i możliwości ludzkiego ciała. Jak zaznacza Wallis,
o stopniu integracji użytkowników z danym miejscem decyduje poziom znajomości
przestrzeni, jej możliwości i potencjału. Czyli tego, co na danej powierzchni może
się dziać oraz jak można ją przekształcić.8 Idealną przestrzeń do kształtowania
relacji społecznych wyróżnili także Christopher Alexander oraz Jan Gehl nazywając
ją „trzecim miejscem”. Czyli czymś dodatkowym poza pracą i mieszkaniem.
Podkreśla to konieczność istnienia miejsc umożliwiających spotkania i kontakty
sąsiedzkie. Wraz z tworzeniem się takich więzi, rośnie również poziom aktywności
lokalnej.9
Potrzeba relacji społecznych wypływa również od samych mieszkańców.
Obecnie w zespołach mieszkalnych coraz częściej realizowana jest idea łączenia
6

Lewicka, M., Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2012, str. 91.
Wallis, A., Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1990, str. 37.
8 Ibidem, str. 39.
9 Lewicka, M., op.cit., str. 242.
7
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prywatności ze wspólnotą. Cohousing wywodzi się z lat 60-tych z Danii, gdzie
posiada już duży i znaczący dorobek. Każda rodzina posiada swoje przestrzenie
prywatne, takie jak kuchnia, łazienka, pokoje, czy taras. Połączone są one częścią
wspólną, mniej lub bardziej rozbudowaną. Może to być wspólny ogród, taras, basen,
pralnia, korytarze, sale do zabaw, czy też pokoje dla gości. Jest to idealna
przestrzeń dla dzieci, które od początku uczą się zachowania w społeczeństwie.
Dodatkowo czują się bardziej bezpiecznie, gdyż są pod okiem kilku a nie jednej
rodziny.10 Cohousing jest szansą dla istnienia i rozwoju lokalnych społeczności.
Ciągła interakcja mieszkańców często prowadzi do utworzenia bliskiej i głębokiej
wspólnoty, podnosząc tym samym jakość życia wszystkich sąsiadów.
Na rodzaj i siłę relacji społecznych ma wpływ niewątpliwie wiele czynników.
Wśród tych najważniejszych jest czas zamieszkiwania miejsca, poziom mobilności
oraz skala miasta. Bardzo ciekawe jest, iż wzrost liczby ludności danej miejscowości
zmniejsza liczbę więzi sąsiedzkich, ale nie zmienia jakości, intymności ani potrzeby
tych relacji.11 Niezależnie od wielkości ośrodka zamieszkania, każdy powinien
dążyć do posiadania więzi społecznych oraz do prowadzenia aktywności lokalnej.
Wiele osób zauważa potrzebę posiadania relacji społecznych. Potwierdzają to
architekci i urbaniści w swoich projektach, socjologowie w swoich badaniach
i publikacjach

oraz

mieszkańcy

podejmujący

lokalne

aktywności.

Często

zapominamy o tej potrzebie, skupiając się tylko na pracy, rzeczach i zyskach.
Tracimy świadomość, iż szczęście zapewnić nam może coś, czego nie można
samemu nabyć, ale można to zbudować oddając swój czas i zaangażowanie.

10

Milman, D., Where it all Began: Cohousing in Denmark, Canadian Cohousing Network.
http://cohousing.ca/where-it-all-began-cohousing-in-denmark/ (dostęp: 22.06.2016)
11 Lewicka, M., op.cit., str. 240-242.

9

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA – KATARZYNA FUNK

2.2. Psychologiczne skutki relacji społecznych
Relacje

społeczne

są

przedmiotem

badań

wielu

przedstawicieli

nauk

humanistycznych. Interesujący jest przede wszystkim ich wpływ na zachowanie,
psychologię człowieka oraz jego przywiązanie do miejsca. Tym ostatnim
zagadnieniem zajęła się profesor Maria Lewicka w książce „Psychologia miejsca”.
W swoich badaniach wykazała, iż to właśnie więzi sąsiedzkie, dużo bardziej niż
cechy fizyczne miejsca, warunkują przywiązanie do niego. Stosunki z osobami,
które tworzą otoczenie, mają duży wpływ na naszą emocjonalną więź z miejscem.
A owe przywiązanie, według autorki, jest równie ważne w naszym życiu, co potrzeby
zawarte w piramidzie Maslowa.12 Wśród pozytywnych skutków przywiązania
autorka wymienia takie, jak: „wyższy poziom zadowolenia z życia, silniejsze
poczucie koherencji i ciągłości oraz lepsze i bogatsze kontakty z ludźmi.” 13
Na potrzeby przeprowadzanych badań, autorka korzystając z typologii
wprowadzonej przez Davida Hummona wyróżniła pięć typów relacji z miejscem:
- przywiązanie tradycyjne (silne przywiązanie, tożsamość lokalna i narodowokonserwatywna),
- przywiązanie aktywne (silne przywiązanie, tożsamość lokalna, również europejska
i nieterytorialna, najwyższy poziom aktywności społecznej),
- alienacja (brak przywiązania, poziomy tożsamości poniżej średniej),
- relatywizm miejsca (brak przywiązania, umiarkowana tożsamość lokalna),
- nieumiejscowienie (brak przywiązania, tożsamość nieterytorialna).14
Nas najbardziej interesuje grupa osób aktywnie przywiązanych oraz to, co się z nimi
łączy. W Polsce ten typ relacji deklaruje 23,8% populacji. Związana jest ona z silnym
poczuciem tożsamości oraz umiarkowaną mobilnością. Jest to grupa, która
zazwyczaj posiada szerokie grono znajomych oraz dobre kontakty z sąsiadami.
W łatwy i życzliwy sposób nawiązuje relacje, co wynika także z wysokiego poziomu
zaufania do innych. Wykazuje się wysokim kapitałem kulturowym, jak i stopniem
wykształcenia. Co bardzo znaczące, są to osoby najbardziej aktywne społecznie
spośród wszystkich typów relacji z miejscem.15 Te wszystkie czynniki składają się
na bardzo dobre podejście oraz czerpanie korzyści ze świata. Badanie Polska 2
12

Ibidem, str.562-563.
Ibidem, str. 563.
14 Ibidem, str. 315-318.
15 Ibidem, str. 386-387.
13
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wykazało, iż najbardziej zadowolone z życia są właśnie osoby aktywnie
przywiązane do miejsca. Co więcej, różnica w stosunku do innych typów relacji
z miejscem (łącznie z przywiązaniem tradycyjnym) jest bardzo znacząca.16
Podkreśla to wagę i wartość aktywności lokalnej oraz więzi społecznych w życiu
człowieka.
Nie można mówić o relacjach społecznych nie wspominając o szerszym
zagadnieniu – kapitale społecznym. To bardzo obszerne pojęcie, nierzadko mylnie
interpretowane. Maria Lewicka w jednym z rozdziałów przywoływanej już
„Psychologii miejsca” wyróżniła jego trzy składowe: „(1) sieć relacji społecznych; (2)
przekonania na temat świata społecznego, w tym przede wszystkim zaufanie do
ludzi i respektowanie normy wzajemności; oraz (3) aktywność społeczna
i społeczne zaangażowanie.”17 Pierwszą kategorię (sieć relacji) tworzy kapitał
wiążący (silne relacje, np. rodzina) oraz pomostowy (słabe więzi, np. znajomi).
Autorka wyróżnia również kapitał pośredni – sąsiedzki. Łączy on w sobie pozytywne
cechy dwóch poprzednich, czyli możliwość polegania na sobie, wspierający
charakter silnych więzi oraz zachowanie prywatności, małą uciążliwość, czy brak
zobowiązań luźnych relacji. Według przeprowadzonych przez Marię Lewicką badań
największy kapitał społeczny w Polsce ponownie posiadają osoby w aktywny
sposób przywiązane do miejsca (zdecydowanie większy niż osoby nieprzywiązane).
Tak samo wygląda sytuacja, gdy weźmiemy pod uwagę tylko relacje sąsiedzkie lub
zaufanie społeczne – najwyższe występuje u osób przywiązanych aktywnie.18
Dopiero analizując te dane możemy sobie uświadomić, jak duże znaczenie na
wiele aspektów naszego życia ma aktywność lokalna. Wpływa nie tylko na nas
samych, ale także na nasze otoczenie. Powinniśmy na każdym kroku ją promować
oraz umożliwiać, zwłaszcza jako architekci.

16

Ibidem, str. 383.
Ibidem, str. 329.
18 Ibidem, str. 330-335, 341.
17
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3. Wpływ przestrzeni na zachowanie człowieka.
Człowiek

może

przebywać

w

środowisku

naturalnym,

bądź

też

antropogenicznym. W każdym z nich będzie przyjmował inne postawy, sposób
zachowania oraz inne uczucia będą nim władały. Przez większość naszego życia
obracamy się w przestrzeni ukształtowanej przez architektów, urbanistów,
inżynierów oraz samych użytkowników. To ich decyzje i rozwiązania mają wpływ na
nasze samopoczucie, przebieg spotkań, jakość kontaktów, rodzaj zachowań. To oni
tworzą scenografię dla naszego życia, warunkując jego przebieg. Trudno zatem
byłoby się nie zgodzić ze zdaniem wypowiedzianym kiedyś przez Winstona
Churchilla „My kształtujemy nasze budynki i potem one kształtują nas”. Taką rolę
przestrzeni przyznał również Edward Hall pisząc, iż „stanowi ona coś w rodzaju
formy odlewniczej, modelującej większą część naszych zachowań.” 19 Niewątpliwie
każdy może odnaleźć w swoich wspomnieniach miejsca, które wywoływały uczucia
przyjemne, chęć przebywania w nich oraz takie, które od początku zniechęcały do
jakiejkolwiek aktywności. Aleksander Wallis stwierdził, iż „w licznych sytuacjach
architektura

pełni

funkcję

katalityczną:

sprzyja

pomyślnemu

przebiegowi

określonych przeżyć i zachowań. W niektórych zaś pełni rolę katalityczną ze
znakiem ujemnym: utrudnia i hamuje ludzkie kontakty.”20 To takie przestrzenie
zazwyczaj straszą chłodem i pustką, nierzadko przeszkadzają w kontaktach
i spotkaniach pozostawiając długi niesmak u użytkowników.
Według Aleksandra Wallisa nasze zachowanie w danej przestrzeni zależy od
zderzenia się naszej osobowości, planów, statusu społecznego wraz z wartościami
tego miejsca. Wśród wartości przestrzeni wymienia takie, jak:
„- Funkcjonalny charakter przestrzeni (…).
- Charakter przestrzeni z punktu widzenia jej społecznego statusu: sakralny lub
świecki, prywatny czy instytucjonalny, publiczny albo zamknięty.
- Możliwość orientacji w rozkładzie czy planie danego miejsca (…).
- Poczucie (stopniowane) fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa (…).
- Możliwość identyfikacji jednostki z daną przestrzenią (…).
- Poczucie jawności lub anonimowości swej osoby w danej przestrzeni (…).

Hall, E.T., Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1976,
str. 157.
20 Wallis, A., op.cit., str. 220.
19
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- Możliwość podjęcia na danym obszarze wybranych i aktualnie pożądanych ról
społecznych (…) i uniknięcia ról niepożądanych (…),
- Możliwość realizowania swego prestiżu i własnej osobowości.” 21
Na podstawie tych wartości instynktownie lub też świadomie oceniamy swoją
obecność w danym miejscu. Głównie zauważając, czy i co możemy w nim zyskać
(co przeżyć, poczuć, wykonać, kogo spotkać). Później dopiero następuje decyzja
o dalszym zachowaniu.22 Doprowadza nas to do momentu, w którym należy
przybliżyć pojęcie afordancji. Są to podświadomie rozpoznawane możliwości
użytkowania danej przestrzeni, czynności jakie mogą w niej zaistnieć. Logiczne jest
więc, że im więcej afordancji posiada dane miejsce, tym większe jest jego
znaczenie.23
Mildred Reed Hall i Edward T. Hall w swojej książce „Czwarty wymiar
w architekturze” nawiązali do badań przeprowadzonych przez Rogera Barkera.
Zwrócili uwagę, iż „Barker odkrywa, że otoczenie tworzy układy przestrzenne, które
wydobywają standardowe zachowania zgodne z wiążącymi, choć ciągle nie
zwerbalizowanymi zasadami, bardziej zniewalającymi i bardziej jednorodnymi niż
tak indywidualna zmienna jak osobowość.”24 Otoczenie zatem staje się aktywnym
elementem naszych relacji, a jego układ przestrzenny ma większy wpływ na nasze
zachowanie od osobowości. W takich samych przestrzeniach (kawiarnie, recepcje,
sklepy itd.) przyjmujemy podobny sposób przebywania w nich.25 Takiego samego
zdania jest David Canter. W „Psychology for Architects” zwraca uwagę, iż architekci
nie powinni spodziewać się, ani wymagać od użytkowników, by ci zachowywali się
w nowo zaprojektowanym budynku, jakby był to ich pierwszy raz w takiej
przestrzeni. W świadomości ludzi istnieje dużo przyzwyczajeń, schematów
dopasowanych do konkretnego otoczenia, według których najprawdopodobniej się
zachowują.26 Powinniśmy mieć tego świadomość podczas całego procesu

21

Wallis, A., op.cit., str. 28-29.
Ibidem, str. 30.
23 Lewicka, M., op.cit., str.34-35.
24 Hall, E.T., Reed Hall, M., Czwarty wymiar w architekturze. Studium o wpływie budynku na
zachowanie człowieka, tłum. R. Nowakowski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA,
Warszawa, 2001, str. 13.
25 Ibidem, str. 43.
26 Canter, D., Psychology for Architects, Applied Science Publishers LTD, Londyn, 1974, str.57.
22
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projektowania, zwłaszcza gdy chcemy, by nasz projekt był odkrywany i użytkowany
w określony sposób, często wychodzący poza przyjęte ramy.
Istnieje szereg zależności, które możemy zaobserwować w zachowaniu ludzi
w konkretnych przestrzeniach. David Canter przywołał niezależne od siebie
badania prowadzące do tych samych wniosków. Stilitz obserwował ludzi
na angielskich stacjach metra, w teatralnych foyer, a Kamino na dworcach
w Japonii. We wszystkich przypadkach osoby przebywające w tych przestrzeniach
przyjmowały pozycje, z których mogły dobrze obserwować sytuację, jednocześnie
będąc poza obszarami ruchu i przepływu ludzi. Zazwyczaj były to miejsca przy
elementach konstrukcyjnych oraz przy ścianach.27 Z całą pewnością nie były to
przypadkowe

rozmieszczenia.

Podobnie

ma

się

rzeczy

w

kawiarniach

i restauracjach, w których zazwyczaj zajmowane są stoliki na obrzeżach tych
pomieszczeń. Potwierdziły to również inne badania, z których jasno wynika,
iż będąc w danej przestrzeni dążymy do posiadania jak największej kontroli nad
rodzajem i ilością naszych interakcji z innymi ludźmi.28
Wpływ przestrzeni na zachowanie i relacje ludzi można badać także za pomocą
teorii syntaksy przestrzennej. Popularna dziś metoda została zaprezentowana
przez Billiego Hilliera i Julienne Hanson w 1984 roku, po kilkuletnich badaniach.
Dzięki analizom space syntax, przy pomocy algorytmów, jesteśmy w stanie
przewidzieć, w jaki sposób będzie odbywał się ruch w danej przestrzeni, gdzie
wystąpią miejsca kumulacji pieszych, jak ludzie zareagują na konkretne
ukształtowanie miejsca. Pozyskane wyniki mogą okazać się bardzo pomocne przy
planowaniu miast, jak i budynków biurowych, czy dużych użyteczności publicznych.
Mogą posłużyć także do analiz ekonomicznych.29
Nie tylko układ przestrzenny pomieszczenia wpływa na nasze zachowanie, ale
także sposób jego umeblowania. Humpry Osmond zauważył istnienie przestrzeni
dospołecznych

(sprzyjających

bliskim

kontaktom)

oraz

odspołecznych

(oddalających ludzi od siebie). Lekarz chcąc poprawić jakość pobytów w swoim
szpitalu, zaprosił do współpracy psychologa Roberta Sommera. Głównym celem

27

Ibidem, str.110.
Ibidem, str.122.
29 Pindor, P., Skorupka, A., Szczepańska, J., Psychologia i składnia przestrzeni, Sztuka
Architektury. http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=32875 (dostęp: 28.06.2016)
28
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badań było zwiększenie ilości i jakości kontaktów, spotkań, a przede wszystkim
rozmów między pacjentami. Na przykładzie stołu kawiarnianego zaobserwowano,
iż najwięcej konwersacji odbywa się, gdy siedzimy prostopadle do siebie. Co więcej,
przewaga nad pozycją obok siebie, a przede wszystkim naprzeciwko siebie jest
bardzo znacząca.30
Kolejnym elementem wnętrza, wpływającym na jakość naszych kontaktów, jest
jego akustyka. Powinna być dostosowana do wielkości pomieszczenia oraz
warunków otoczenia (np. nadmiernego hałasu ulicznego). Ma wpływ na tempo
czytania, czy też poziom koncentracji. Tylko poprawne odbijanie się dźwięków
umożliwia spokojne i komfortowe rozmowy. 31
Powyższe obserwacje potwierdzają, iż istnieje szereg zależności pomiędzy
zachowaniem człowieka a organizacją przestrzeni. Każdy architekt chciałby znać
złotą receptę na sposób jej kształtowania. Yi-Fu Tuan twierdzi, iż „szukając
podstawowych zasad organizacji przestrzennej przekonamy się, że wynikają one
z dwóch rodzajów faktów: z postawy i struktury ludzkiego ciała oraz relacji (bliskich
czy dalekich) pomiędzy ludzkimi istotami. (…) człowiek organizuje przestrzeń w ten
sposób, by odpowiadała jego biologicznym potrzebom i społecznym stosunkom, by
zaspokajała je.”32 Pokazuje to dosłowny wpływ przestrzeni na rodzaj relacji
międzyludzkich i odwrotnie. Łatwo jest zauważyć, że nasze więzi z innymi są
zróżnicowane. Inaczej zachowujemy się przy kimś bliskim, a inaczej przy nowo
poznanej osobie. Jaki wpływ ma na to przestrzeń? Czy różnice w relacjach
przekładają się na odmienne przestrzenne zachowanie człowieka? Edward T. Hall
w swoim dziele „Ukryty wymiar” wprowadził rozróżnienie na cztery dystanse
u człowieka: dystans intymny (<0,45m), indywidualny (0,45÷1,2m), społeczny
(1,2÷3,6m) oraz publiczny (>3,6m). Odpowiadają one rodzajom więzi między
ludźmi. Im bardziej są od siebie oddaleni, tym dalsza, bardziej zdystansowana,
czasem nawet formalna staje się relacja. Odległość od drugiego człowieka ma
wpływ na to, jak się czujemy w danej relacji, co widzimy, słyszymy, a nawet jaki

Hall, E.T., Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1976,
str. 158-160.
31 Ibidem, str. 80.
32 Tuan, Y.-F., Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa, 1987, str. 51.
30
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odczuwamy zapach lub dotyk. Przekłada się to na postawę naszego ciała. 33
Projektując dane miejsce, powinniśmy mieć na uwadze to, w jakich przestrzennych
relacjach będziemy stawiać użytkowników. Od tego bowiem zależeć będą ich
relacje emocjonalne. Chcąc stworzyć przestrzeń przyjazną, ułatwiającą tworzenie
bliskich więzi, powinniśmy jak najczęściej wprowadzać do wnętrz dystans
indywidualny.
Kształtując przestrzeń powinniśmy być świadomi, iż będzie ona miała duży wpływ
na zachowanie ludzi oraz relacje między nimi. Powinna spełniać aktualne potrzeby
oraz oczekiwania użytkowników, zapewniać poczucie bezpieczeństwa, umożliwiać
łatwą orientację oraz poznanie, a przede wszystkim sprzyjać spotkaniom,
rozmowom i kontaktom. Należy również pamiętać o dużej roli elementów wnętrza
oraz

o

schematach

ludzkich

zachowań

odpowiadających

konkretnym

przestrzeniom. Wszystkie te składniki prowadzą do oceny danego miejsca, która
niewątpliwie przełoży się na częstotliwość i jakość korzystania z przestrzeni.

