Mariensztat Obserwowany
Sposób korzystania z Rynku Mariensztackiego przez mieszkańców
Sposób korzystania z Rynku Mariensztackiego przez mieszkańców
Diagnoza miejsca część 1
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METODA

Przetwarzamy miejsca metodą „placemaking” (metoda Project for
Public Spaces). Obserwacja i jej zapis to pierwszy krok przygotowania
do przekształceń. Dopiero po skończeniu kolejnych dwóch gotowe będzie
pełne opracowanie.
1. Obserwacja służąca rejestracji sposobu korzystania z miejsca
2. Analiza urządzenia, skomunikowania i zarządzania miejscem
3. Kontekst miasta – plany inwestycyjne, obraz historyczny i
varsavianistyczny

Placemaking: metoda planowania, projektowania i zarządzania
przestrzeniami publicznymi opracowana przez Project for Public Spaces
(PPS). Opiera się określeniu potrzeb użytkowników miejsca poprzez
przyglądania się im, słuchanie, rozmowy.
Celem jest wypracowanie wspólnej wizji miejsca, która może przerodzić
w kompleksową strategię, ale zacząć można już od drobnych działań,
np. od „posadzenia petunii”
Placemaking to nie tylko poprawianie przestrzeni, to proces tworzenia
żywych przestrzeni publicznych, czyli takich gdzie działają
silne wspólnoty lokalne.
Placemaking bazuje na lokalnych zasobach i wiedzy, które odpowiednio
ukierunkowane, mogą wpływać na zrównoważony rozwój miejsc.

www.namiejscu.org
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Rynek Mariensztatu i okolice

„Możesz dostrzec dużo przez obserwowanie”. Yogi Berra
Miejsce można poznać na wiele sposobów, oglądając je, słuchając o nim,
rozmawiając z mieszkańcami. My zaczęliśmy od dokładnej obserwacji In
situ. Chcieliśmy dowiedzieć się jak ludzie z niego korzystają i jak
funkcjonują fizyczne elementy otoczenia w relacji do rzeczywistych
potrzeb. Metodologicznie oparliśmy się na technikach obserwacji Project
for Public Spaces.

www.namiejscu.org
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Obserwacja Rynku Mariensztackiego trwała 9 dni, od 1 do 7 września,
oraz 15 i 16 września, czyli dwa weekendy oraz jeden tydzień pracujący.
Były to w większości słoneczne i ciepłe dni, dwukrotnie padało, raz
nastąpiło wyraźne załamanie pogody (obserwacja popołudniowa).
Pogoda jest ważnym czynnikiem, ponieważ pewne czynności, mogą
odbywać się tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj.
większość działań opcjonalnych, jak opalanie, odpoczynek, czytanie,
chlapanie się w fontannie. Obserwacje prowadzone były systematycznie o
stałych porach, trzy razy dziennie, między 13.00 a 14.00, 16.00 a 17.00 i
19.00 a 20.00. Dokładne zliczanie wszystkiego co się dzieje trwało
wybrane 6 minut z godziny.
Obserwator spędzał na Rynku godzinę notując wszystkie
aktywności podejmowane przez użytkowników miejsca. W tym
czasie m.in. kreślił na mapie ścieżki, którymi poruszają
się przechodnie, gdzie siadają, a gdzie zatrzymują się z dziećmi.
Obok danych ilościowych każdy z sześciu obserwatorów zapisywał
wnioski, obserwacje i rekomendacje.
Obserwacje pokazują tendencje. Nie można traktować
poprawnych metodologicznie badań socjologicznych.
www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Zespół badawczy złożony z koordynatora i wolontariuszy wyposażony był
w formularze obserwacyjne, oraz mapy miejsc, które uporządkowywały
wiadomości
na
temat
użytkowników
danej
przestrzeni.
Obok
podstawowych informacji jak płeć, grupa wiekowa, rodzaj aktywności,
wprowadziliśmy rozróżnienie na kategorie aktywności, posługując się
skalą J. Gehla i , który aktywność pozadomową w przestrzeni publicznej
podzielił na trzy kategorie:
1) Działania konieczne
2) Działania opcjonalne
3) Działania społeczne