Hall, E.T., Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1976,
str. 169-183.
33
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4. Miejsca aktywności lokalnej
4.1. Czym jest miejsce?
Poprawne omówienie miejsc aktywności lokalnej należy rozpocząć od
zastanowienia się, czym jest miejsce, jak się je tworzy. Według Yi-Fu Tuana
„miejsce jest pauzą w ruchu.”34 Taka definicja mimowolnie prowadzi do refleksji na
temat relacji miejsca z czasem. Poruszając się doświadczamy przestrzeni, nasze
ciało w aktywny sposób zmienia swoje położenie. Cała ta akcja dzieje się w czasie,
który w pewnym sensie nam to wszystko umożliwia. Czasoprzestrzeń zostaje
przerwana, gdy ten ruch zatrzymamy, spauzujemy przepływ i znajdziemy się
w statycznym położeniu. Wtedy właśnie przebywamy w miejscu.35 Autor zaznacza,
iż jest ono zawsze bardziej stabilne od przestrzeni, daje nam większe poczucie
bezpieczeństwa. Związane jest to także ze stopniem poznania: „to, co na początku
jest przestrzenią, staje się miejscem w miarę poznawania i nadawania wartości.”36
Obszernej analizy miejsca podjęła się Maria Lewicka w swoim dziele
„Psychologia miejsca”. Badając to pojęcie w ujęciu fenomenologów skupiła się oraz
wyróżniła takie najważniejsze jego kryteria:
„- zamkniętość, wygrodzenie z całości,
- koncentryczność, zawieranie się mniejszych całości w większych,
- niepowtarzalność, obecność „ducha miejsca”,
- ciągłość, historyczność,
- możliwość spoczynku, postój,
- autentyczność.”37
Cechy przeciwne wyżej wymienionym charakteryzują zaś nie-miejsce. Istnieje
zatem szereg warunków pozwalających wyróżnić konkretne miejsce z przestrzeni.
Podczas projektowania warto zastanowić się, kiedy daną przestrzeń zdefiniujemy
jako miejsce. Jakie cechy musimy jej nadać, by się nim stała, w jaki sposób wyważyć
poczucie zamkniętości i otwartości, jak zachęcić użytkowników do zatrzymania się,
poznania i stopniowego utożsamiania się z miejscem.

Tuan, Y.-F., Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa, 1987, str. 175.
Ibidem, str. 224.
36 Ibidem, str. 16.
37 Lewicka, M., Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2012, str. 77.
34
35
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4.2. Czym jest miejsce aktywności lokalnej?
Miejsce aktywności lokalnej to przestrzeń dla mieszkańców. To tam mogą
bezpłatnie realizować swoje pomysły, marzenia, pasje, a przede wszystkim tworzyć
i wzmacniać relacje z innymi ludźmi. To otwarte miejsce spotkań, w których każdy
może uczestniczyć oraz je poprowadzić. To wymiana umiejętności, doświadczeń,
wiedzy i zainteresowań. Zakres prowadzonych aktywności jest niczym nie
ograniczony, jedynie kreatywnością sąsiadów, a działanie oparte jest na zasadach
wzajemności i wolontariatu. Każdy może zorganizować zajęcia, podzielić się swoimi
umiejętnościami z innymi oraz skorzystać ze spotkań prowadzonych przez innych
mieszkańców. Są to zazwyczaj zajęcia o charakterze edukacyjnym, sportowym,
doradczym, rodzinnym czy rękodzielniczym. Jest to również miejsce, w którym
można po prostu być, porozmawiać i spędzić swój czas z innymi. Co więcej, jest to
idealna przestrzeń do integracji osób w każdym wieku, bez względu na płeć, wiarę,
kulturę czy status materialny. Dzięki takim miejscom możliwe jest budowanie
i wzmocnienie tożsamości lokalnej, relacji międzyludzkich oraz włączenie
mieszkańców do działań lokalnych.38 W obecnym świecie samowystarczalności,
spędzania czasu w świecie wirtualnym, szukania w nim znajomości, porad
i rozrywki, to właśnie miejsca aktywności lokalnej dają szansę na prawdziwe relacje
i doświadczenia.
Koordynowaniem miejsc aktywności lokalnej zajmują się zazwyczaj organizacje
pozarządowe, mogą to również być lokalne instytucje publiczne (domy kultury,
biblioteki, ośrodki pomocy społecznej), partnerzy oraz mieszkańcy. Finansowanie
odbywa się na różnych zasadach, na przykład z budżetu dzielnicy, w formie
grantów, czy konkursów ofert. Założenie takiego miejsca może być zainicjowane
między innymi w ramach budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, przez radę
osiedla lub organizację pozarządową.39 Tak naprawdę każdy może wyjść
z pomysłem utworzenia miejsca aktywności lokalnej i liczyć na wsparcie jednostek
Urzędu Miasta.
Aktywność lokalna jest wciąż żywą i zmieniają się formą działalności. Stąd też
cały czas kształtuje się do niej podejście. 17 lutego 2016 roku odbył się warsztat
Urząd m.st. Warszawy, Miejsca aktywności lokalnej, O MAL-ach.
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/mal (dostęp: 09.03.2016)
39 Ibidem.
38
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dotyczący

warszawskich

miejsc

aktywności

lokalnej.

Zgromadził

on

zainteresowanych z różnych stron, w tym przedstawicieli Urzędu Miasta,
koordynatorów i animatorów funkcjonujących MAL-i, aktywistów oraz mieszkańców.
Głównym poruszanym tematem było wprowadzenie podziału na dwa rodzaje
miejsc: Domy Sąsiedzkie oraz Miejsca Przyjazne Sąsiadom. Potrzeba takiego
rozróżnienia wypływa z odmiennego sposobu funkcjonowania i prowadzenia miejsc
aktywności lokalnej oraz oczekiwań sąsiadów względem nich. Podstawową różnicą
byłyby relacje między mieszkańcami a programem i przestrzenią danego miejsca.
Miejsca Przyjazne Sąsiadom mogłyby prowadzić swoją konkretną działalność
(edukacyjną, komercyjną, czy kulturalną), a mieszkańcom udostępniałyby tylko
część swojej powierzchni oferując im pomoc i wsparcie w organizowanych
działaniach.40 Domy Sąsiedzkie zaś w całości poświęcone i oddane są
mieszkańcom, a „ich głównym (jedynym) celem jest wspieranie działań lokalnych
i integracja sąsiedzka.”41 Oznacza to, iż to mieszkańcy kształtują zasady
funkcjonowania, wygląd oraz przede wszystkim program Domu Sąsiedzkiego,
w przeciwieństwie do Miejsc Przyjaznych Sąsiadom, gdzie te rzeczy ustalane są
odgórnie przez konkretną instytucję. Ostatecznie, po kilku miesiącach, na stronie
Urzędu Miasta pojawiły się nowe informacje o nazewnictwie i sposobie
rozgraniczania placówek. Wszystkie obiekty spełniające omawianą ideę są
nazywane miejscami aktywności lokalnej, a wśród nich zawarte są Domy
Sąsiedzkie, które realizują założenia miejsc aktywności lokalnej w pełniejszy
sposób, każdego dnia.42 Te wszystkie dyskusje podkreślają coraz większe
zainteresowanie omawianym tematem oraz rosnącą potrzebę istnienia takich
miejsc wśród mieszkańców.
W marcu 2016 roku w Warszawie istniało osiem miejsc aktywności lokalnej43.
Obecnie większość z nich to Domy Sąsiedzkie. W styczniu 2017 roku w Warszawie

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Notatka podsumowująca z warsztatu nt.
warszawskich miejsc aktywności lokalnej, Warszawa, 2016.
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Warsztat%20MAL%20
17.02.2016%20Podsumowanie.pdf (dostęp 09.06.2016)
41 Urząd m.st. Warszawy, Miejsca aktywności lokalnej, Domy sąsiedzkie.
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie (dostęp 09.06.2016)
42 Urząd m. st. Warszawy, Miejsca aktywności lokalnej, Broszura
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Broszura%20A5%20MAL%
20WWA%2029.11.pdf (dostęp 19.01.2017)
43 Urząd m.st. Warszawy, Miejsca aktywności lokalnej, Domy sąsiedzkie.
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie (dostęp 09.06.2016)
40
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funkcjonowało już 28 miejsc aktywności lokalnej, a wśród nich 9 Domów
Sąsiedzkich:
- „Centrum Społeczne Paca 40 (ul. Paca 40, Praga Pd.)
- 3 pokoje z kuchnią (ul. Głębocka 84, Białołęka)
- Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców (ul. Woronicza 44a, Mokotów)
- Akumulator (ul. Gotarda 16, Mokotów, a od 2017 roku na ul. Rzymowskiego 32)
- Klub Osiedlowy SURMA (ul. Białobrzeska 17, Ochota)
- Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” (ul. Tarczyńska 11, Ochota)
- Cafe Sąsiad (ul. Księcia Ziemowita 16, Targówek)
- Piaskownica (ul. Piaskowa 7, Wola)
- Klub Sąsiedzki przy Młynarskiej 35a (Wola)”.44

Ktoś mógłby zadać pytanie, w jakim stopniu potrzebne są miejsca aktywności
lokalnej, skoro widać, jak z roku na rok coraz bardziej rozwija się życie towarzyskie
w Warszawie. Powstają nowe restauracje, kawiarnie, miejsca spotkań nad Wisłą,
gdzie młodzi ludzie przesiadują godzinami. Miejsca aktywności lokalnej nie mają
negować, ani wykluczać miejsc spotkań w atrakcyjnych częściach miasta. Wręcz
przeciwnie, mają je dopełniać, spełniać te potrzeby, których owe spotkania spełnić
nie mogą. Różnic jest wiele, a wśród nich dużo zalet. Podstawowym celem miejsca
aktywności lokalnej (realizującego wizję projektu) jest budowanie relacji między
ludźmi. Nikt nie określa ich grupy czy przedziału wiekowego. Zależnie od chęci,
można zaprzyjaźnić się z osobą w tym samym wieku, dwa razy młodszą lub starszą.
Co więcej, takie miejsce daje szansę poznania osób spoza swoich kręgów
znajomych, czyli o innych zainteresowaniach, pasji, wykształceniu, zarobkach,
pracujących w innym zawodzie. To bardzo rozwijające i dające nowe możliwości
doświadczenia. Dodatkowo są to kontakty nieobarczone zobowiązaniami, mniej
obligujące niż relacje rodzinne, czy przyjacielskie. Spotkania w miejscu aktywności
lokalnej mogą odbywać się cały rok, a nie tylko, gdy piękna pogoda umożliwia
odpoczynek nad rzeką. Nie muszą być także planowane, uzgadniane,

Urząd m. st. Warszawy, Miejsca aktywności lokalnej, Broszura
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Broszura%20A5%20MAL%
20WWA%2029.11.pdf (dostęp 19.01.2017)
44
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dopasowywane do grafiku znajomych, wręcz przeciwnie, ich celem jest
spontaniczność, wynikanie z trwającej potrzeby. Umożliwia to lokalizacja takiego
miejsca w sąsiedztwie. Spotkania na obszarze miejsca zamieszkania budują
tożsamość lokalną, wpływają także na częstotliwość kontaktów i czerpaną z nich
przyjemność, gdyż nie wymagają często długich i męczących podróży do centrum
miasta. Nawiązywanie nowych relacji jest podstawą do budowania zaufania
społecznego i otwierania się na nowych ludzi.
Miejsca aktywności lokalnej spełniają szereg potrzeb mieszkańców, przynosząc
również pozytywne skutki swojemu otoczeniu. Potwierdzają to licznie odwiedzający
je mieszkańcy, ich zaangażowanie oraz coraz to nowe pomysły na aktywności
i spotkania.
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4.3. Warszawskie miejsca aktywności lokalnej
Istniejące miejsca aktywności lokalnej stały się istotną bazą wiedzy, analiz oraz
założeń do pracy teoretycznej oraz powstającego projektu. Odwiedzając trzy
warszawskie

domy

sąsiedzkie

przeprowadziłam

wywiady

z

osobami

koordynującymi ich funkcjonowanie. Celem moich wizyt było zapoznanie się ze
sposobem działalności takich miejsc, sformułowanie ich potrzeb funkcjonalnych
oraz przestrzennych, występujących problemów, struktury użytkowników, jak
i odczucie panującej w nich atmosfery. Opiekunowie sprawdzonych przeze mnie
miejsc wykazali się dużym zainteresowaniem przestrzenią oraz świadomością jej
znaczenia w kształtowaniu relacji mieszkańców. Ich uwagi oraz spostrzeżenia były
bardzo trafne, jak i inspirujące.
Drugim etapem badań była anonimowa ankieta przeprowadzona wśród
użytkowników miejsc aktywności lokalnej. Składała się z dwóch pytań zamkniętych,
sześciu otwartych oraz trzech metryczkowych. Poniżej prezentuję listę pytań
zawartych w ankiecie:
1. Jak często przychodzi Pan/Pani do „X”?
A. Kilka razy w tygodniu.
B. Kilka razy w miesiącu.
C. Kilka razy w roku.
D. Inne: …………….
2. Ile czasu spędza Pan/Pani w „X”?
A. Ok. 30 minut.
B. Ok. 1 godziny.
C. Ok. 2 godzin.
D. Inne: ……….
3. W jaki sposób spędza Pan/Pani czas w „X”? Pytanie otwarte
4. Jakie zajęcia mogłyby być jeszcze prowadzone w „X”? Pytanie otwarte
5. Jakie zewnętrzne zajęcia mogłyby być prowadzone przez „X”? Pytanie otwarte
6. Jakie jest Pana/Pani ulubione miejsce w „X”? Pytanie otwarte
7. Jakie miejsce mogłoby się znaleźć w „X”? Pytanie otwarte
8. Co by Pan/Pani zmienił/-a w „X”? Pytanie otwarte
9. Proszę zaznaczyć swój przedział wiekowy.
A. <18
B. 18-26
C. 27-40
22

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA – KATARZYNA FUNK

D. 41-65
E. >65
10. Proszę zaznaczyć swoją płeć.
A. Kobieta.
B. Mężczyzna.
11. Proszę określić swoje wykształcenie.
A. Podstawowe.
B. Gimnazjalne.
C. Zasadnicze zawodowe.
D. Średnie.
E. Wyższe.
F. Inne: ……………………
Wyniki ankiet uzupełniły i potwierdziły wiadomości zebrane podczas wywiadów
z koordynatorami, razem tworząc spójne analizy poszczególnych miejsc aktywności
lokalnej. Zwracają one uwagę na elementy pozytywne, negatywne oraz takie, które
mogłyby bądź powinny zaistnieć w celu poprawy jakości kształtowania relacji
mieszkańców.

23

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA – KATARZYNA FUNK

4.3.1. Centrum Społeczne Paca 40
Centrum Społeczne Paca 40 było pierwszym odwiedzonym przeze mnie
miejscem. 5 maja 2016 roku spotkałam się z Agatą Gajdą, koordynatorką działań
animacyjnych. Agata związana jest z miejscami aktywności lokalnej od wielu lat.
Pracowała już w kilku placówkach, między innymi w Centrum Samopomocy
Mieszkańców na Tarczyńskiej 11. Na Paca 40 pracuje od początku istnienia
Centrum. Serdecznie oprowadziła mnie po całym lokalu oraz bardzo szczegółowo
opowiedziała, w jaki sposób miejsce akcji funkcjonuje, jakie są jego potrzeby
przestrzenne, ale i problemy.
A. Działalność
Działalność Centrum Paca 40 jest od kilku lat współfinansowana przez
m.st. Warszawę, prowadzona zaś przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundację Rodzinną.45 Jest to przestrzeń
udostępniana do realizacji pomysłów, marzeń oraz integracji mieszkańców. Jak
głoszą główne hasła Centrum „Paca 40 to spotkanie, wspólnota, pasja”46. Głównymi
sposobami

promocji

Centrum

Paca

oraz

rozprzestrzeniania

informacji

o prowadzonej działalności jest osobisty kontakt, czyli tzw. „poczta pantoflowa”,
ulotki, Urząd Dzielnicy oraz Centrum Promocji Kultury.
B. Użytkownicy
Centrum Społeczne Paca 40 jest niewątpliwie bardzo lubianym i uczęszczanym
miejscem. Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2015 roku przez Pracownię
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, użytkownicy bardzo pozytywnie oceniają
funkcjonowanie Centrum. Chętnie przychodzą na Paca, by spędzić czas
z sąsiadami, porozmawiać oraz wziąć udział w różnych zajęciach. 47 W 2015 roku
zarejestrowano 13 000 wejść do Centrum, co daje przeciętnie od 40 do 50
użytkowników na dzień. Ich atrakcyjność jest jednak uwarunkowana przez pory
roku. Okres letni nie cieszy się dużą popularnością, gdyż dużo osób wyjeżdża lub

Centrum Paca, O Paca. http://centrumpaca.pl/o-paca/ (dostęp 17.05.2016)
Ibidem.
47 Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Badanie ewaluacyjne funkcjonowania
Miejsca aktywności lokalnej: „Centrum Społeczne Paca 40”, Warszawa, 2015, str. 23-24.
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Ewaluacja%20Centrum
%20Spo%C5%82ecznego%20Paca%20lipiec%202015_0.pdf (dostęp 16.05.2016)
45
46
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spędza wolny czas na spacerach i w parkach. Najbardziej aktywne miesiące to te,
w których czujemy przypływ energii i chęci do działania, czyli początek roku
szkolnego, czy też pierwsze oznaki wiosny. Z zajęć korzystają wszystkie grupy
społeczne. Jednak najliczniejszą grupą są rodzice z małymi dziećmi oraz seniorzy.
Najtrudniej zaś jest przyciągnąć do Centrum młodzież. Przeważnie na Paca
przychodzą kobiety, stanowią one znaczną większość użytkowników (może to być
nawet osiemdziesiąt procent). W ubiegłym roku przeprowadzonych było 2 500
zajęć.
C. Program
Na Paca 40 prowadzone są różne aktywności, zajęcia, warsztaty, spotkania,
m.in.: coaching, porady psychologiczne, spotkania dla seniorów, warsztat ilustracji,
rękodzieło, koraliki, decoupage, chór, teatr, spotkania z poezją, zajęcia językowe,
kurs komputerowy, tai-chi, ping-pong, yoga, zajęcia cyrkowe.48 Program jest
zmienny, ponieważ w całości wychodzi od mieszkańców, to oni go tworzą.
Realizowany jest przez wolontariuszy. Celem każdej aktywności jest spotkanie
z drugim człowiekiem. Czasami odbywa się ono w cztery oczy, a czasami
w kilkunastoosobowej grupie. Spotkania mogą być jednorazowe, bądź cykliczne.
Tak naprawdę wszystkie rodzaje aktywności są możliwe. Rodzi się pytanie, skąd
czerpane są potrzebne materiały i sprzęty. Miejsce akcji na Paca stara się je
zapewniać w miarę możliwości do pewnych kwot. Nie ma problemu z materiałami
plastycznymi, czy biurowymi. Często na pierwszych zajęciach zapewniane są
wszystkie potrzebne rzeczy, jednak już później leży to w kwestii uczestników.
Bardzo ważnym, ale zarazem trudnym elementem prowadzenia takiego miejsca
jest utworzenie pożądanej atmosfery. Celem jest, by każdy użytkownik czuł się na
Paca jak w domu. Do tego konieczne jest poczucie bezpieczeństwa, ale
równocześnie brak wyraźnej kontroli. Zaufanie zatem jest podstawą relacji
koordynator – wolontariusz – mieszkaniec. Bardzo ważna jest również
odpowiedzialność za wspólną przestrzeń, materiały, czy wyposażenie. Przy tak
dużej powierzchni oraz ilości użytkowników bardzo trudno jest połączyć ze sobą te
dwie skrajności: zaufanie i kontrolę. Mimo niechęci muszą istnieć jakieś reguły
warunkujące relacje z danym otoczeniem. W miejscu, którego podstawą jest zasada
48

Centrum Paca, Kalendarz. http://centrumpaca.pl/ (dostęp 15.05.2016)
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wzajemności, bardzo ważna jest komunikacja i zrozumienie założeń jego istnienia.
Jest to bardzo ciekawy element analizy, w jaki sposób powierzchnia miejsca
aktywności lokalnej zmienia możliwości powstałych relacji, ich bliskości i zażyłości.
D. Miejsce
Pięciokondygnacyjny budynek znajdujący się na Paca 40 pochodzi z lat 50-tych.
Lokal, w którym obecnie znajduje się Centrum, należy do Urzędu Dzielnicy Praga
Południe. Przed 2011 rokiem mieściła się w nim przychodnia, co pozostawiło
u mieszkańców Grochowa liczne wspomnienia oraz znajomość przestrzeni. W 2012
roku mieściło się tutaj Centrum Wolontariatu. Tuż po tym zostało ono
przystosowane do działalności sąsiedzkiej. Centrum Społeczne zajmuje łączną
powierzchnię 870 m2 na parterze, pierwszym piętrze oraz w piwnicy. Część lokalu
na pierwszym piętrze funkcjonuje jako siedziba Stowarzyszenia Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Parter zajmujący ok. 520 m2 służy
mieszkańcom jako miejsce aktywności lokalnej. Jest to przestrzeń otwarta
i dostępna dla każdego, pozbawiona barier architektonicznych oraz bardzo
elastyczna.

Fot. 1. Scena mieszcząca się w głównej przestrzeni na Paca 40.
Źródło: własne
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Fot. 2. Warsztat prowadzony w głównej przestrzeni na Paca 40.
Źródło: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1014685.html (dostęp: 12.07.2016)

Ważnym elementem domu sąsiedzkiego jest wejście. Od tego momentu zależy,
czy poczujemy się przyciągnięci do środka, czy wręcz skrępowani i bliżsi ucieczki.
Wchodząc do Centrum Społecznego Paca 40 trafiamy prosto na recepcję oraz
przemiłą Panią, która od razu się nami zajmuje. Miejsce ustawienia recepcji
zmieniało się w czasie z pozycji naprzeciwko drzwi na bardziej schowaną i później
z powrotem frontalną. Jest to dosyć sporny element przy tego typu obiekcie. Z jednej
strony liczba osób korzystających z Centrum zmusza do istnienia miejsca
informacyjnego, z drugiej strony od razu powoduje uczucie wchodzenia w jakieś
oficjalne struktury.
Główną częścią Centrum jest długa otwarta przestrzeń mieszcząca 120 osób,
z możliwością podziału na dwie mniejsze sale. Posiada ona podwyższenie,
na którym ustawione są fotele, a za nimi znajduje się duży ekran. Niestety jest to
pomieszczenie przechodnie, przez które trzeba przejść, gdy chce się dostać do
kuchni, sal warsztatowych, czy pomieszczeń biurowych. Takie uwarunkowanie
wyklucza i utrudnia prowadzenie niektórych działań w Centrum. Oprócz największej
przestrzeni w Centrum mieszczą się trzy sale, w których prowadzone są zajęcia
i warsztaty. Mieszczą około 10, 15 i 20 osób.
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Fot. 3. Strefa kuchenna.
Źródło: własne

Fot. 4. Strefa jadalniana.
Źródło: http://stolicadlaseniora.pl/centrum-spoleczne-paca-40/ (dostęp: 12.07.2016)
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Pytaniem, które interesowało mnie najbardziej, było to, w którym miejscu
mieszkańcy czują się najlepiej, gdzie najczęściej przebywają. Odpowiedź nie była
zaskakująca, jest to oczywiście kuchnia. Nawet podczas moich odwiedzin było to
miejsce najliczniej wypełnione mieszkańcami. Gwar radosnych rozmów, zapach
przygotowywanego obiadu wypełniał przestrzeń oraz roznosił się w głąb Centrum.
Atrakcyjność tego miejsca niewątpliwie wynika z jego funkcji, ale i układu.
Pomieszczenie składa się z ciągu kuchennego w kształcie litery „L” oraz blatu
w formie wyspy, umieszczonego na wysokości klatki piersiowej. Część ścian kuchni
została obudowana podłużnymi siedziskami, które nawiązują i płynnie łączą się
z częścią jadalnianą. To rozwiązanie zapewnia wielki sukces tej przestrzeni.
W jednym momencie może w niej przebywać kilka osób, usiąść, zrelaksować się,
czy też kontynuować rozmowę niekoniecznie korzystając nadal z kuchennego
zaplecza. To tutaj odbywa się najwięcej prywatnych rozmów, a szybkie zjedzenie
lunchu przeradza się w godzinne spotkanie. Kuchnia umiejscowiona jest niestety na
samym końcu podłużnego budynku. By się do niej dostać trzeba minąć inne
przestrzenie Centrum i z pewnością znać drogę, czyli wiedzieć, że takie miejsce tam
w ogóle istnieje. Inna wadą, według mnie, jest jej mała powierzchnia. Zaletą zaś jest
dobre doświetlenie przez duże okna wychodzące na zachód.
Na Paca 40 od dawna planowane było stworzenie kawiarni. Tzw. „Wolna
Przestrzeń” funkcjonuje od 13 maja 2016 roku, jej gospodarzem jest Fundacja
Rodzinna.49 Ponieważ została ona otwarta w trakcie pisania tej pracy, ciężko jest
ocenić jej atrakcyjność oraz wpływ na funkcjonowanie innych przestrzeni Centrum,
zwłaszcza kuchni. Warto zaznaczyć, iż znajduje się ona po przeciwnej stronie
budynku od obecnej części jadalnianej. Jej celem jest zainicjowanie dodatkowego
miejsca do rozmów, może bardziej prywatnego, intymnego. W planach jest również
stworzenie przestrzeni dla coworkingu oraz klubu malucha. Ważną częścią
funkcjonowania Centrum jest Klub Sąsiedzki, który zrzesza lokalną społeczność.
Miejscem, w którym również jest duży ruch mieszkańców są pomieszczenia
biurowe. Muszę przyznać, iż nie spodziewałam się takiej odpowiedzi, jednak ma
ona swoje podłoże psychologiczne. Jest to źródło wszystkich informacji. To tam
znajdują się osoby na stałe pracujące na Paca, czyli najbardziej znane przez

49

Centrum Paca, Aktualności. http://centrumpaca.pl/ (dostęp 16.05.2016)
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użytkowników Centrum. Patrząc na to z szerszej perspektywy, każdy dom ma
swojego gospodarza. Czujemy się w nim dobrze, tak jak u siebie, dopiero gdy
znamy się z gospodarzem. Myślę, że taki sam proces przebiega na Paca. Chcąc
traktować Centrum jako swoje miejsce, drugi dom, aż chce się mieć bliski kontakt
z osobami, które je tworzą i są za nie odpowiedzialne. Miejsce pracy koordynatorów
i animatorów powinno być zatem łatwo dostępne i widoczne dla wszystkich
użytkowników. Na Paca na stałe pracują dwie lub trzy osoby. Potrzebują stałego
stanowiska pracy, typowo biurowego, do załatwiania wszelkich formalności.
Dodatkowo na pierwszym piętrze mieści się siedziba Stowarzyszenia Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Obok ich pomieszczeń biurowych znajduje
się także biblioteka dostępna dla mieszkańców.
Oprócz stałych pracowników, Miejsce Akcji Paca 40 tworzy około czterdziestu
wolontariuszy rocznie. Celem jest, by organizacja pomysłów mieszkańców była jak
najłatwiejsza, bez zbędnych formalności i trudności. Tak by początkowy proces
zachęcał, a nie odstraszał nowych wolontariuszy. Dodatkowo w Centrum pracuje
recepcjonistka, ochroniarz oraz osoba sprzątająca. Pracownicy nie posiadają
oddzielnego pomieszczenia socjalnego. W przerwach korzystają z ogólnodostępnej
kuchni.
Jednym z często używanych miejsc jest pracownia komputerowa. To tam można
uczestniczyć w warsztatach, ale i skorzystać z komputera do celów prywatnych.
Za to niewykorzystaną przestrzenią jest sala Montessori. Drogie wyposażenie,
specyfika prowadzenia zajęć nieznana wszystkim rodzicom i dzieciom, wymagałyby
dodatkowej osoby opiekującej się tym miejscem.50
W 2015 roku zostały przeprowadzone prace przekształcające podwórze,
znajdujące się na tyłach budynku, w ogród sąsiedzki. Zadanie zrealizowane było
w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy m. st. Warszawa, Stowarzyszeniem CAL
oraz mieszkańcami budynku. Już same prace miały na celu integrację
mieszkańców. Przestrzeń została wzbogacona o niezbędne elementy (takie jak
wiata na narzędzia, stojak na rowery, kompostownik, rabatki), jak i miejsca

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Badanie ewaluacyjne funkcjonowania
Miejsca aktywności lokalnej: „Centrum Społeczne Paca 40”, Warszawa, 2015, str. 17-18.
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Ewaluacja%20Centrum
%20Spo%C5%82ecznego%20Paca%20lipiec%202015_0.pdf (dostęp 16.05.2016)
50
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wypoczynku oraz rekreacji (leżaki, huśtawki). Jest to zewnętrzne przedłużenie
działalności Centrum Paca, miejsce aktywności i zajęć (joga, warsztaty kulinarne,
czy ekologiczne).51
E. Problemy
Za każdym razem bardzo ważne było dla mnie poznanie problemów dotyczących
danego

miejsca,

czy

też

przeciwności

utrudniających

jego

wymarzone

funkcjonowanie. Na Paca 40 okazała się nimi być lokalizacja. Jak już wspomniałam,
Centrum razem z siedzibą Stowarzyszenia CAL zajmują parter oraz pierwsze piętro
budynku, nad którym ulokowane są mieszkania. To umożliwia pracę Centrum tylko
do godziny 20:00 każdego dnia, a jak wiadomo, życie w mieście toczy się dużo
dłużej. Są takie osoby, które z chęcią korzystałyby z Centrum w późniejszych
porach. Są również takie spotkania, których charakter wymaga wieczornych godzin.
W tym przypadku jest to jednak niemożliwe. Akustyka budynku jest bardzo słaba,
w związku z czym dłuższe funkcjonowanie Centrum mogłoby być uciążliwe dla
mieszkańców. Co więcej, wspomniany ogród sąsiedzki znajdujący się na tyłach
budynku obarczony jest tym samym problemem. Zielona przestrzeń nie zawsze
może być wykorzystywana przez Centrum. Wspólne spotkania, aktywności, czy grill
na powietrzu - obecność kilkunastu osób zawsze wiąże się z hałasem, a ogród
otoczony jest z każdej strony oknami sąsiadów. Można oczywiście wyciągnąć z tego
pozytywny wniosek dla tej pracy – miejsca aktywności lokalnej potrzebują projektów
budynków architektonicznych przystosowanych i stworzonych specjalnie dla nich!
F. Marzenia
Ciekawą częścią naszego spotkania była rozmowa o tym, co Agata chciałaby
zmienić na Paca, czego Jej brakuje. Pierwsze marzenie było właśnie w trakcie
realizacji – kawiarnia, w której można by było również zjeść coś małego, np.
kanapki. Poza tym moja rozmówczyni odczuwa brak przestrzeni do rozmów
intymnych, porad, jak i również miejsca do posiedzenia, rozluźnienia się, tak jak
w domowym salonie. Tę sprawę mogłyby rozwiązać fotele, siedziska w głównej
części lokalu. Typowym okazał się niedostatek przestrzeni magazynowej. Jednym
Urząd m. st. Warszawy, Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Sąsiedzki Ogród na
Paca 40” w ramach inicjatywy lokalnej, Warszawa, 2016, str.1, 8.
http://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Ogr%C3%B3d%20na%20Pa
ca.pdf (dostęp 16.05.2016)
51
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z większych problemów jest przechodnia duża sala, w związku z czym największym
marzeniem jest istnienie dużej, ale zamykanej sali, jak i sali pośredniej na około
30-40 osób.
Na koniec spotkania zawsze dzielę się swoją utopijną wizją miejsca, które jest
przedłużeniem domu, do którego przychodzi się, by z kimś pobyć, odbyć rozmowę,
wspólnie odrobić lekcje, czy zdobyć nowe umiejętności. Zazwyczaj centra
aktywności lokalnej opierają się na harmonogramie zajęć oferowanych do grup.
Konkretne spotkanie posiada przypisaną godzinę, miejsce, wolontariusza. Czy
zatem możliwe jest spotkanie nieplanowane odgórnie? Wynikające z potrzeby bycia
z kimś, przypominające rozmowy współlokatorów w salonie. Ku mojej uciesze,
odpowiedź na to pytanie zawsze brzmiała: tak. Tak właśnie powinno być w każdym
miejscu lokalnym, jest to jeden z przyświecających im celów.
G. Ankieta
W przeprowadzonej ankiecie na Paca 40 wzięło udział 21 osób. Większość z nich
(16 ankietowanych) przychodzi do Centrum Społecznego kilka razy w tygodniu
i spędza tam około dwie godziny (10 ankietowanych) lub nawet więcej
(8 ankietowanych). Swój czas spędzają najczęściej na warsztatach (8 ank.),
spotkaniach uczących obsługi komputera (7 ank.), zajęciach teatralnych (4 ank.)
oraz w klubie seniora (5 ank.). Inne rzadko padające odpowiedzi to: rozmowy,
zajęcia językowe, dla mam z dziećmi, dostęp do komputera, spotkania tematyczne
i okazjonalne, tai chi, kurs samoobrony oraz ping-pong. Wśród brakujących zajęć
najczęściej wymieniana była gimnastyka dla osób starszych (6 ank.) i taniec
(4 ank.), inne odpowiedzi to: atrakcje dla dzieci, porady psychologiczne, zdrowotne,
warsztaty kosmetyczne, kurs pierwszej pomocy, gra w szachy i brydża, spotkania
muzyczne, filmowe, fitness, czy yoga. Wśród pożądanych zewnętrznych aktywności
najczęściej pojawiały się wycieczki, łącznie z wyjściami do kina, teatru, czy muzeum
(5 ank.). Powtórzyły się także odpowiedzi proponujące wspólne ogniska i grille
(3 ank.). Ulubionym miejscem na Paca 40 dla większości jest kawiarenka (8 ank.)
i kuchnia (5 ank.). Równie często wymieniane były sale do zajęć (5 ank.) oraz sala
komputerowa (4 ank.), jednokrotnie wspomniany został kącik z książkami oraz
ogródek z grillem. Spośród 9 osób, które odpowiedziały na pytanie, jakie miejsce
mogłoby się znaleźć na Paca, aż 5 zasugerowało gablotę, w której mogłyby być
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prezentowane prace tworzone przez mieszkańców. 3 osoby marzą o kąciku do
grania w gry, także karciane, a 2 wyraziły potrzebę miejsca do przechowywania
artykułów plastycznych. Na pytanie, jakie zmiany mogłyby być wprowadzone do
badanego miejsca odpowiedziało 8 osób. Aż 5 z nich przyznało, iż nic by nie
zmieniało, pojawiły się pojedyncze odpowiedzi sugerujące większą ilość krzeseł,
wygodniejsze krzesła oraz montaż luster na dużej sali. W ankiecie wzięło udział
10 osób między 41 a 65 rokiem życia, 7 osób po 65 roku życia, dwie osoby między
27 a 40 rokiem oraz dwie między 18 a 26. Większość z nich to kobiety (17 ank.).
10 z ankietowanych osób posiada wykształcenie wyższe, kolejnych 10 średnie,
a jedna zasadnicze zawodowe.
Przeprowadzona ankieta zwraca uwagę na rolę, jaką pełnią przestrzenie
wspólnego przygotowywania posiłków, ich spożywania oraz rozmów i relaksu przy
stole. Kawiarenka, choć pełni dla użytkowników przestrzeń dodatkową pomiędzy
innymi aktywnościami, jest ich ulubionym miejscem. Najprawdopodobniej to tam
nawiązywane są bliskie kontakty, czy spontaniczne rozmowy. Pod względem
funkcjonalnym użytkownicy oczekują dużej różnorodności przestrzeni. Brakuje im
gabloty, wystawy swoich prac. Co ciekawe, potwierdza to przytoczone w pracy
teorie o przywiązywaniu się do miejsca poprzez gromadzone w nim przedmioty.
Ważne są także odpowiedzi sugerujące powstanie przestrzeni do przechowywania
rzeczy mieszkańców. Zapewne wielkim ułatwieniem by było, gdyby nie musieli na
każde spotkanie przynosić wszystkich artykułów z domu. Warto wziąć również pod
uwagę głosy za powstaniem kącika do gier.