Działania konieczne –
czyli codzienne zadania
ale i rekreacja,
działania mniej lub bardziej obowiązkowe (praca, szkoła, zakupy, czekanie
na autobus, załatwianie różnych spraw, roznoszenie poczty). Czynności te
są od ludzi w mniejszy lub większy sposób wymagane. Większość tych
aktywności ma związek z chodzeniem, a fizyczne otoczenie ma niewielki
wpływ na jej występowanie – uczestnicy nie mają wyboru, działania są
konieczne.
Działania opcjonalne – zachodzą jeśli powstaje do nich chęć i jeśli czas i
miejsce na to pozwalają, np. przechadzka, zaczerpnięcie powietrza, stanie
w bezruchu, siedzenie, opalanie, podziwianie widoków. Warunki
zewnętrzne muszą być sprzyjające, zachęcające. Większość czynności
rekreacyjnych, szczególnie przyjemnych na świeżym powietrzu, należy do
tej kategorii aktywności.
Działania/Zachowania społeczne – zależą od obecności innych ludzi w
przestrzeni publicznej, to np. zabawy dzieci, powitania, rozmowy,
przeróżna
miejska
aktywność,
oraz
kontakty
pasywne
czyli
przysłuchiwanie się innym, przyglądanie itd. Zachowania społeczne
zachodzą spontanicznie jako bezpośredni wynik poruszania się i
przebywania ludzi w tych samych przestrzeniach.
Formularz rozszerzyliśmy również o informacje czy dana aktywność jest
dłuższa czy chwilowa. Według J. Gehla o tym czy dana przestrzeń jest
dobra, decyduje nie jak dużo osób przez nią przechodzi, ale na jak
długo się zatrzyma. Poza tym, im więcej czasu ludzie spędzają na
zewnątrz, tym częściej spotykają się i rozmawiają.ii

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org

7

EWALUACJA MIEJSCA JAK DZIAŁA MARIENSZTAT

Przy ocenie skuteczności miejsca, czyli jego potencjału do gromadzenia i
integrowania ludzi, skorzystaliśmy z diagramu PPS. Przestrzeń
analizowana jest z 4 perspektyw: wartości społecznej, funkcji,
komfortu/wizerunku oraz dostępności/połączeń.

Funkcje i
działania

Wartośc
społeczna

Miejsce

Komfort i
wizerunek

Dostępnośc
i
połączenia

FUNKCJE I DZIAŁANIA

SZYBKIE PRZEJŚCIE Ludzie korzystają z tego miejsca niewspółmiernie
do jego możliwości przestrzennych. Niemal o każdej porze Rynek
Mariensztacki wydaje się pusty. Najwięcej osób po prostu mija go,
bocznymi ścieżkami idąc z autobusu/tramwaju. Nieliczni przecinają płytę
rynku skracając sobie drogę. Najwięcej osób przechodzi przez Rynek
www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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podczas weekendu, co wiąże się często z rodzinnymi spacerami i
zwiedzaniem. W zależności od pory dnia przez Rynek Mariensztacki
przechodzi od około 7 do 54 osób przez 6 min (częstotliwość przejść nie
rozkłada się równomiernie, może to zależeć od rozkładu jazdy komunikacji
miejskiej).
Dla porównania biznesowym kryterium oceny lokalizacji jest również
sprawdzenie ilości osób przechodzących w danym miejscu w ciągu dnia, za
minimum przyjmuje się średnio ok. 100 osób na godzinę.

Liczba osób przechodzących przez Rynek podczas 6 min. w
poszczególne dni tygodnia
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FONATANNA Przechodnie najchętniej zatrzymują się przy fontannie, lecz
z powodu braku w jej sąsiedztwie ławki, nie zostają przy niej długo. Dzieci
lubią chodzić po jej brzegach, dotykają wody i rzeźb.

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Sobota na Mariensztackim Rynku

ZAKOCHANI Pary zakochanych często przysiadają na brzegu fontanny na
chwilę, robią sobie zdjęcie. Spokój panujący na Rynku Mariensztackim
mógłby sprzyjać ich intymności, jednak pustka w tej dość dużej
przestrzeni powoduje, że najczęściej po chwili udają się dalej, w
poszukiwaniu zacisznego, kameralnego miejsca.
KTO SIADA Osoby przechodzące ul. Źródłową z punktu A do B, często
zwalniają na wysokości fontanny, patrzą na nią. Sąsiedztwo Starego
Miasta i Krakowskiego Przedmieścia, powoduje, że przez Mariensztat
przechodzą często całe rodziny (zwłaszcza w czasie weekendowych
spacerów), jednak niezwykle rzadko zatrzymują się na dłuższą chwilę na
płycie rynku. Częściej można tam spotkać grupki młodych przyjaciół,
którzy odpoczywają w kawiarnianym ogórku, czy to Baryłce czy w
Ogrodach. Ciężko jest jednak obserwować rynek z ogródka popularnego
pubu Baryłka, naprzeciwko niego jest bowiem parking, który wyraźnie
oddziela ludzi od tego co dzieje się np. pod fontanną.
www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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SPORT Z aktywności sportowych na płycie rynku zaobserwowaliśmy
frisbee (młodzież), jazdę na hulajnodze (dzieci), grę w badmintona
(dzieci) – były to jednak pojedyncze przypadki podczas ciepłej niedzieli.
Dodatkowo rynek mijają liczni rowerzyści przejeżdżający ścieżką
rowerową przy ul. Garbarskiej.
IMPREZY (w trakcie naszych obserwacji) - 8 i 9 września (sobota i
niedziela) na Rynku Mariensztackim odbył się „Piknik Zbożowy” i „Piknik
Wieprzowy” organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
Zwróciliśmy
uwagę
na
niewielką
liczbę
klientów,
zaskoczenie
iii
przechodniów i brak informacji o planie imprezy. Po krótkich rozmowach
z wystawcami-sprzedawcami, wyraźnie dało się odczuć rozczarowanie
niewielkim zainteresowaniem tym wydarzeniem i małą ilością kupujących.

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Przestrzenie najczęściej
użytkowane:
fontanna, ławki pod
drzewem najbliższe
fontannie, ławki przy ul.
Źródłowej

Przestrzenie najmniej
użytkowane: ławki przy
ul. Garbarskiej, płyta
Rynku

Piknik zbożowy i Piknik wieprzowy

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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BAZAREK TYMCZASOWY Sobota na Mariensztacie to również dzień
bazarku jednodniowego, który powstał z inicjatywy lokalnych władz, w
ramach akcji „W dzień targowy”. Celem był zachęcenie kupców
handlujących na warszawskich ulicach do przeniesienia swojej działalności
na stołeczne targowiska jednodniowe, a mieszkańców do robienia tam
zakupów.
Lokalizację
Mariensztatu
wskazali
sami
mieszkańcy.
Jednodniowy bazar działa w każdą sobotę od 7.30 do 14.30 za wyjątkiem
dni świątecznych.
Bazarek sprowadza się faktycznie do jednego straganu. Nie ma większej
ilości zainteresowanych klientów, ani kupców. Dodatkowo miejsce, które
zostało wydzielone dla sprzedawców jest zastawione samochodami, mimo
obowiązującego w dniu targowym zakazu parkowania.

Sobotni bazarek zagubiony między samochodami, których nie powinno być w
weekend na ul. Garbarskiej

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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JEDZENIE
W okolicy rynku nie ma budki ani sklepiku z jedzeniem na wynos. W
związku z tym nie spotykamy osób zatrzymujących się z przekąską lub
lunchem. Potencjalnie jest to wyzwanie ze względu na pobliskie szkoły i
biura.