Centrum Społeczne Paca 40 jest przykładem dobrze funkcjonującej i często
odwiedzanej przestrzeni. Posiada jednak pewne potrzeby, z których największą jest
personalizacja

wnętrz,

ich

udomowienie.

Miejsca

przeznaczone

do

przeprowadzania różnych aktywności stałyby się dodatkowymi przestrzeniami
kształtującymi bliskie więzi sąsiadów, zachęcającymi do pozostania w nich dłużej.
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4.3.2. Klub Osiedlowy SURMA
13 maja 2016 roku odwiedziłam Klub Osiedlowy Surma, znajdujący się na ulicy
Białobrzeskiej 17 (Ochota). Spotkałam się tam z Panią Grażyną Gnatowską,
kierowniczką Klubu. Jest to osoba, która wręcz tworzyła aktywność sąsiedzką
w Polsce. Gdy w 1994 roku założyła Surmę, nikt nie wiedział do końca, czym jest
aktywność lokalna, animacja, wolontariat, zasada wzajemności, nie było ustawy
regulującej taką działalność, czy też zasady wolontariatu.52 Ale na szczęście Pani
Grażyna się nie poddała i do dziś oddaje siebie innym. Naładowana jest pozytywną
energią i chęcią pomocy wszystkim mieszkańcom w realizowaniu ich marzeń.
A. Użytkownicy
Ponieważ Surma działa już dwadzieścia dwa lata, posiada przywiązanych
i stałych bywalców. Nie zmienia to jednak faktu, iż nadal pojawiają się nowe osoby.
Rocznie korzysta z Klubu średnio 400 do 500 osób. Co na tak niewielką przestrzeń
lokalu, świadczy o wielkim sukcesie miejsca. Zainteresowanie, zwłaszcza wśród
nowych uczestników, rośnie po wakacjach, czyli na początku roku szkolnego
i akademickiego. Wśród mieszkańców związanych z Surmą występuje duża
przewaga kobiet. Na szczęście łączą się tutaj wszystkie pokolenia, łącznie
z seniorami, młodymi rodzicami i dziećmi. Na stałe w Klubie pracują dwie lub trzy
osoby, do tego dochodzą liczni wolontariusze.
B. Program
W Surmie prowadzone są różne aktywności i zajęcia. Do tych najczęstszych
i najbardziej lubianych zaliczyć można: spotkania dla mam, rodziców z maluchami,
kurs szycia, wikliny, punkt informacji obywatelskiej, kursy językowe, komputerowe,
aerobik, nordic walking, warsztaty cyrkowe, zajęcia perkusyjne.53 Organizowane są
także spotkania tematyczne, takie jak Dzień Śledzia, czy Dni Sąsiada angażujące
wiele osób i miejsc w całej dzielnicy. Bardzo ciekawe, a zarazem łączące sąsiadów
międzypokoleniowo są wspólnie przygotowywane akcje. Pani Grażyna ze
wzruszeniem wspominała powstałą kiedyś galerię historycznych zdjęć ślubnych.

52
53

Klub Osiedlowy Surma, O nas. Krótka historia. http://www.surma.com.pl/ (dostęp 17.05.2016)
Klub Osiedlowy Surma. https://klubsurma.wordpress.com/ (dostęp 30.05.2016)
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Fot. 5. Główna przestrzeń Klubu Osiedlowego Surma.
Źródło: https://www.facebook.com/KlubOsiedlowySurma/photos/pcb.1130264077024710/1130263
083691476/?type=3&theater (dostęp: 09.07.2016)

Fot. 6. Mniejsza sala Klubu Osiedlowego Surma.
Źródło: https://www.facebook.com/KlubOsiedlowySurma/photos/a.511702688880855.130361.5116
91292215328/1054269687957483/?type=3&theater (dostęp: 09.07.2016)
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W trakcie naszej rozmowy usłyszałam wiele inspirujących historii. Wyłonił się
z nich obraz, w jaki sposób przestrzeń takiego miejsca powinna być tworzona.
Każdy uczestnik przychodni tutaj, jak do swojego domu. Chce się czuć jak u siebie.
Oczywiście tworzy to miejsce poprzez prowadzenie warsztatów, spędzanie czasu
z sąsiadami, działanie na rzecz innych. Ale najbardziej przywiązuje się do miejsca,
gdy tworzy je również fizycznie. Gdy pomaga w kreowaniu wystroju, wnętrz, wystaw,
czy dekoracji. Wtedy można mieć przekonanie, że buduje się to miejsce własnymi
rękami. Takie doświadczenia niewątpliwie wpływają na stopień utożsamiania się
z konkretnym miejscem oraz emocjonalnego przywiązania do niego.
Klub Osiedlowy Surma w perfekcyjny sposób opanował, jak uczyć mieszkańców
zasady wzajemności. Oczywiście jest ona przedstawiana na początku współpracy,
ale mam wrażenie, że sąsiedzi są nią bardziej zarażani. Każdy wie, że nie tylko
powinien, ale może jeszcze bardziej pomóc innym. Niektórzy na przykład mając
szerokie znajomości opowiadają o Klubie i promują jego działalność. Inni zaś mogą
wykorzystać swoją pasję, tak jak stolarz z zamiłowania przygotowuje małe
drewniane koniki, które później dzieci malują na zajęciach. Osobiście jest to dla
mnie najpiękniejsza lekcja życia. Umiejętność dawania siebie innym bez osobistego
zysku.
C. Miejsce
Lokal, w którym funkcjonuje Surma ma zaledwie 80m 2. Wchodząc do Klubu
znajdujemy się w małym holu, w którym można usiąść, porozmawiać, czy poczekać
na spotkanie. Jest to jednak zdecydowanie za mała przestrzeń. Według mnie,
ustawione w niej siedziska nie sprzyjają rozluźnionym, dłuższym rozmowom przez
swoją bliskość do drzwi zewnętrznych. Z korytarza mamy bezpośredni dostęp do
pomieszczenia biurowego dla animatorów oraz kuchni. Osobiście uważam, iż jest
to najsłabszy punkt Surmy. Kuchnia jest bardzo mała, mieści zaledwie króciutki blat
kuchenny, a do tego jest ciemna. Nie tworzy to miejsca do wspólnego spędzania
czasu,

gotowania, czy spożywania posiłków. Główna sala to pomieszczenie

warsztatowe dla kilkunastu osób. Jest ono bardzo elastyczne zarówno pod
względem charakteru wnętrza, jak i jego funkcji. Bezpośrednio łączy się
z magazynem, którego powierzchnia jest stanowczo niewystarczająca. Klub
Osiedlowy Surma posiada także drugą salę z oddzielnym wejściem z zewnątrz. Jest
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to mniejsza sala z dostępem do toalet oraz kolejnego pomieszczenia biurowego.
To w nim odbywają się porady obywatelskie i prywatne spotkania.
Wystrój Klubu utrzymany jest w bardzo uniwersalnych kolorach i formach.
Tak, by przestrzeń mogła być adaptowana do różnych zajęć i aktywności. Ma to
oczywiście dużo plusów, dzięki temu w żaden sposób nie ogranicza mieszkańców
i ich kreatywności w prowadzonych zajęciach. Jest jednak też minus, przez
większość czasu przestrzeń wydaje się być nawet bezosobowa i nie ułatwiająca
tworzenia bliskich więzi i relacji.
D. Plany na przyszłość
Pani Grażyna nie ukrywała radości z planów na przyszłość dotyczących Klubu.
Urząd Dzielnicy wyznaczył lokal na Grójeckiej 109, który w całości zostanie
przekazany na działalność Surmy. Jest to część parteru obecnego budynku
usługowego, znajdującego się przy ruchliwym skrzyżowaniu ulicy Grójeckiej z ulicą
Karola Dickensa. Z przyjemnością pokazała mi plany istniejącego budynku oraz
opowiedziała o założeniach do realizowanego właśnie projektu adaptacji lokalu.
Jego ogólna powierzchnia może wynieść nawet do 400m2. Główną przestrzenią ma
być sala mieszcząca około 70-80 osób, oczywiście z możliwością podziału. Do tego
dwie mniejsze sale warsztatowe, pomieszczenie biurowe oraz wymarzona
przestrzeń dla animatorów. Bardzo ważnym stałym miejscem będzie punkt
informacji obywatelskiej, w którym odbywać się będą indywidualne konsultacje.
To szczególne miejsce umożliwiające intymne rozmowy. Konieczne jest także
wyznaczenie miejsca do zajęć komputerowych. Nie może oczywiście zabraknąć
kuchni, która powinna być bardzo funkcjonalna, posiadać wyspę oraz wiele stolików,
tak by utworzyć charakter sprzyjającej do rozmów kawiarni. Wytyczną do tej części
lokalu jest jej połączenie z salą dla mamy z dzieckiem. Umożliwi to jednoczesne
spotkania mam w kuchni ze stałą kontrolą dzieci w sali zabaw. Ciekawym pomysłem
jest szerokie otwarcie przestrzeni nowego klubu na zewnątrz. Duże przesuwne okna
umożliwią przenikanie się z niedawno zagospodarowanym placem, który znajduje
się po północnej stronie budynku. W okresie letnim to tam mogą odbywać się
spotkania, rozmowy, czy nawet zajęcia. Byłoby to idealne miejsce do relaksu. Z racji
swojej lokalizacji jednocześnie zachęcałoby przechodniów, nowych mieszkańców
do zainteresowania się Klubem i wstąpienia do środka.
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E. Marzenia
Jak zwykle starałam się wykroczyć poza realia i dowiedzieć się, czego brakuje
w planach dotyczących nowej lokalizacji Surmy. Podczas rozmowy z Panią
Grażyną podkreślana była elastyczność, a wręcz adaptowalność pomieszczeń do
różnych aktywności. Jednak Jej marzeniem jest, by w Klubie była możliwość
posiadania dodatkowych dwóch sal o niezmiennym domowym charakterze. Byłaby
to przestrzeń do luźnych spotkań sąsiedzkich, czy prywatnych rozmów, w której
można byłoby się wyciszyć i zrelaksować nie licząc czasu. Niekontrolowane
i nieplanowane odgórnie spotkania na pewno sprzyjałyby tworzeniu się relacji
sąsiedzkich. Takie miejsce przeznaczone byłoby tylko do tego celu, nie zmieniane
i nie dostosowywane do różnych zajęć. Innym pomieszczeniem o jasno określonym
przeznaczeniu byłaby pracownia malarska. Obecnie potrzebny sprzęt, a przede
wszystkim pozostający zapach farb uniemożliwia prowadzenie takich zajęć
w salach, które później służą do innych zajęć, np. z małymi dziećmi. Pożądanym
miejscem jest także pracownia stolarska, warsztat, w którym każdy mieszkaniec
mógłby zrobić coś sam. Mieszkanie w środku wielkiego miasta uniemożliwia
posiadanie takiej przestrzeni, czy drogich maszyn, a wiele osób kryje w sobie chęci
i pasję do drewna. Powinien też się tam znaleźć warsztat do napraw rowerów, czy
urządzeń domowych. Niewątpliwie takie miejsca przyczyniłyby się do zwiększenia
zainteresowania Surmą wśród mężczyzn. Ciekawym uzupełnieniem takiej
przestrzeni byłby także sitodruk.
F. Ankieta
W ankiecie wzięło udział 17 osób. Większość z nich (13 ank.) przychodzi do
Surmy kilka razy w miesiącu, a reszta ankietowanych kilka razy w tygodniu.
Zazwyczaj spędzają tutaj około dwie godziny (10 ank.) lub godzinę (5 ank.).
Zdecydowana większość korzysta w Surmie z zajęć językowych (14 ank.), po dwie
odpowiedzi zebrały warsztaty, rozmowy oraz nauka obsługi komputera. Wśród
wypowiedzi pojawiły się także spotkania okazjonalne, czy zajęcia dla mam
z dziećmi. Zainteresowanie językami uwidoczniło się także w pytaniu o aktywności,
które mogłyby być prowadzone. Aż 5 osób chętnie nauczyłoby się jeszcze innych
języków. 2 osoby chciałyby mieć spotkania kulinarne, tyle samo filmowe oraz po
jednej zajęcia taneczne skierowane do dzieci, gimnastyczne, śpiew, spotkania
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muzyczne, literackie, z historią lub o zdrowiu. Tylko 4 ankietowanych wskazało
pomysły na zewnętrzne aktywności wymieniając wśród nich zajęcia sportowe oraz
wycieczki. Również 4 osoby wskazały główną salę jako ich ulubione miejsce,
2 osoby wyznały, iż lubią całą tę przestrzeń, a aż 10 osób nie odpowiedziało na to
pytanie. Kolejne pytanie wiązało się tym, co mogłoby się znaleźć w Surmie.
Większość ankietowanych sugerowała dodatkową przestrzeń (5 ank.), po dwie
osoby kawiarnię, czytelnię oraz przestrzeń magazynową, pojedyncze głosy
wskazały scenę, pokój do zajęć z dziećmi oraz przestrzeń do rozmów i spotkań przy
herbacie. Spośród 6 osób, które odpowiedziały na pytanie, co można by było
zmienić w Surmie, aż 3 przyznały, iż nic by nie zmieniały. Padły również pojedyncze
odpowiedzi zwracające uwagę na wnętrza: ich odnowienie, rozjaśnienie, a także
zdjęcie krat w oknach. Jedna osoba wskazała jako problem lokalizację Surmy.
Większość ankietowanych to osoby po 65 roku życia (9 ank.), reszta jest między
41 a 65 rokiem (8 ank.). Tak jak na Paca, to kobiety stanowią większość
ankietowanych (13 ank.). Wykształcenie wyższe posiada 9 osób ankietowanych,
a 8 średnie.
Analizując wyniki ankiety należy wziąć pod uwagę fakt, iż udział wzięły w niej
osoby głównie po 65 roku życia i nikt przed 41. Nawet wśród odpowiedzi
użytkowników uwidocznił się niedostatek przestrzeni w Surmie, zarówno tej do
spotkań, rozmów, gotowania, magazynowania, ale i emocjonalnej więzi. Ulubionym
miejscem czterech osób jest główna sala, jednak to dziesięć osób, które nie
odpowiedziały na to pytanie świadczy o braku przyciągającej, charakterystycznej
przestrzeni w Surmie. Zazwyczaj tę rolę pełniła kuchnia, która w tym przypadku nie
jest w stanie spełnić żadnych oczekiwań. Potęgują to odpowiedzi dotyczące zmian,
sugerujące rozjaśnienie wnętrz.

Klub Osiedlowy Surma posiada wielki potencjał społecznościowy. Korzysta
z niego wiele osób angażując się w różny sposób. Przestrzeń ta, choć spełnia
większość oczekiwań mieszkańców, podkreśla jednak znaczenie i rolę domowego
charakteru miejsc aktywności lokalnej, ich przyjaznych wnętrz oraz przenikania się
poszczególnych elementów.
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4.3.3. 3 pokoje z kuchnią
W piątkowe popołudnie, 13 maja, udałam się do „3 pokoi z kuchnią”. Już
w pierwszych chwilach otoczyła mnie rodzinna atmosfera. Dzieci bawiące się na
zewnątrz wskazały mi drogę, a już w środku przywitał mnie Michał Mioduszewski,
koordynator projektu. Usiedliśmy przy dużym stole i zaczęliśmy rozmawiać
o relacjach sąsiedzkich, w jaki sposób przestrzeń może je kształtować. Miejsce,
w którym się znalazłam cały czas żyło. Co chwilę z pytaniem lub prośbą przybiegała
mała dziewczynka. Po jej zachowaniu wywnioskowałam, że bardzo dobrze się tu
czuje. Na dalszy rozwój domowego popołudnia nie musiałam długo czekać.
Po chwili przyszła piękna kobieta i od razu zapytała: „Cześć, mogę sobie ugotować
obiad?”. Oczywiście nie musiała się o to pytać. Z każdą chwilą było nas coraz
więcej. Dziewczyny rozłożyły stół, wyjęły maszyny i zaczęły wymieniać się swoimi
doświadczeniami w szyciu, mimowolnie przechodząc do tematów z życia
codziennego. Przy tym wszystkim unosił się zapach herbaty, obiadu i wesołych
historii. Podczas mojej rozmowy z Michałem mogłam obserwować, w jaki sposób
faktycznie działa miejsce aktywności lokalnej. Było to bardzo żywe doświadczenie,
a w połączeniu z treściwym wywiadem także duża inspiracja do przyszłego projektu.
A. Działalność
„3 pokoje z kuchnią” działają od dwóch lat. Jest to projekt organizowany przez
Białołęcki Ośrodek Kultury oraz finansowany przez dzielnicę.54 W wolnostojącym
budynku przy ulicy Głębockiej 84 działa na parterze Ognisko na Zielonej Białołęce
dla dzieci i młodzieży, a na piętrze omawiane miejsce aktywności lokalnej. Lokal
o powierzchni 160 m2 oraz garaż o powierzchni 51 m2 są wynajmowane od
prywatnego właściciela. Obustronnie korzystna współpraca podkreśla atrakcyjność
i skuteczność partnerstwa publiczno-prywatnego.
W omawianym miejscu aktywności lokalnej na stałe pracują dwie osoby – Michał
i Krysia. Bardzo często pomaga im Arek, który do pomocy został delegowany
z zakładu karnego. To pomysł godny polecenia. Sam Arek jest wdzięczny za taką
możliwość i szansę, która niewątpliwie w pozytywny sposób wpływa na jego życie.