KOMFORT I WIZERUNEK
NA TRASIE TURYSTÓW Mariensztat mimo opustoszenia, robi dobre
wrażenie na osobach, które widzą go pierwszy raz. Przysłuchując się
przypadkowym, mijanym rozmowom, można dowiedzieć się, że jest to
urocze, nieznane miejsce w Warszawie. Jest też punktem na trasie wielu
wycieczek, które jednak rzadko wchodzą na płytę rynku, a
raczej
obserwują go z bocznych uliczek, głównie ul. Mariensztat. Przechodnie
jeśli robią sobie zdjęcia to na tle fontanny. Nie spotkaliśmy się z
fotografowaniem czegoś więcej np. którejś z pierzei Rynku.
MIEJSCA DO SIEDZENIA Przechodnie najczęściej korzystają z ławek
przy ul. Źródłowej (uliczka dochodząca do Trasy WZ). Z zaobserwowanych
tropów – czyli śladów jakie zostawiają po sobie użytkownicy, wiemy że
ławki, którymi otoczone są drzewa na płycie rynku, służą wieczorem do
picia piwa. Warto zauważyć, że nigdzie w pobliżu nie ma kosza.
Miejsca do siedzenia jest z pewnością więcej niż chętnych, być może
dlatego że są one źle rozplanowane np. np. długa ławka przy ul.
Garbarskiej z widokiem na ścieżkę rowerową i parking.

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Z ławki sporadycznie korzystają rowerzyści (jest tuż przy ścieżce), albo osoby
czekające na kogoś przy samochodzie. Ludzie lubią patrzeć na innych ludzi, nie
na stojące samochody.

Inne wykorzystanie ławki przy ul. Garbarskiej

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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SŁOŃCE W słoneczne dni, na Rynku można znaleźć zacienione miejsca
(pod drzewami). Brakuje jednak ławek/miejsca do siedzenia na
słońcu, w pobliżu fontanny.

DOSTĘPNOŚĆ I POŁĄCZENIA
DOSTĘPNOŚĆ Na rynek można dotrzeć wygodnie autobusem lub
tramwajem (przystanek tramwajowy i autobusowy na Trasie WZ jest nie
dalej niż 500 m), samochodem, pieszo (główne ciągi komunikacyjne od
Krakowskiego Przedmieścia i z od strony Powiśla), rowerem (ścieżka
prowadząca ul. Grabarską, która się tam urywa). Dużą uciążliwością są
wszechobecne schody i brak podjazdów.
Największy ruch pieszych jest zdecydowanie na ul. Źródłowej. W ciągu
tygodnia to głównie przechodnie zmierzający na Trasę WZ. W weekend w
stronę Podzamcza – najprawdopodobniej do Multimedialnego Parku
Fontann.
WIDOCZOŚĆ Mariensztat jest widoczny z dystansu, położony nieco w
dole, jest dobrze zauważalny zwłaszcza dla osób schodzących z Nowego
Zjazdu. Najmniej atrakcyjnie wygląda od ul. Garbarskiej (tamtędy
prowadzi też ścieżka rowerowa, jednak parking tam usytuowany
przysłania widok). W czasie naszej obserwacji zmieniano nawierzchnię ul.
Mariensztat, więc dojście do Rynku od tamtej strony było utrudnione
(ustawiony był płot, przez który i tak niektórzy próbowali przechodzić).
Jednak mimo to, dojście do Rynku Mariensztackiego jest proste, prowadzą
do niego chodniki, dzięki czemu nie trzeba się przedzierać pomiędzy
przejeżdżającymi samochodami.
„MAMA MIA JA TU WÓZKIEM NIE PRZEJADĘ” Przestrzeń nie jest
użyteczna dla niepełnosprawnych, trudna jest również dla rodziców
z wózkami (przenoszenie wózka przez kilka schodków na chodniku i na
płycie Rynku). Powierzchnia Rynku, u podnóża skarpy, ukształtowana jest
pochyło. Spadek pokonać można jedynie schodami, nie istnieją żadne
podjazdy ani łagodne przejścia (bez krawężnika).
Utrudnienie napotykają również rowerzyści, którzy muszą przenosić
rowery po schodach przy ul. Nowy Zjazd. Ścieżka urywa się u zbiegu ul.
Garbarskiej i Nowy Zjazd. Rower trzeba wnieść po schodach, a dalej
przemknąć bardzo wąskim chodnikiem (szerokość jednej płytki) pod
www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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wiaduktem Trasy WZ, żeby dotrzeć na Podzamcze lub nad Wisłę.
Można stwierdzić, że również wydostanie się z okolic Rynku dla osób na
wózkach lub z wózkami jest utrudnione. Czekają nas kolejne schody, aby
dostać się do najbliższej windy przy trasie W-Z, żeby wydostać się w
kierunku Podzamcza i Parku Fontann znowu schody i wąski chodnik.
Wygodne przejście/przejazd jest za to w kierunku Powiśla i BUW-u. Tam
napotykamy już na przejezdne chodniki i podjazdy.