Białołęcki Ośrodek Kultury, 3 Pokoje z kuchnią. http://bok.waw.pl/pokoje.html (dostęp:
08.06.2016)
54
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Fot. 7. Strefa kuchni.
Źródło: https://www.facebook.com/3pokojezkuchnia/photos/a.1518452378377710.1073741829.151
8447965044818/1735061996716746/?type=3&theater (dostęp: 09.07.2016)

Fot. 8. Strefa dzienna.
Źródło: https://www.facebook.com/3pokojezkuchnia/photos/a.1518452378377710.1073741829.151
8447965044818/1759176290971983/?type=3&theater (dostęp: 09.07.2016)
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Fot. 9. Strefa dzienna z widokiem na kuchnię.
Źródło: https://www.facebook.com/3pokojezkuchnia/photos/a.1518452378377710.1073741829.151
8447965044818/1703647033191576/?type=3&theater (dostęp: 09 07 2016)

Fot. 10. Spotkanie w drugim pokoju.
Źródło: https://www.facebook.com/3pokojezkuchnia/photos/a.1518452378377710.1073741829.151
8447965044818/1728053680750911/?type=3&theater (dostęp: 09.07.2016)
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B. Użytkownicy
Częściej z aktywności w „3 pokojach” korzystają kobiety. Jednak są wybrane
spotkania, które gromadzą osoby w różnym wieku oraz różnej płci. „3 pokoje” bez
wątpienia sprzyjają międzypokoleniowej integracji sąsiadów. Przychodzą tutaj
seniorzy, jak i dzieci. Zazwyczaj są to jednak osoby między trzydziestym
a pięćdziesiątym rokiem życia. W 2015 roku aż ponad dziewięćdziesiąt osób
zrealizowało swoje pomysły na wydarzenia w „3 pokojach”.
C. Program
„3 pokoje z kuchnią” to miejsce spotkań i inicjatyw mieszańców. Wśród tych
najpopularniejszych są: decoupage, koraliki, patchwork, szycie, szydełkowanie,
klub mamy, fitness, nauka języków obcych, a także spotkania ze specjalistami.55
Zazwyczaj bierze w nich udział kilka do dziesięciu osób. Organizowane są także
większe wydarzenia do trzydziestu osób, takie jak koncerty, recitale, wieczory
poezji. Podobnie, jak w opisanych wcześniej miejscach aktywności lokalnej,
na rodzaj organizowanych spotkań duży wpływ mają pory roku, co wymusza pewną
uniwersalność przestrzeni oraz dostosowanie wyposażenia. Zajęcia zazwyczaj są
cykliczne (jest około 11-12 takich spotkań) lub okolicznościowe. Wydarzenia
odbywają się przeważnie rano i wieczorem. Oprócz darmowych spotkań
działających w ramach wolontariatu, w „3 pokojach” odbywają się również zajęcia
odpłatne organizowane na zasadach podobnych do tych w ośrodkach kultury.
Taniec towarzyski, czy bębny gromadzą chętnych uczestników, jednak w ich relacji
do miejsca zauważalna jest duża różnica. Często po takich zajęciach wszyscy się
po prostu rozchodzą do domów, a rodzice czekają na dzieci w samochodach. Nie
ma integracji, zacieśniania i tworzenia więzi między uczestnikami. A to właśnie te
relacje są celem i priorytetem istnienia „3 pokoi”. Dlatego też koordynatorzy projektu
tak bardzo starają się odbiegać od typowego systemu działalności domów kultury.
Sposób działalności „3 pokoi” przenika przez jej wszystkie aspekty. Dotyka
architektury, wnętrz, zasad organizacji, aktywności, a nawet języka. Celowo unika
się nazewnictwa takiego, jak zajęcia, czy warsztaty. Te bowiem mimowolnie kojarzą
nam się z lekcją, która jest zorganizowana odgórnie, a jej celem jest nauczenie się
Białołęcki Ośrodek Kultury, 3 Pokoje z kuchnią, Wydarzenia i spotkania.
http://bok.waw.pl/pokoje/wydarzenia-i-spotkania.html (dostęp: 08.06.2016)
55
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czegoś. Celem wydarzeń w „3 pokojach” jest spotkanie z drugim człowiekiem oraz
stworzenie przestrzeni do działań wychodzących z woli mieszkańców. 56 To tutaj
mogą realizować swoje pomysły, pobudzać kreatywność oraz nawzajem wpływać
na jakość życia sąsiedzkiego.
D. Miejsce
„3 pokoje” istnieją na mapie Warszawy od dwóch lat. Gdy tylko został wybrany
lokal, od razu podjęto współpracę z architektami wnętrz w celu stworzenia idealnej
przestrzeni dla rozwoju aktywności lokalnej. Projekt powstał w „370 studio” i w dużej
mierze opierał się na rozmowach z przyszłymi koordynatorami i użytkownikami
„3 pokoi”. Ważne było, by to miejsce było kształtowane przez sąsiadów, by mogli je
wspólnie tworzyć, wyposażać, mieć wpływ na niektóre elementy. Zaowocowało to
udaną współpracą i równie spełnionym projektem. Na jego etapie pracownia
proponowała wiele autorskich rozwiązań dla mobilnych, wielofunkcyjnych
elementów idealnych dla zmieniających się aktywności w „3 pokojach”. Niestety nie
wszystkie mogły być zrealizowane ze względu na ograniczone koszty. Całość
projektu utrzymywała kolorystykę, materiały i wzornictwo typowe dla wnętrz
domowych. To wszystko umożliwiło utworzenie atmosfery i przestrzeni sprzyjającej
budowaniu relacji międzyludzkich.
Założeniem jest całkowite wyjście ze schematu jakiejkolwiek instytucji. W takim
przypadku wejście do budynku odgrywa bardzo ważną rolę. Ma przypominać powrót
do domu, stąd też brak portierni, czy recepcji. Zamiast tego jest szafa, drewniana
podłoga i wieszaki na ubrania. Może być to trochę kłopotliwe przy pierwszej wizycie,
ponieważ „3 pokoje” znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Jego parter
przeznaczony jest od dawna na Ognisko na Zielonej Białołęce dla dzieci i młodzieży.
Pożądane uczucie domowości jest zatem możliwe do wywołania dopiero po
odnalezieniu drogi i przejściu przez klatkę schodową. Jednak, gdy to nam się uda,
od razu jesteśmy zachęcani rodzinnym i ciepłym charakterem wnętrz „3 pokoi”.
Przechodząc przez mały przedpokój, znajdujemy się w otwartej przestrzeni dziennej
składającej się z trzech stref. Kuchnia znajduje się w samym centrum „3 pokoi” i jest
bez wątpienia sercem działającej tam aktywności sąsiedzkiej. Jest otwarta z trzech

Białołęcki Ośrodek Kultury, 3 Pokoje z kuchnią. http://www.ww.bok.waw.pl/pokoje.html (dostęp
31.05.2016)
56
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stron, dzięki czemu również dostępna z większości przestrzeni domu. Zawiera
wszystkie niezbędne urządzenia i w miarę wystarczającą długość blatu roboczego.
Jej ważną częścią jest wyspa, z której można korzystać podczas wspólnego
gotowania. Tuż za blatem znajduje się duży stół, który można przesuwać,
powiększać w zależności od potrzeby chwili. To przy nim odbywają się spotkania
oraz niektóre warsztaty. Kolejną strefę wyznacza przytulna sofa ustawiona pod
ścianą wraz z fotelem i małym stolikiem. Cała ta przestrzeń przepełniona jest
domowymi akcentami. Sprzyja bliskim rozmowom, umacnianiu relacji oraz przede
wszystkim nie rozdziela sąsiadów. Nawet, gdy ktoś przygotowuje sobie obiad
w kuchni cały czas może rozmawiać i być uczestnikiem tego, co dzieje się przy
dużym stole lub kanapie. W tej części znajdują się wszystkie gry, książki, rzeczy,
z których każdy może korzystać kiedy tylko będzie chciał. Jest też kącik
z komputerem dostępnym dla wszystkich. A od niedawna także akwarium. To nowy
element scalający miłośników rybek i oczywiście fascynujący wszystkie dzieci.
W bezpośrednim sąsiedztwie z kuchnią i częścią dzienną jest pomieszczenie
biurowe, które również zorganizowane jest w odpowiedni sposób. Nie jest to
przestrzeń całkowicie zamknięta, a wydzielona za pomocą przeszklonej ściany.
Nie oddziela się również swoim charakterem od reszty wnętrz. Nawet biurko
ustawione jest w taki sposób, iż nie przywołuje na myśl gabinetu, ani nie wywołuje
uczucia dystansu między osobą pracującą a przychodzącą w jakiejś sprawie.
„3 pokoje” to również wydzielone pomieszczenie do spotkań, warsztatów, inicjatyw,
czy zajęć. Poprzez swoją dużą powierzchnię oraz uniwersalny charakter wnętrz,
przestrzeń ta nadaje się do przeróżnych wydarzeń. Może być swobodnie
kształtowana i dostosowywana do konkretnych potrzeb. Tak jak w każdym miejscu
aktywności lokalnej, tak i w „3 pokojach” wydzielona jest przestrzeń magazynowa,
która standardowo jest za mała. Pan Michał wielokrotnie zwracał uwagę na to,
iż również

takie

miejsca

powinny

być

odpowiednio

zaprojektowane,

co zwiększyłoby ich funkcjonalność i użyteczność. Warto jednak mieć na uwadze,
iż potrzeby magazynowe zmieniają się wraz z nowymi pomysłami mieszkańców,
które jak wiemy w żaden sposób nie są ograniczane. Konieczna jest zatem
uniwersalność

oraz

możliwość

przystosowywania

się

użytych

systemów

magazynowania. W „3 pokojach” znajdują się także toalety oraz pomieszczenie
gospodarcze.
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Bardzo ważnym miejscem należącym do „3 pokoi” jest warsztat zorganizowany
w oddzielnym budynku usytuowanym na tej samej działce. Jego powierzchnia to
około 50 m2. Jest to idealna przestrzeń do wielu aktywności sąsiedzkich. To tam
rozstawiane są duże blaty w zależności od wykonywanych ręcznych prac,
prowadzone są warsztaty z malarstwa, rysunku, a także wyświetlane filmy na dużej
ścianie i płótnie wspólnie przygotowanym przez mieszkańców. Atrakcyjność
miejsca gwarantują także maszyny i urządzenia umożliwiające prace w drewnie
oraz drobne naprawy. Przestrzeń ta jest bardzo dobrze przystosowana do takich
prac, posiada duże półki do magazynowania materiałów, umywalki, dodatkowo jest
bardzo wysoka.
Kolejnym bardzo interesującym miejscem należącym do „3 pokoi” jest ogród
sąsiedzki. To aż 3500 m2 przeznaczonych dla mieszkańców Białołęki. Sąsiedzi
razem dbają o ten teren i przystosowują go do wspólnego użytku – imprez, spotkań,
warsztatów. Ich własnymi siłami wykonana została pompa wodna, a teren został
oczyszczony i wyrównany. Część zielonej działki przeznaczona jest na prywatne
uprawy mieszkańców. Każda chętna osoba posiada swoją własną grządkę, o którą
musi dbać, ale może też na niej posadzić to, co chce. Tabliczki, na których wypisane
są kolejno imiona właścicieli zielonych grządek, wprowadzają duszę do tej
naturalnej scenerii. Uroku dodają kozy mieszkające na sąsiedniej działce, czasami
również korzystające z darów sąsiedzkiego pola. Ogród należący do „3 pokoi” to
piękna inicjatywa dająca szereg możliwości. Organizowane są tam wspólne prace
ogrodowe, które bardzo integrują mieszkańców. Dzięki temu istnieje także
możliwość prowadzenia różnych akcji i warsztatów o tym, jak dbać o ogród, czy
zasadzone warzywa i owoce. Są to spotkania nie tylko dla dzieci, również dla
dorosłych. Jest to przestrzeń zawsze otwarta, umożliwia samodzielną pracę
o każdej porze. Posiadanie kawałka własnego pola w mieście jest marzeniem nie
jednego mieszkańca Warszawy. „3 pokoje” są w stanie te marzenia spełniać.
Dodatkowo taki ogród sprzyja przywiązaniu, utożsamianiu się z danym miejscem.
Gdy tylko ktoś poświęci swój czas, pracę fizyczną, by zadbać o kawałek ziemi,
ta przez długie lata wydaje plony, które są zasługą poszczególnych mieszkańców.
Uważam, że nic bardziej nie przywiązuje do miejsca, jak świadomość budowania
go własnymi rękami.
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Ulubione miejsce w „3 pokojach” to oczywiście kuchnia połączona z częścią
dzienną. Jest to przestrzeń, w której zawsze panuje domowa, rodzinna atmosfera.
Jest bardzo wygodna, a do tego niezobowiązująca. Przeplatają się w niej różne
historie, spotkania, rozmowy. Każdy jest jej częścią jako użytkownik, ale
i gospodarz. Pan Michał zauważył również, jak wzmacniają to pozytywne wrażenie
umieszczone w dachu świetliki. Jeden z nich znajduje się bezpośrednio nad stołem,
oświetlając to ważne miejsce. Przyjemnie jest również spojrzeć do góry i patrzeć
bezpośrednio na niebo. Światło w takich wnętrzach jest bardzo ważne, to ono
zachęca nas do przebywania w konkretnym miejscu.
Niewątpliwie jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo sprzyja domowemu
charakterowi „3 Pokoi”. Budynek, w którym znajduje się opisywane miejsce
aktywności lokalnej, to najbardziej charakterystyczna i rozpoznawalna bryła domu.
Jest to oczywiście trochę przeskalowany dom jednorodzinny, jednak nadal
utrzymujący jego charakter. Co więcej, jak już było wspomniane „3 pokoje” znajdują
się na pierwszym piętrze. Jest to ostatnia kondygnacja, dzięki czemu cała
przestrzeń posiada widoczne skosy dachu. To one kształtują kubaturę, domykają
wnętrza i uświadamiają osobom przebywającym w środku, że są wewnątrz domu.
E. Problemy
„3 pokoje z kuchnią” mimo swojego wielkiego uroku, posiadają kilka słabych
stron. Na większość z nich niestety nikt nie ma wpływu. Ulica, przy której znajduje
się budynek jest bardzo ruchliwa i nie posiada chodnika po stronie omawianego
lokalu. W znacznej odległości nie ma również przejścia dla pieszych. Chcąc dojść
do „3 pokoi” trzeba przejść przez piach, nieraz błoto, czasem nawet być ochlapanym
przez przejeżdżający autobus. Niewątpliwie nie zachęca to przechodniów, ani
przejeżdżających do zainteresowania się tym miejscem. Przez to nie jest także
możliwe przyjemne połączenie budynku ze strefą pieszą, gdyż ona nie istnieje.
Automatycznie kształtuje się podział na to, co publiczne i to, co prywatne,
znajdujące się na wyodrębnionej działce. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby letnia
kawiarnia, stoliki i zieleń otwierały się na ulicę i chodnik zapraszając wszystkich do
środka. Pogłębieniem tego problemu jest fakt, iż „3 pokoje” znajdują się na
pierwszym piętrze. Uniemożliwia to otwarcie przestrzeni na zewnątrz, wyjście
z pewnymi funkcjami, łagodne przenikanie się wnętrza z zewnętrzem. Dużo ciężej
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jest zainteresować i przyciągnąć nowe osoby do wejścia. Dzieli je zbyt duża granica,
dystans, który zmniejsza szanse na ukazanie atrakcyjności miejsca. Wydaje się ono
być trudno dostępne. Innym problemem „3 pokoi” jest niewystarczająca
powierzchnia magazynowa, która jest bardzo ważna do prawidłowego i sprawnego
funkcjonowania
z Michałem

miejsca

zarysowała

aktywności
się

również

sąsiedzkiej.
wizja

Podczas mojej

części

dziennej

rozmowy

wzbogaconej

o dodatkowe nisze z miejscami do rozmów, spotkań i wypoczynku. Byłyby to
mniejsze przestrzenie nadal połączone z sercem domu, jednak w tym samym
momencie wydzielone, tak by tworzyły bardziej prywatne i intymnie miejsca spotkań.
F. Marzenia
Przechodząc do marzeń osób kształtujących miejsca aktywności lokalnej,
ideałem Michała byłaby przestrzeń mobilna. Zmieniająca się w zależności od
potrzeb, działająca jak żywy organizm. Z przesuwnymi ścianami, meblami
dopasowującymi się do konkretnej sytuacji. Każdy dzień, każdy mieszkaniec to
nowe pomysły oraz możliwości dla „3 pokoi”. Różnią się one pod względem liczby
osób biorących udział w spotkaniu, ilości potrzebnego miejsca, używanego sprzętu,
charakteru i atmosfery wydarzenia. Ideałem byłoby, gdyby przestrzeń „3 pokoi” była
równie kreatywna, nie ograniczająca żadnych marzeń i pomysłów. Warto o tym
pamiętać przy projektowaniu takich miejsc zarówno w skali budynku, jak i jego
umeblowania oraz detali.
G. Ankieta
Udział w ankiecie wzięło 25 osób. Zdecydowana większość z nich przychodzi
do 3 pokoi kilka razy w tygodniu (15 ank.), odwiedziny kilka razy w miesiącu
zadeklarowało 8 osób. Przeważająca liczba spędzanych godzin to około dwóch
(16 ank.), jedną godzinę spędza 4 ankietowanych. Sposób spędzania czasu
w „3 pokojach” przez ankietowanych jest bardzo różnorodny. 13 osób wskazało
zajęcia manualne (szycie, koraliki, patchwork itd.); 8 aktywność fizyczną (taniec,
fitness, zumba); 7 rozmowy, spotkania przy kawie; 6 spotkania kulinarne;
5 kulturalno-artystyczne; 3 granie w gry planszowe, tyle samo zajęcia w ogrodzie
sąsiedzkim oraz wyjścia rowerowe. Na pytanie, jakie inne spotkania mogłyby być
organizowane odpowiedziało 15 osób, jednak 6 z nich przyznało, iż jest wszystko
to, czego oczekują. Pojawiły się dwie odpowiedzi proponujące zajęcia językowe
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oraz pojedyncze wskazania na: porady psychologiczne, spotkania przy jedzeniu,
o kształtowaniu relacji, artystyczne, atrakcje dla dzieci, warsztaty kosmetyczne,
komputerowe, spotkania literackie, yoga. Wśród możliwych zewnętrznych
aktywności najczęściej wymienione zostały: 10 razy różne aktywności fizyczne
(piłka nożna, bieganie, fitness itd.); 7 razy wspólne grille, ogniska, pikniki, festyny;
3 razy wycieczki, wyjścia do kina czy teatru; 2 razy aktywności dla małych dzieci;
1 raz

kawiarnia

oraz

grzybobranie.

Zdecydowanie

ulubionym

miejscem

ankietowanych jest salon z kuchnią (19 ank.), po 2 osoby wskazały pracownię, letnią
strefę relaksu oraz ogródek z grillem. Raz wśród odpowiedzi pojawiło się także
akwarium i sala do zajęć. 2 ankietowanych lubi całą przestrzeń 3 pokoi. Na pytanie
o miejsce, które mogłoby się znaleźć w 3 pokojach odpowiedziało 15 osób,
aczkolwiek dla 7 z nich niczego nie brakuje. Pojawiły się pojedyncze odpowiedzi
sugerujące dodatkową przestrzeń, miejsce do przechowywania artykułów
plastycznych, taras, stół do gry w bilard, saunę, siłownię, zadaszone boisko,
szklarnię oraz altanę. Na kolejne pytanie, co można by było zmienić w 3 pokojach
odpowiedziało 17 osób, z czego 13 nic by nie zmieniało. 2 osoby chciałyby większe
akwarium, a jedna osoba zasugerowała lepszy system informacji, między innymi
przez portal Facebook. Najwięcej spośród ankietowanych jest między 27 a 40
rokiem życia (13 ank.), 7 osób między 41 a 65 rokiem, 3 osoby spośród
odpowiadających były niepełnoletnie oraz 2 między 18 a 26 rokiem życia.
Zdecydowana większość z nich to kobiety (19 ank.). 17 ankietowanych posiada
wykształcenie wyższe, 5 średnie, 2 podstawowe, a jedna jest w trakcie nauki na
poziomie podstawowym.
Wyniki ankiety jednoznacznie pokazują, jak wielką rolę w odbiorze przestrzeni
i jakości spędzanego w niej czasu odgrywa domowy charakter wnętrz. Ponad trzy
czwarte ankietowych jako ulubione miejsce wskazało salon z kuchnią. Na pytanie
o możliwe zmiany, zdecydowana większość odpowiedzi świadczyła o braku
potrzebnych zmian. Podobnie przy pytaniu o miejsca, które mogły by się pojawić,
ponad połowa odpowiedzi wskazywała, iż wszystko jest. Warto jednak zauważyć,
iż ponownie pojawiła się odpowiedź sugerująca przestrzeń magazynową dla
materiałów należących do uczestników spotkań. To również w 3 pokojach
najczęściej pojawiła się odpowiedź, iż użytkownicy przychodzą tutaj po to, by po
prostu spędzić miło czas, porozmawiać. Na odpowiedzi wpływ ma również fakt, iż to
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jedyne miejsce, w którym większość zebranych głosów pochodziła od osób między
27 a 40 rokiem życia.

„3 pokoje z kuchnią” od pierwszej wizyty przyciągają panującą wewnątrz
atmosferą. Wpływ na to ma zarówno ukształtowanie przestrzeni, aranżacja wnętrz,
użyte materiały, jak i sami mieszkańcy, którzy swoim zachowaniem i obecnością
pokazują, iż dobrze czują się w tym miejscu dodatkowo dodając mu uroku.
To przestrzeń spełniająca ich marzenia i oczekiwania, jednocześnie będąca
przedłużeniem domu każdego sąsiada. „3 pokoje” całkowicie spełniają założenia
i cele funkcjonowania miejsc aktywności lokalnej.

Wizyty w trzech miejscach aktywności lokalnej pokazały odmienny charakter
poszczególnych projektów, ich działalności, założeń, sposobu funkcjonowania oraz
kształtowania przestrzeni. Zróżnicowane powierzchnie lokali miały zasadnicze
przełożenie na jakość i rodzaj relacji między użytkownikami. Rozmowy, jak i ankiety,
podkreśliły rolę charakteru wnętrz, ich ukształtowania i umeblowania w procesie
tworzenia więzi społecznych. Pożądany charakter miejsc aktywności lokalnej
najlepiej oddaje i prezentuje miejsce „3 pokoje z kuchnią”. Zaś największe
mankamenty przestrzenne posiada Klub Osiedlowy Surma. Na szczęście jego
plany na przyszłość dają wielką nadzieję dla mieszkańców tej części miasta,
przeznaczając dla nich nową przestrzeń do spotkań. Analizując wywiady można
stwierdzić, iż największą rolę w sukcesie miejsc aktywności lokalnej ma ich domowy
charakter. Czym jest domowość, jak ją uzyskać oraz w jaki sposób czerpać z jej
elementów to kolejne pytania, na które odpowiedzi będą poszukiwane w kolejnym
rozdziale pracy teoretycznej.
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5. Domowość miejsc aktywności lokalnej
5.1. Czym jest domowość?
Pierwszym założeniem do projektu miejsca aktywności lokalnej jest czerpanie
wzorców z rodzinnego domu. To miejsce, w którym budujemy najbliższe relacje,
spędzamy czas na godzinnych rozmowach, wyjawiamy tajemnice, rozwiązujemy
problemy. Również do niego zapraszamy osoby, którym zaufaliśmy, na których
możemy polegać. Dom kojarzy nam się z ciepłem, bezpieczeństwem i stabilnością.
Christopher Alexander (jeden z autorów „Języka wzorców”, któremu poświęcony
zostanie następny rozdział) wyjaśnił założenie, na którym oparł cały proces
powstania dzieła. Mniej więcej w dziewięćdziesięciu procentach tak samo
odczuwamy, reagujemy i doświadczamy otaczającą nas rzeczywistość. Każdy z nas
ma podobne potrzeby i w podobny sposób je przeżywa. A nasze indywidualne
uczucia to zaledwie dziesięć procent naszej emocjonalności.57 Na tej podstawie
jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie ludzi, a przede wszystkim związane
z nim emocje. To pozwala nam projektować i udoskonalać rzeczywistość.
Dokładnie tak jest też z domem. U każdego z nas wywołuje podobne uczucia,
wspomnienia, a przede wszystkim potrzebę jego posiadania. Tak jak zaznaczył Ole
B. Jensen nawet osoby o mobilnym stylu życia nie mogą istnieć bez domu, w którym
odnajdą schronienie i stabilność.58
Od początku istnienia ludzkość potrzebowała miejsca do schronienia się.
Budowano konstrukcje zapewniające bezpieczeństwo przed deszczem, chłodem,
zwierzętami, czy przeciwnikiem. Od tego czasu jednak idea domu bardzo
ewoluowała. Kiedy zyskał on swój dodatkowy pierwiastek, przestał być dachem nad
głową a zaczął być rodzinnym gniazdem? Proces ten bardzo ciekawie opisał Witold
Rybczyński w swojej książce „Dom. Krótka historia idei”. Powołuje się on na John’a
Lukacs’a, który twierdzi, iż domowość pojawiła się wraz ze zmianą sposobu
myślenia domowników. Nastąpiła dopiero, gdy narodziła się świadomość i dbałość
o wewnętrzny świat człowieka. Wcześniej było to tylko miejsce niezbędnych działań
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Alexander, C., The nature of order. An essay on the art of building and the nature of the
universe, The Center for Environmental Structure, Berkeley, 2002, t. I, str. 3-4.
58 Jensen, O. B., Flows of meaning, cultures of movements, Mobilities, 4, 2009, str. 146.
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i aktywności. Zwrócenie się ku uczuciom, które dom urzeczywistnia, John Lukacs
przypisuje erze mieszczańskiej.59
Dzisiaj dom jest już nieodłącznie związany z uczuciami, zazwyczaj tymi
głębokimi. Często granica między nimi a fizycznym miejscem zamieszkania się
zaciera. Bardzo lubię zatrzymywać się nad fragmentem książki „Przestrzeń
i miejsce” Yi-Fu Tuan’a, w którym pisze o „mieszkaniu w miłości drugiego
człowieka”60. Uczucia znaczą dla nas tak dużo, że są w stanie zbudować nam
schronienie. Dom zatem to relacje, a relacje to dom. Autor podkreśla wagę
wszystkich elementów, które go tworzą: „Myślimy o domu jak o swoim miejscu, ale
zachwycające obszary przeszłości przywołuje nie cały dom – budynek, na który
można tylko patrzeć – ale jego części i wyposażenie, to, czego możemy dotknąć,
co ma również zapach.”61 Tutaj wyłania się pierwsza wskazówka do projektu. Aby
uzyskać efekt domowości konieczne jest działanie na wszystkie zmysły
użytkowników. Nie tylko wzrok, ale również dotyk, zapach, smak i słuch. Ważna jest
też możliwość kształtowania przestrzeni przez mieszkańców, dająca poczucie
tożsamości i przywiązania. Tak by każdy kąt, czy mebel wywoływał wspomnienia
i uczucia. Nasze miejsce, tak jak dom według Yi-Fu Tuan’a, będzie kształtowane
przez „ścieżkę ruchów i znajdujące się na niej przystanki”.62 Dobrze zaprojektowane
miejsce aktywności lokalnej to takie, w którym możemy swobodnie się poruszać,
wykonać szereg czynności zatrzymując się w wybranym miejscu, zupełnie jak
w domu.
Domowość jest niebywale trudnym do osiągnięcia elementem projektu. Związana
jest ściśle z naszymi uczuciami, wspomnieniami i doświadczeniami. Jednak, gdy już
uda się ją uzyskać, efekt rekompensuje wszelkie starania. Przestrzeń staje się
przyjazna, chętnie odwiedzana, wywołująca głębokie emocje, ułatwiająca
zawiązywanie bliskich i trwałych więzi. Każdy dom posiada wspólne cechy, dzięki
którym możemy wytworzyć pożądany charakter miejsca, podwyższając tym samym
jakość projektu.

Rybczyński, W., Dom. Krótka historia idei, tłum. K. Husarska, Wydawnictwo MARABUT, Oficyna
Wydawnicza VOLUMEN, Gdańsk, Warszawa, 1996, str. 43-44, 80.
60 Tuan, Y.-F., Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa, 1987, str.176.
61 Ibidem, str. 183.
62 Ibidem, str. 227.
59
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5.2. Wzorce domu
Budując założenia do projektu, którego przestrzeń w jasny sposób ma wpływać
na zachowanie ludzi, nie sposób pominąć dzieła Christophera Alexandra „Język
wzorców”. Autor mając świadomość ludzkich potrzeb oraz tego, w jaki sposób
przestrzeń może je spełniać, opisuje wzorce projektowania poszczególnych
elementów miast, budynków, jak i wnętrz. Jak już zostało to wykazane, najlepszą
bazą do projektu miejsca aktywności lokalnej jest dom. Korzystając ze wzorców
Alexandra, poszczególne jego części zostaną powiązane z konkretnymi kryteriami.
Analiza rozpocznie się od elementów publicznych, zewnętrznych powoli
przechodząc do tych bardziej prywatnych na wzór realnej drogi poznania przez
użytkowników.
A. Ulica – budynek.
Pierwszy kontakt z budynkiem jest bardzo ważny, od niego często zależy ogólna
ocena projektu. Wiadomo jednak, iż nie oznacza on wcale momentu wejścia do
środka, lecz chwilę, w której zauważamy budynek wraz z jego otoczeniem. Styk
ulicy i wyznaczonej działki to często nierozwiązane projektowo miejsce. Według
wielu uczonych powinien być rozwiązany za pomocą gradacji przestrzeni, czyli
delikatnego przechodzenia przestrzeni publicznej w przestrzeń prywatną. Zabieg
ten jest niewątpliwe łatwiejszy w przypadku niskiej zabudowy. 63 Istnieje wiele
elementów, dzięki którym możemy osiągnąć gradację. Christopher Alexander wśród
nich wyróżnia uliczną kawiarnię. Powinna otwierać się na ruchliwy ciąg pieszy
poprzez ustawienie na nim części stolików. Przyjazność takich miejsc wynika ze
sposobności prowadzenia spokojnych rozmów przy jednoczesnym obserwowaniu
miejskiego życia. Kawiarnie umożliwiają interakcje z sąsiadami, powodują
zwiększenie tożsamości oraz są prowodyrem do powstania lokalnej wspólnoty. 64
Ich atutem jest łagodne, stopniowe zapoznawanie się z miejscem, ludźmi oraz, co
bardzo ważne w naszym przypadku, zachęcanie przechodniów do zainteresowania
się tym miejscem. Formuła kawiarni jest nieobligująca, dzięki czemu od początku
nie odstrasza zbytnim zaangażowaniem się.
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Lewicka, M., Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2012, str.
218.
64 Alexander, C., Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, tłum. A. Kaczanowska, K.
Maliszewska, M. Trzebiatowska, GWP, Gdańsk, 2008, str. 443-445.
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Przestrzeń łącząca projektowane miejsce z ulicą mogłaby również działać jak
otwarte pomieszczenie publiczne zdefiniowane przez Alexandra. Umożliwiałoby
ono wszystkim mieszkańcom naturalną integrację, prowadzenie aktywności, na
które w danym okresie jest zapotrzebowanie. Ważne jest więc, by było to miejsce
żywe, rozwijające się wraz z sąsiadami, ich pomysłami i marzeniami.65 Taka na wpół
określona, niezobowiązująca przestrzeń mogłaby być kolejnym elementem
przyciągającym mieszkańców do miejsca aktywności lokalnej.
B. Ogród
Bardziej intymną zewnętrzną przestrzenią projektu zdecydowanie powinien być
ogród. „Język wzorców” jasno określa nam jego położenie względem domu. Tak by
zachęcał do przebywania w nim, był przyjazny i funkcjonalny powinien znajdować
się z boku budynku. Takie umiejscowienie zapewnia pożądane poczucie
prywatności, ale jednocześnie umożliwia kontakt z ulicą, innymi ludźmi, a także
otwiera się na szerszą przestrzeń.66 Powinny się w nim znaleźć również ciche
zakątki, oddalone od ulicy, gwarantujące ciszę i spokój, tak by mieszkańcy wielkiego
miasta mogli znaleźć tutaj ukojenie w naturze.67 Christopher Alexander dalej
zaznacza, iż żeby przestrzeń zewnętrzna była lubiana i faktycznie wykorzystywana
przez ludzi powinna całkowicie znajdować się po południowej stronie budynku.
Popiera to licznymi badaniami, które potwierdzają wpływ nasłonecznienia na sukces
otwartych miejsc.68
C. Bryła budynku
Ponownie korzystając z rad Alexandra bryła nowoprojektowanego budynku
powinna swoją strukturą odpowiadać złożoności planowanych funkcji i sieci
społecznych. Wykluczając tym samym monolityczny charakter projektu.69
Pogłębieniem tej zasady jest różnicowanie wysokości poszczególnych przestrzeni.
To od niej zależy samopoczucie użytkowników, ocena i odbiór proporcji wnętrza.
Im niższy sufit, tym bliższe, bardziej intymne kontakty. Wysokość ma bowiem wpływ
na akustykę, którą się posługujemy przy szacowaniu odległości. Im wyższe wnętrze,
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Ibidem, str. 355-357.
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67 Ibidem, str. 307-308.
68 Ibidem, str. 521-523.
69 Ibidem, str. 475-477.
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tym ta odległość wydaje się być większa, a kontakty bardziej oficjalne. Dobrze jest
więc, gdy istnieje możliwość wyboru wysokości pomieszczenia odpowiednio do
zażyłości utrzymywanych relacji.70
D. Części wspólne
Bardzo pomocnym wzorcem przy projektowaniu miejsc aktywności lokalnej
wydaje się być ten o półotwartej ścianie. Christopher Alexander podkreśla zalety
zamkniętych

wnętrz,

umożliwiających

jednoczesne

wykonywanie

różnych

aktywności, dalej pisząc, iż „bardzo trudno jest jednak włączyć się w te zajęcia lub
opuścić je w sposób naturalny. (…) Z drugiej strony, otwarta przestrzeń (…) jest tak
mocno wyeksponowana, że ludzie nigdy nie czują się w niej zupełnie swobodnie.
Żadna aktywność nie może tam przetrwać, ponieważ narażona jest na wpływy
z zewnątrz, a to, co się tam dzieje, jest raczej bezbarwne.”71 Istotne jest zatem
uzyskanie balansu w dostępności wnętrz, przenikaniu się przestrzeni. Autor
potwierdza to również wzorcem pokazującym, jak duże znaczenie ma cyrkulacja
w budynku. Gdy jest ciasna, zamknięta i ciemna, powstrzymuje często od
korzystania z niej, hamując jednocześnie jakość i ilość tworzonych się więzi
społecznych. I przeciwnie, przemieszczanie się po budynku przez przestrzenie
jasne i otwierające się, aktywizuje tę część projektu, ożywia ją, ułatwia przypadkowe
spotkania. Alexander proponuje zamiast projektowania korytarzy, posługiwanie się
w tym celu częściami wspólnymi.72 Taki zabieg gwarantuje ich powodzenie,
zwiększa ilość naturalnych kontaktów, odbywającego się w nich życia. Nie byłoby
ono możliwe, gdyby przestrzenie wspólne dostępne były na końcu budynku, czy
długiego korytarza, nikt by z nich wtedy nie korzystał. Należy jednak pamiętać,
iż odbywający się ruch nie może zakłócać tej przestrzeni, przerywać jej. Autor
wzorca sugeruje styczne położenie komunikacji względem części wspólnej.
Wskazuje także, iż powinna ona być umiejscowiona „w środku ciężkości” budynku,
tworząc tym samym serce wspólnoty. A jakość, bliskość i zażyłość tworzonych
relacji można zapewnić przez połączenie z kuchnią, miejscem do jedzenia oraz
siedzenia, a także kontakt z zewnętrzem.73
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Ibidem, str. 887-889.
Ibidem, str. 903.
72 Ibidem, str. 638-640.
73 Ibidem, str. 628-631.
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Sposób organizacji przestrzeni do siedzenia wpływa na jej powodzenie. Według
Alexandra receptą jest ustawienie foteli i krzeseł w luźnym układzie zbliżonym do
okręgu, tak by każdy był ustawiony w stosunku do siebie pod pewnym kątem. 74
Pomieszczenie wspólne powinno odznaczać się także pewnym zróżnicowaniem.
Umożliwiać grupowe aktywności, jednocześnie dając szansę na prowadzenie
bardziej intymnych rozmów czy działań, lekko oddalonych, aczkolwiek w stałym
kontakcie z resztą mieszkańców. Zwraca na to uwagę Christopher Alexander
proponując wzorzec alkowy, mniejszych przestrzeni połączonych z częścią
wspólną, wyróżniających się inną wysokością i formą.75
E. Spotkania
Christopher Alexander sugeruje projektowanie małych pomieszczeń do spotkań.
Przekonały go do tego badania wskazujące na to, iż im większa grupa, tym mniej
jej osób bierze aktywny udział w spotkaniach. Korzystając dodatkowo z wiedzy
Edwarda Halla o dystansach między ludźmi, wiemy, iż wygodnie rozmawia się do
odległości 2,5 metra. To pozwoliło autorowi „Języka wzorców” wyznaczyć wzór sal
mieszczących do 12 osób.76
F. Kuchnia i jadalnia
Jednym z najważniejszych elementów domu jest kuchnia. Jej wygląd i znaczenie
zmieniało się wraz z biegiem lat. W rodzinach tradycyjnych palenisko, piec
kuchenny wyznaczały centrum domu i toczącego się w nim życia. Gdy w pałacach
i dworach pojawiła się służba, kuchnia całkowicie straciła swoją godność. Stała się
miejscem niezauważalnym, czasem nawet zepchniętym do podziemi. Jej historię
zmienił dom holenderski. Tam, jak zaznacza Witold Rybczyński, miejsce
przygotowywania

posiłków

stało

się

najważniejszą

przestrzenią,

pięknie

wyposażoną i udekorowaną. Było to między innymi związane z przejęciem
domowych obowiązków przez panią domu, która ponownie nadała temu miejscu
rangę.77
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Ibidem, str. 868-869.
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76 Ibidem, str. 723-724..
77 Rybczyński, W., Dom. Krótka historia idei, tłum. K. Husarska, Wydawnictwo MARABUT, Oficyna
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Alexander zwraca uwagę na to, jak wielką rolę dla bliskich relacji i więzi ma
przestrzeń wspólnego gotowania oraz jedzenia. Zazwyczaj to właśnie jest serce
domu, jego centrum, przejaw domowości. Wzorzec sugeruje zapewnienie dużego
stołu, przestronności, powierzchni zaznaczającej ważność tego miejsca w stosunku
do części wspólnej.78 Wspólne spożywanie posiłków jest podstawą tworzenia
bliskich relacji i wspólnoty, autor „Języka wzorców” zaznacza, iż jest to „sposób
jednoczenia ludzi i wzmacniania poczucia więzi z grupą.”79 O roli tej przestrzeni
świadczą także wywiady przeprowadzone w miejscach aktywności lokalnej.
Na Paca 40 to właśnie kuchnia i jadalnia stanowią najbardziej lubiane miejsca,
również tam zawsze przesiadują mieszkańcy prowadząc długie rozmowy.
Umożliwia to duża ilość siedzeń dookoła oraz duży stół umieszczony na środku.
Wskazać należy także na wady tego miejsca, jego odizolowanie od innych
przestrzeni budynku, trudną dostępność. Również w „3 pokojach z kuchnią” to strefa
łącząca kuchnię z jadalnią i salonem jest centrum wszystkich wydarzeń, spotkań,
rozmów i najbliższych relacji. Domowy charakter tej przestrzeni wzbogacony jest
przez duży stół, wyspę, otwartość na inne strefy, przenikanie się przestrzeni oraz
centralne umiejscowienie kuchni w lokalu. Nie dziwi więc fakt, iż jest to ulubione
miejsce mieszkańców, w którym najchętniej przebywają często nawet bez
konkretnego celu. Inna sytuacja panuje w Klubie Osiedlowym Surma, który nie
posiada przyjaznej części kuchenno-jadalnianej. Wpływa to na ocenę miejsca przez
sąsiadów, brak przestrzeni, z którą mogliby się związać emocjonalnie, chcieć w niej
przebywać, tworzyć nowe więzi.
G. Wnętrza
Gromadzone
społeczeństwa

wewnątrz
z

przedmioty

miejscem.

Będą

również

mogą

przywoływać

wpływać

wspomnienia,

na

więzi

świadczyć

o znaczeniu projektu w życiu mieszkańców. Jak zaznaczył Aleksander Wallis takie
wnętrza „pełnią rolę identyfikacyjną oraz integracyjną.”80 Omówione miejsca
aktywności lokalnej potwierdziły tę tezę. Mieszkańcy bardzo chętnie włączali się
w tworzenie wnętrz oraz utożsamiali się z ich elementami, wykazując nawet ochotę
posiadania wystaw oraz galerii tworzonych przez siebie prac.

78

Alexander, C., op.cit., str. 671-673.
Ibidem, str. 708.
80 Wallis, A., Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1990, str.105.
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Zachowanie człowieka w dużej mierze uwarunkowane jest ukształtowaniem
przestrzeni oraz relacjami pomiędzy jej elementami. Nasze samopoczucie, reakcje,
podejmowane działania wynikają z otoczenia, w którym przebywamy. Często
wywołuje ono pozytywne emocje, skłaniając nas do dalszej aktywności i kontaktów
z innymi ludźmi. Korzystając z wyżej wymienionych wzorców jesteśmy w stanie
sformułować założenia do projektu miejsca aktywności lokalnej, które poprzez
swoją przestrzeń będzie sprzyjało kształtowaniu się bliskich relacji międzyludzkich.
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6. Założenia dla miejsc aktywności lokalnej
Z teoretycznej części pracy wynikają następujące założenia:

Charakter przestrzeni:
- domowość (rozdział 4.3.)
- działanie na różne zmysły (rozdział 5.1.)
- możliwość poznania, świadomość możliwości wykorzystania i przekształceń
(rozdział 2.1.)
- możliwość zatrzymania się, pauzy w życiu (rozdział 4.1.)
- pożądana zamkniętość miejsca, wyodrębnienie z przestrzeni (rozdział 4.1.)
- bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne (rozdział 3.)
- przedłużenie domowego salonu (rozdział 4.3.1.)
- możliwość kształtowania miejsca przez mieszkańców, utożsamiania się z jego
elementami (rozdział 4.3.; 5.1.)
- możliwość przyjęcia pożądanej roli, angażowania się w pożądane aktywności,
brak stawiania użytkowników w niewygodnych sytuacjach (rozdział 3.).

Cechy fizyczne miejsca:
- poprawna akustyka pomieszczeń (rozdział 3.)
- plan umożliwiający orientację w budynku (rozdział 3.)
- brak barier architektonicznych, dostępność dla każdego (rozdział 4.3.1.)
- elastyczność, adaptowalność (rozdział 4.3.)
- mobilność przestrzeni, jak i jej elementów (rozdział 4.3.3.)
- światło w częściach dziennych, otwartych (rozdział 4.3.3.)
- zróżnicowane wysokości pomieszczeń (rozdział 5.2.)
- przenikanie się przestrzeni (rozdział 5.2.)
- możliwość wydzielenia, zamknięcia poszczególnych przestrzeni (rozdział 4.3.1.).

Struktura miejsca:
- gradacja przestrzeni zewnętrznej łączącej się z ulicą, otwartość na życie uliczne
(np. poprzez kawiarnię) (rozdział 5.2.)
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- ogród z boku budynku (rozdział 5.2.)
- ogród umożliwiający wspólne prace, uprawy (rozdział 4.3.3.)
- przestrzeń zewnętrzna po południowej stronie (rozdział 5.2.)
- miejsca wyciszenia w naturze (rozdział 5.2.)
- wejście przyjazne, niezobowiązujące, jak wejście do domu (rozdział 4.3.3.)
- komunikacja poprzez części wspólne (stycznie) (rozdział 5.2.)
- części wspólne w sercu budynku (rozdział 5.2.)
- kuchnia przestronna, z dużym stołem, w sercu budynku, otwierająca się na inne
strefy (rozdział 5.2.)
- miejsca do spotkań w postaci kręgów siedzeń (rozdział 5.2.)
- nisze umożliwiające intymne rozmowy oraz kontakt z resztą przestrzeni (rozdział
4.3.3.)
- zapewnienie użytkownikom miejsc, w których mogą obserwować innych,
kontrolować kontakty i relacje (rozdział 3.)
- w miejscach do spotkań zapewnienie możliwości utrzymania dystansu
indywidualnego ( między 0,45 a 1,2 m) (rozdział 3.)
- w miejscach do rozmów umożliwienie prowadzenia konwersacji pod kątem
prostym w stosunku do siebie (rozdział 3.)
- przestrzeń do aktywności fizycznych, rękodzielniczych, spotkań w szerokim
gronie oraz miejsc do rozmów intymnych (rozdział 4.3.1.)
- zamknięte sale mieszczące zazwyczaj do 12 osób (rozdział 5.2.)
- miejsce do prezentowania prac mieszkańców (rozdział 4.3.1.)
- oddzielna pracownia malarska, stolarnia (rozdział 4.3.)
- przestrzenie biurowe dostępne, otwarte na inne strefy (rozdział 4.3.)
- obszerna przestrzeń magazynowa, w tym także przeznaczona dla mieszkańców
(rozdział 4.3.).
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II. OPRACOWANIE PROJEKTOWE
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1. Idea projektu
Projekt

miejsca

aktywności

lokalnej,

o

nazwie

Centrum

Integracji

Międzypokoleniowej na Saskiej Kępie, w swej części ideologicznej wypłynął
z wzorców i założeń wynikających z części teoretycznej pracy. Chcąc stworzyć
przestrzeń sprzyjającą kształtowaniu bliskich relacji międzyludzkich trzeba być
świadomym, jak duży wpływ na ich rodzaj i siłę ma otoczenie. Projekt winien
wypływać nie tylko z wiedzy architektonicznej, warunków lokalnych, technicznych
i funkcjonalnych, lecz także powinien czerpać z doświadczeń socjologii, jak
i psychologii.
Serce budynku
Opowieść o budynku należy zacząć od jego najważniejszej części – duszy.
Tworzą ją mieszkańcy poprzez swoją obecność oraz to, co po swojej aktywności
zostawiają. Są to ich emocje, znajomości, przyjaźnie, wspomnienia, ale także
rzeczy o nich przypominające. W sercu budynku zaprojektowany został szeroki
dwustronny regał biegnący przez wszystkie kondygnacje nadziemne. To na nim
gromadzone są zdjęcia, pamiątki, rzeczy zrobione podczas wspólnych spotkań.
Jest on niczym skarbiec wspomnień tworzących tożsamość budynku. Ustawiane na
regale przedmioty wpływają na więź społeczeństwa z projektowanym miejscem.
Dzięki niemu mieszkańcy czują, że to oni kształtują wnętrze elementami swojego
życia, zaczynają utożsamiać się z miejscem oraz przede wszystkim budują swoje
przywiązanie. Regał w tym znaczeniu pełni rolę identyfikacyjną oraz integracyjną.
Funkcjonalnie to także odpowiedź na potrzebę wystaw oraz galerii tworzonych
przez mieszkańców rzeczy i prac. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie się
działo w projektowanym miejscu aktywności lokalnej. Ale budując regał wspomnień,
jesteśmy w stanie zatrzymać to, co w tym miejscu najważniejsze – ludzi, którzy tu
wcześniej byli, coś tworzyli. Zmienność aktywności zostaje przeciwstawiona stałości
relacji i więzi. Choć ludzie i ich czynności będą się stale zmieniać, to serce budynku
wciąż pozostanie tworząc jego duszę.
Elastyczność
Struktura budynku gwarantuje elastyczność jego przestrzeni, najbardziej
pożądaną cechę miejsc aktywności lokalnej. Umożliwiają ją obrotowe ścianki
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zainstalowane na stałe w oddalonym od linii okien module 1,2m. Do podłogi i sufitu
mocowane są po dwie ścianki obok siebie. W zależności od ich ułożenia jesteśmy
w stanie osiągnąć wiele możliwości przestrzennych. Oto ich ekstrema:
Ścianki obrotowe złożone - tworzą prostopadłą do elewacji ściankę o długości 1,2m,
wewnątrz osiągamy bardzo dużą przestrzeń otwartą, dobrze doświetloną. Struktura
budynku jest transparentna. W niszach kształtowanych przez obrotowe elementy
można znaleźć miejsca intymne, przy jednoczesnym kontakcie z wewnętrznymi
aktywnościami.
Ścianki obrotowe złożone odwrotnie – tworzą prostopadłą do elewacji ściankę
oddaloną od jej linii o 1,2m. Wewnątrz osiągamy przestrzeń całkowicie otwartą,
podzieloną wertykalnymi elementami. Wzdłuż ściany zewnętrznej osłonowej
umożliwione jest przejście. Taki układ świetnie sprawdzi się przy organizowaniu
wernisaży oraz wystaw.
Ścianki obrotowe rozłożone – tworzą prostopadłą do elewacji ściankę o długości
2,4m. Przestrzeń składa się z głównej części otwartej oraz dodatkowych nisz,
w których możliwe jest prowadzenie niezależnych aktywności w kilkuosobowych
grupach. Wciąż zapewniony jest kontakt oraz interakcja z pozostałymi
użytkownikami. Przestrzeń jest bardzo dobrze doświetlona oraz transparentna.
Ścianki obrotowe zamknięte – tworzą przegrodę równoległą do elewacji, oddaloną
od jej linii o 1,2m. W swoim ekstremum obrotowe ścianki mogą utworzyć ciemne
pomieszczenie wewnątrz budynku. Taki układ zapewnia możliwość projekcji filmów,
spotkań zamkniętych. Doświetlona przestrzeń wzdłuż elewacji zewnętrznej
umożliwia dostęp do ciemnego pomieszczenia z każdej strony.
Dodatkowym

elementem

gwarantującym

elastyczność

i

zmienność

przestrzeni są kurtyny. Zainstalowane w module między obrotowymi ściankami
(przy słupach konstrukcyjnych) umożliwiają podział każdej kondygnacji na szereg
różnych powierzchni, począwszy od małych sal spotkań, po duże pomieszczenie do
zajęć grupowych.
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Dom
Projektowane miejsce aktywności lokalnej czerpie z wzorców rodzinnego
domu. Posiada duży salon z kręgiem siedzeń, otwartą kuchnię i długi modułowy stół
w jadalni. Podłoga, stolarka okienna, jak i obrotowe ścianki wykonane zostały
z drewna, tak by wnętrza były ciepłe i przytulne. Meble w tym projekcie mają bardzo
duże znaczenie. Swym stylem powinny jak najbardziej przypominać te, które każdy
z nas ma bądź chciałby mieć w domu. Sofy pokryte jasną tkaniną, dywany,
poduszki, wszystko to winno nam się kojarzyć z rodzinnym domem.
Funkcjonalność
Wchodząc do budynku przechodzimy przez wiatrołap, który został całkowicie
przeszklony, tak by możliwa była kontrola wejść/wyjść z domu przez osoby
opiekujące się obiektem. To właśnie dla nich przeznaczone są dwie nisze po prawej
stronie od wejścia. Tam animatorzy mają swoją przestrzeń pracy w stałym kontakcie
z resztą budynku. Nie jest to zamknięte biuro, niedostępne pomieszczenie, tak by
nie tworzyć żadnej oficjalnej struktury, a w pełni otwartą przestrzeń. Jak już zostało
wspomniane, parter budynku został w pełni oddany funkcjom domowym. Dlatego
zaraz po wejściu znajdujemy się w salonie oraz widzimy regał prowadzący nasz
wzrok ku kolejnej kondygnacji. Za regałem mieszczą się stoły jadalni, a także duża
wyspa i blat kuchni. Cała ta przestrzeń w okresie letnim łączy się z tarasem
i ogrodem. Dwie kolejne kondygnacje nadziemne zostały w pełni przeznaczone na
miejsce spotkań, zajęć, warsztatów, rozmów. Całkowicie otwarta przestrzeń
kształtowana jest przez mieszkańców poprzez obrotowe ścianki i kurtyny. To oni
wyznaczają jej granice: pomieszczenia, kąty, swoje miejsca. Mogą one się zmieniać
każdego dnia, bądź też mogą być utożsamiane z konkretnymi zajęciami lub grupą.
Przestrzeń dostosowuje się do rodzaju aktywności wewnątrz, odpowiada na
potrzeby użytkowników. Każda kondygnacja ma dostęp do sanitariatów, a parter
i piętro pierwsze także do pomieszczenia gospodarczego. W kondygnacji
podziemnej został zaprojektowany warsztat stolarski do użytkowania przez
mieszkańców oraz do prowadzenia zajęć wymagających specjalistycznego sprzętu.
Pomieszczenie to posiada własny taras połączony z ogrodem zewnętrznymi
schodami. Tworzą one mini amfiteatr, który może być wykorzystywany w lecie do
przedstawień i występów na zewnątrz. Taki zabieg urozmaica zewnętrzne
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aktywności, tworzy dodatkowe miejsca siedzeń. Dodatkowo dzięki niemu warsztat
ma dostęp do światła dziennego oraz bezpośredni kontakt z zewnętrzem, tak
bardzo potrzebny przy prowadzeniu zajęć z silnie zapachowymi substancjami
(np. klejami, farbami) oraz przy konieczności wniesienia/wyniesienia przedmiotów
o większych gabarytach. W kondygnacji podziemnej mieści się również garaż
z wydzielonym miejscem na rowery oraz pomieszczenie techniczne i magazynowe.
Tektonika
Wszystkie nadziemne przestrzenie kształtowane są przez regał, który
przenika przez cały budynek. Umożliwia on połączenia wzrokowe między
poszczególnymi kondygnacjami. Będąc w środku cały czas mamy z nim kontakt,
a jego transparentność gwarantuje łatwe poznanie struktury budynku. Wokół regału
biegną schody, dzięki czemu przemieszczanie się po budynku odbywa się przez
przestrzenie jasne i otwierające się. Komunikacja umiejscowiona w sercu domu
została zaprojektowana stycznie do wszystkich przestrzeni wspólnych ożywiając je
i umożliwiając naturalne spotkania. Jest połączona z kuchnią, miejscem do jedzenia
oraz siedzenia, gwarantuje także kontakt z zewnętrzem.
Takie usytuowanie komunikacji względem budynku daje zbalansowaną
dostępność przestrzeni. Nisze, obrotowe ścianki, kutyny umożliwiają wydzielenie
miejsc pół-otwartych/pół-zamkniętych, które gwarantują kontrolę nad zawieranymi
kontaktami oraz podejmowanymi aktywnościami. Użytkownik przemieszczając się
po budynku sam może podjąć decyzję, do którego kręgu chce dołączyć, wie, co
i gdzie się dzieje. W poszczególnych niszach (tworzonych przez obrotowe ścianki)
krzesła oraz fotele ustawiane są pod kątem prostym tworząc kręgi siedzeń do 2,4m
średnicy, czyli odległości umożliwiającej swobodne rozmawianie. Wyróżniają się
one formą i wysokością. Ten zabieg to także zwiększenie ilości miejsc najchętniej
zajmowanych przez ludzi (kątów, miejsc na obrzeżach, przy ścianach), w których
mogą odbywać się prywatne kontakty przy zachowaniu dystansu indywidualnego
(0,45-1,2m). Taki sposób kształtowania przestrzeni umożliwia większe grupowe
aktywności w przestrzeni otwartej, jednocześnie dając szansę na prowadzenie
bardziej intymnych rozmów czy działań, lekko oddalonych, aczkolwiek w stałym
kontakcie z resztą mieszkańców.
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Zewnętrze
Jak wiemy, bardzo ważne jest połączenie nowoprojektowanego budynku
z ulicą. Należy pamiętać, iż jest to obiekt, do którego chcemy zaprosić
przechodniów, nawet tych nieznających funkcji i założeń miejsca. Idąc ulicą powinni
oni czuć otwartość domu, którego ciepło i urok płynący z wewnątrz zachęca do
wejścia. W tym celu działka nie została ogrodzona, wręcz przeciwnie. Dojście do
budynku rozszerza się w stronę ulicy gwarantując jej duży kontakt z budynkiem.
Przestrzeń ta w okresie letnim może być również wykorzystana do ustawienia
stolików umożliwiając odpoczynek użytkownikom i ułatwiając tym samym nowym
mieszkańcom zapoznanie się z budynkiem. Otwartość i dostępność budynku
została osiągnięta poprzez brak jasno wytyczonej granicy działki. Naturalna
gradacja przestrzeni z publicznej do prywatnej została osiągnięta za pomocą
przedogródka. To przestrzeń na wpół określona, niezobowiązująca, która zapewnia
obustronny kontakt z ulicą oraz pozwala na interakcję osób przebywających
w ogrodzie z przechodniami. To właśnie mimowolne spojrzenie w głąb działki,
zauroczenie jej otwartością może przekonać kogoś do wejścia do miejsca
aktywności lokalnej. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również elewacja.
Celowo zaprojektowana została jako przeszklona. Transparentność budynku
umożliwia kontakt zewnętrza z wnętrzem. Jego ciepło widoczne z ulicy, aktywni
i roześmiani ludzie, regał, światło przenikające na zewnątrz – to wszystko razem
zaprasza i zachęca do wejścia do środka.
W zachodniej części działki został zaprojektowany ogródek użytkowy
dostępny dla mieszkańców. Każdy może w nim dbać o własne zioła, warzywa, czy
kwiaty. Wspólne prace ogrodowe, tworzenie miejsca własnymi rękami wzmacnia
poczucie przywiązania, a co za tym idzie siłę relacji i więzi lokalnych.
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2. Opis lokalizacji
1.1. Uwarunkowania formalne
Projektowany budynek znajduje się na warszawskiej Saskiej Kępie, przy ulicy
Irlandzkiej 11, do którego to adresu należą działki o numerach ewidencyjnych 143,
144 o łącznej powierzchni 1020m2. Od strony południowo-wschodniej działka ma
dostęp do ulicy dojazdowej, umożliwiającej parkowanie przykrawężnikowe. Obecnie
na działce nie znajdują się obiekty stałe, jedynie przy jej północno-zachodniej
granicy stoi tymczasowy obiekt gospodarczy niewielkiej kubatury.
Obszar zainteresowania posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony 19 października 2006 roku. Wybrana działka znajduje
się w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem 30-KZ1-M/UO. Jego
podstawowe przeznaczenie to mieszkalnictwo wzbogacone o nieuciążliwe usługi
lokalne i usługi oświaty. Kwartał znajduje się w strefie ochrony prawnej Służb
Ochrony Zabytków KZ1, co zobowiązuje do utrzymania istniejącego zespołu
i układu urbanistycznego oraz zasad, charakteru i sposobu kształtowania pierzei
ulicznej, przy jednoczesnym dostosowaniu gabarytów i proporcji kubatury do
budynków sąsiednich. Wysokość zabudowy ma być dostosowana do zabudowy
otaczającej, jednak nie większa niż 10 m npt. Została również ustalona
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicę,
która swym biegiem nawiązuje do istniejącej pierzei. Plan ustala także ilość miejsc
postojowych na działkach (15 do 20 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej),
maksymalną intensywność zabudowy (0,8) oraz powierzchnię biologicznie czynną
(60% terenu). Na wybranej działce nie znajdują się obiekty ani elementy z nakazem
zachowania (będące w ewidencji Służb Ochrony Zabytków lub Pomniki Przyrody).81
Wybór działki został zdeterminowany przez kilka czynników. Poszukiwana
była wolna działka na terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej, dobrze
skomunikowana z centrum miasta oraz najlepiej w sąsiedztwie budynków służby
zdrowia i oświaty. Celem było zagwarantowanie dostępności budynku dla jak
najszerszego przedziału społeczeństwa pod względem wieku, wykształcenia oraz

Urząd m.st. Warszawy, Serwisy mapowe, Plany Zagospodarowania.
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania (dostęp:
20.03.2016)
81
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pozycji społecznej. W sąsiedztwie wybranej działki znajduje się Gimnazjum nr 18,
LXXXVII Liceum Ogólnokształcące, Środowiskowa Hala Sportowa „Saska”,
Przedszkole nr 211, Przedszkole Niepubliczne Siedmiu Krasnoludków.
1.2. Uwarunkowania historyczne
Dzisiejsza Saska Kępa uznawana jest za jedną z bardziej prestiżowych
dzielnic Warszawy. To tam znajdują się modne restauracje, innowacyjne lokale,
spotykają się eleganccy ludzie na lunche oraz to tam mieszkają ci najbogatsi. O ile
ciężko jest oceniać autentyczność stereotypów, o tyle ciężko byłoby się nie zgodzić
z faktem, iż Saska Kępa to jedna z najpiękniejszych części stolicy. Wystarczy
przejść się na niedzielny spacer promienistymi uliczkami bujnie porośniętymi
zielenią, z całkowicie niepasującą do Pragi Południe skalą budynków, by przenieść
się do innego świata, bardziej ludzkiego i naturalnego. To, co czaruje nas w niej
dzisiaj, kształtuje tę przestrzeń już od dawna.
Obszar Saskiej Kępy od początku kojarzony był z bujnie porośniętymi
terenami, kiedyś były to wierzby, wikliny i dęby. Po raz pierwszy do granic Warszawy
został przyłączony w 1382 roku, kiedy to uznawany był, nie wiedzieć czemu, za
część Solca, który książę mazowiecki Janusz I kupił od dwóch mieszczan.
Zasiedlanie tych terenów nastąpiło jednak dopiero w drugiej połowie XVI wieku.
Swój wyjątkowy charakter Saska Kępa nabyła za czasów króla Augusta III. To on
zwrócił uwagę na wypoczynkowy klimat Kępy, która od tych czasów nazywana była
Saską Kępą. Od tamtej pory obszar ten kojarzony był z rekreacją, zabawą
i odpoczynkiem. Przełomowym wydarzeniem w historii tego obszaru była budowa
mostu Poniatowskiego w latach 1905-1913, a tak naprawdę jego odbudowa po
I wojnie światowej. Bardzo korzystna lokalizacja oraz niezabudowany teren nadały
dzielnicy prestiż.82
Pierwsze szkice parcelacji Saskiej Kępy powstały już w latach 1910-1911.
Był to czas, w którym wciąż panowały idee miast ogrodów, z którymi często
utożsamiana jest Saska Kępa. W 1916 roku Koło Architektów na czele z Tadeuszem
Tołwińskim, przedstawiło Szkic wstępny planu regulacyjnego m. st. Warszawy
będącego bazą do kolejnych bardziej szczegółowych planów. Na przestrzeni lat

82

Faryna-Paszkiewicz, H., Saska Kępa, Wydawnictwo MURATOR, Warszawa, 2001, str. 6-10.
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powstawały założenia dla Saskiej Kępy. Określały ją jako dzielnicę o luźnej
zabudowie willowej oraz niskiej wielomieszkaniowej, której podstawowym
elementem jest zieleń. Wyznaczone zostały także stałe tereny wystawowe oraz
Park Skaryszewski. Po roku 1927, kiedy to skończona została odbudowa mostu
Poniatowskiego a grunty były też zmeliorowane, rozpoczęło się stopniowe
zabudowywanie obszaru dzielnicy.83
Lata rozbudowy Saskiej Kępy przypadły na bardzo szczególny czas w historii
warszawskiej architektury. Młodzi architekci, nasiąknięci modernistycznymi
wzorcami zza granicy, po odzyskaniu niepodległości mogli w końcu realizować
swoje nowatorskie idee. Prestiż omawianej dzielnicy przyciągał prywatnych
inwestorów, którzy pragnęli projektów luksusowych o wysokim standardzie.
Niezabudowany teren stał się zatem przestrzenią do eksperymentów oraz popisów,
które przerodził się w prawdziwe perły architektury84. Należy wśród nich wymienić
willę rodziny Lachertów, willę rodziny Szyllerów, czy też willę rodziny Łepkowskich.
Saska Kępa od lat przyciągała do siebie dusze artystyczne i do dziś jest tak
kojarzona. Na przestrzeli lat napisano o niej wiele wierszy, namalowano wiele
obrazów. Wiele osób o nią walczyło i całkowicie utożsamiało. Mimo upływu czasu,
nadal możemy cieszyć się unikalnym charakterem tej przestrzeni. Musimy ją jednak
bardzo cenić, szanować i w żadnym razie nie utracić.

83
84

Ibidem, str. 21-27.
Ibidem, str. 41-42.
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3. Opis techniczny
3.1. Dane techniczne budynku
- powierzchnia działki:

1020m2

- powierzchnia zabudowy:

187m2

- powierzchnia biologicznie czynna:

683m2

- powierzchnia użytkowa:

500m2

- kubatura nad terenem:

1822m3

- kubatura ogólna:

2800m3

- liczba kondygnacji nadziemnych:

3

- liczba kondygnacji podziemnych:

1

3.2. Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację
podziemną. Wejście do budynku znajduje się w jego wschodniej części i przez
wiatrołap prowadzi do otwartej przestrzeni parteru. Wszystkie trzy kondygnacje
nadziemne posiadają zbliżony sposób kształtowania przestrzeni. W jej centrum
znajduje się regał, wokół którego zaprojektowane zostały schody wewnętrzne
będące główną komunikacją pomiędzy kondygnacjami. W tej samej strefie znajduje
winda, od której odchodzi wolna przestrzeń komunikacyjna dochodząca do
sanitariatów na każdej kondygnacji. Parter oraz pierwsze piętro posiadają toalety
przystosowane

dla

osób

niepełnosprawnych.

Na

drugim

piętrze

zostały

zaprojektowane oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn. Pozostała przestrzeń na
każdej kondygnacji jest otwarta i elastyczna w swym podziale i aranżacji.
2,4-metrowy pas przestrzeni wzdłuż dłuższych ścian zewnętrznych oraz 2-metrowy
pas wzdłuż krótszych ścian zewnętrznych to przestrzeń, w której znajdują się
obrotowe ścianki. Ich moduł wynosi kolejno 1,2m (wzdłuż dłuższych boków
budynku) oraz 1m (wzdłuż krótszych boków). Ścianki są przymocowane na stałe do
podłogi oraz sufitu obrotowymi trzpieniami. Oś mocowania oddalona jest od ściany
zewnętrznej o moduł ścianki. W miejscach, w których znajdują się słupy
konstrukcyjne, pomiędzy obrotowymi ściankami zostały zainstalowane dodatkowe
kurtyny mogące podzielić całą głębokość kondygnacji i wydzielić konkretne
przestrzenie. Ich prowadnice zostały zainstalowane pod sufitem. Na szerokość
modułu ścianki obrotowej, wokół ścian zewnętrznych zaprojektowany jest ażurowy
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sufit podwieszany. Na parterze zostało wyznaczone miejsce na kuchnię oraz
wyjście na taras zewnętrzny od strony południowo-zachodniej. Od tej samej strony
pierwsze oraz drugie piętro posiadają balkony z widokiem na ogród. Na elewacji
południowo-zachodniej zostały zainstalowane zewnętrzne rolety sterowane
automatycznie z wewnątrz. W kondygnacji podziemnej znajduje się warsztat
stolarski z dostępem do zagłębionego w ziemi tarasu zewnętrznego, pomieszczenie
techniczne, pomieszczenie magazynowe oraz garaż z sześcioma wyznaczonymi
miejscami postojowymi. Wjazd do garażu znajduje się od północno-wschodniej
strony budynku. Dodatkowe miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej zostało
wyznaczone na poziomie terenu z dostępem od ulicy. Przy nim znajduje się również
utwardzone miejsce na odpady stałe osłonięte od reszty działki zaprojektowaną
zielenią średniowysoką. W zachodniej części działki znajduje się ogródek użytkowy
z wydzielonym składzikiem na narzędzia, kompostownikiem oraz szklarnią.
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3.3. Bilans powierzchni
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3.4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Układ konstrukcyjny

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji płytowo-żebrowej. Trzy
kondygnacje

nadziemne

posiadają

żelbetowe

słupy

rozmieszczone

po

zewnętrznym obrysie budynku. Rozpiętości między słupami mieszczą się
w przedziale od 3,8m do 7m, a ich wymiar wynosi 30x30cm. Dodatkowo w centralnej
części budynku zaprojektowane zostały dwa prostokątne słupy o wymiarach
30x60cm. Wzdłuż dłuższych osi konstrukcyjnych budynku, między słupami rozpięte
są podciągi, których wysokość to 40cm, a szerokość 30cm. W północno-wschodniej
części budynku znajdują się żelbetowe ściany konstrukcyjne o grubości 30cm. Są
one ustawione prostopadle do siebie. Kondygnacja podziemna (-1) posiada
żelbetowe ściany zewnętrzne pełniące funkcję muru oporowego dla gruntu. Pod
nimi oraz pod ścianami konstrukcyjnymi znajdują się ławy fundamentowe
o szerokości 70cm i wysokości 40cm. Pod żelbetowymi słupami znajdującymi się
wewnątrz obrysu budynku przyjęto stopy fundamentowe o wymiarach 150x150cm.
Stropy zostały zaprojektowane jako żelbetowe płyty jednokierunkowe
o grubości 20cm. Są rozpięte prostopadle do dłuższych osi budynku.

Stropy, dachy, ściany

Ściany zewnętrzne posiadają następującą strukturę warstwową:
0,5cm

tynk naturalny barwiony w masie (szary)

15cm

izolacja termiczna z mineralnej wełny skalnej

30cm

żelbet
Ściany wewnątrz budynku będące obudową windy wykonane zostały

z żelbetu.
Ściany działowe mają grubość 10,4cm, a ich struktura to:
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1,2cm

płyta GK

8cm

izolacja akustyczna z mineralnej wełny skalnej

1,2cm

płyta GK
Pomieszczenia

higienicznosanitarne

do

wysokości

2m

posiadają

powierzchnie zmywalne w celu utrzymania tych przestrzeni w czystości.
W budynku został zaprojektowany zielony stropodach, w którym warstwa
spadkowa została wykonana z lekkiego betonu. Układ warstw stropodachu:
8cm

warstwa wegetacyjna

1cm

włóknina filtrująca

13cm

warstwa filtracyjna z płukanego, okrągłego żwiru

1cm

włóknina filtrująca

1cm

2x papa termozgrzewalna

15cm

termoizolacja z mineralnej wełny skalnej

6cm

wylewka betonowa

0,2cm

paroizolacja samoprzylepna

20cm

strop żelbetowy
Taki sam układ warstw został zastosowany dla zielonego stropodachu nad

garażem. Jedynie jego warstwa filtracyjna z płukanego żwiru została pomniejszona
o 2cm i w tym przypadku wynosi 11cm.
Warstwy stropu pomiędzy kondygnacjami:
2cm

dębowe deski podłogowe

7cm

wylewka betonowa (z ogrzewaniem podłogowym)

3cm

izolacja akustyczna z płyt z mineralnej wełny skalnej

20cm

strop żelbetowy
Warstwy podłogi na gruncie:

1,8cm

lastriko szlifowane

5cm

wylewka cementowa

0,2cm

folia polietylenowa

8cm

izolacja termiczna z płyt z mineralnej wełny skalnej

0,6cm

pozioma izolacja przeciwwodna (3x0,2cm)

15cm

płyta żelbetowa
74

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA – KATARZYNA FUNK

zagęszczona podsypka z grubego piasku

15cm

Regał
Zaprojektowany w centralnej części regał wykonany został z płyty MDF
lakierowanej na wysoki połysk w kolorze białym.

Schody
Konstrukcja schodów została wykonana z elementów stalowych. Stopnie
wykonane są z klejonki dębowej mocowanej do konstrukcji stalowej.

Izolacje termiczne
Do izolacji termicznej ścian zewnętrznych użyto mineralnej wełny skalnej
ROCKWOOL – VENTI MAX o grubości 15cm. Ściany wewnętrzne zostały
wypełnione wełną ROCKSLAB ACOUSTIC o podwyższonych właściwościach
akustycznych. Poniżej poziomu terenu do izolacji ścian zastosowano polistyren
ekstrudowany o grubości 10cm i podwyższonych właściwościach termicznych. Do
izolacji termicznej podłogi P1 i P2 użyto mineralnej wełny skalnej ROCKWOOL
STEPROCK HD o grubości 5cm, a do stropodachu wełny skalnej HARDROCK
MAX.

Stolarka
Przeszklona ściana osłonowa posiada ramy z drewna dębowego. Okna
posiadają obudowę zewnętrzną wychodzącą poza obrys budynku. Górna część
ramy okiennej posiada obróbkę blacharską zapewniającą spadek wody.
Zaprojektowane wewnątrz obrotowe ścianki wykonane są z płyty MDF
fornirowanej naturalną okleiną dębową. Łączna grubość ścianek wynosi 4cm.
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3.6. Instalacje
Do działki doprowadzone są następujące sieci:
- wodociągowa
- kanalizacyjna
- gazowa
- elektro-energetyczna
- ciepłownicza
Projektowane instalacje:
Instalacja wodociągowa
Budynek będzie zasilany w wodę poprzez podłączenie do wodociągu
miejskiego. Przyłącze wody zimnej o średnicy DN80mm zostanie umiejscowione
w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w kondygnacji podziemnej budynku.
Instalacja grzewcza
Woda na potrzeby instalacji centralnej ciepłej wody będzie podgrzewana
w wymienniku zasilanym z miejskiej sieci cieplnej, zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym na kondygnacji podziemnej przy zewnętrznej ścianie budynku.
Pomieszczenie jest wyposażone w okno. Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe
na wszystkich kondygnacjach obiektu. Przewiduje się montaż kolektorów
słonecznych na dachu, w ramach dofinansowania projektów korzystających
z odnawialnych źródeł energii w celu dogrzewania wody.
Instalacja kanalizacyjna
Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą
instalacją kanalizacji sanitarnej do sieci ulicznej. Obiekt został wyposażony
w 4 umywalki, 1 zlew, 4 miski ustępowe oraz 1 pisuar.
Ścieki deszczowe odprowadzane są z dachu budynku rurami spustowymi
dn 160, wykonanymi z polietylenu zgrzewanego, zabezpieczonymi przed
zamarzaniem. Część wody deszczowej rozprowadza się po ogrodzie systemem
rozsączającym.
Instalacja elektryczna
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Projektowany budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną
230/400 V podłączoną do istniejącej sieci energetycznej.
Instalacja wentylacyjna
W budynku została przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna. Czerpnia i wyrzutnia powietrza znajdują się na dachu budynku
w wymaganej od siebie odległości. Projektowany system powinien utrzymać
odpowiedni mikroklimat budynku. Przewiduje się instalację chłodząca na bazie
freonu w najbardziej upalnych okresach letnich. Piony sanitarne zostały
wyposażone w wentylację i odpowietrzenie.
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3.7. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
Projektowany budynek ze względu na swoje przeznaczenie i funkcję został
zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Jest to budynek niski, jego
wymagana klasa odporności pożarowej to „B”.
Klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych:
- główna konstrukcja nośna – R 120
- konstrukcja dachu – R 30
- strop – REI 60
- ściana zewnętrzna - EI 60
- ściana wewnętrzna – EI 30
- przekrycie dachu – RE 30
Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne zlokalizowane na poziomie 0.
Jedno wyjście od strony ulicy, drugie zaś od strony zachodniej obiektu. Wyjście
znajdujące się od strony ulicy jest dostępem do całej strefy pożarowej budynku.
3.8. Opis dostępności dla niepełnosprawnych
Budynek został przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne.
Wejście do budynku wyniesione jest 15cm nad poziom terenu, prowadzi do niego
pochylnia o długości 1m i nachyleniu 15%. Wewnątrz budynek został wyposażony
w windę hydrauliczną o wewnętrznych wymiarach kabiny 110x140cm.
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