W tym wypadku bariera architektoniczna jest do pokonania, jednak niewielkie
schody są i tak wielkim utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach.

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Ul. Źródłowa już po zakończonych obserwacjach. W efekcie remontu nawierzchni
uwzględniono również stworzenie podjazdów.

Bariery architektoniczne w bliskim sąsiedztwie, rowery wyrobiły sobie boczną
ścieżkę

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Samochód idealnie wpasował się w całą szerokość ścieżki rowerowej przy ul.
Garbarski

Grupy wiekowe spotykane na Mariensztacie
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WARTOŚĆ SPOŁECZNA

Rynek Mariensztacki często jest miejscem romantycznych spacerów par.
Ludzie umawiają się głównie pod fontanną. Zdarzają się spotkania
znajomych mieszkańców okolicy, najczęściej na rogu ul. Mariensztackiej i
Sowiej. Z racji dużej ilości wolnej przestrzeni, może to być dobre miejsce
spotkań z przyjaciółmi, jednak będąc na Rynku ma się wrażenie, że
spotkania grup przyjaciół odbywają się tam sporadycznie. Dominują
kontakty pasywne.
Fontanna jako jedyny element kreuje aktywne zachowania
użytkowników Rynku Mariensztackiego. Kąpiący się pies przyciąga
uwagę, dzieci bawiące się i chlapiące w wodzie, czy osoby, które na chwilę
przysiadają na jej brzegu. Nieznani sobie ludzie przy fontannie nawiązują
kontakt wzrokowy, zdarzają się krótkie rozmowy. Otoczenie fontanny
wtapia się w koloryt Rynku, jest szare i stonowane.

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Kwestia wartości społecznej została jednak najmniej zbadana. Technika
obserwacji wydaje się w tym przypadku niewystarczająca, a zasadne
byłoby przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami przestrzeni dotyczące
ich percepcji miejsca.

SĄSIEDZI Na rogu ul. Mariensztat i Sowiej znajduje się tablica
informacyjna dla mieszkańców, jest tam sporo informacji o bieżących
wydarzeniach i lokalnych problemach (np. list do władz miasta odnośnie
hałasu), co świadczyć może o zainteresowaniu przestrzenią wspólną i
współpracy sąsiedzkiej. Jednak w rzeczywistej przestrzeni bardzo
rzadko
można
zauważyć
autentyczne
relacje
sąsiedzkie,
sporadycznie zdarzy się, że ktoś powie sobie dzień dobry, porozmawia z
kimś z balkonu, ukłoni się. Innych interakcji nie zauważyliśmy.
www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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Rynek, mimo tego, że jest dość pustym miejsce, nie jest za czysty,
codziennie mogliśmy zaobserwować porzucone pod drzewem butelki po
piwie i duże ilości niedopałków po papierosach przy ławkach (brak koszy).

www.namiejscu.org
fundacja@namiejscu.org
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DZIENNIK OBSERWACJI

Obserwacje prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 13.0014.00
Wybraliśmy tę godzinę jako czas częstej przerwy obiadowej. Chcieliśmy
sprawdzić, czy zarówno pracownicy okolicznych biur jak i sami mieszkańcy
spędzają czas na świeżym powietrzu w okolicy Rynku Mariensztackiego.
Średnio w tym czasie w okresie 6 min. przez Rynek Mariensztacki
przechodzi od 10 do 30 osób, nieco więcej kobiet niż mężczyzn, ale bez
wyraźnej przewagi. Dominują osoby od 18 do 50 roku życia. Sporadycznie
spotykamy tam seniorów.
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Przeważały aktywności konieczne, najczęściej był to spacer od/do
tramwaju/domu/autobusu, były to na ogół czynności indywidualne i
chwilowe. Wyraźnie przeważały osoby śpieszące się, przemykające
głównymi ścieżkami przy Rynku Mariensztackim, czyli ul. Źródłową i ul.
Garbarską. Zdarzało się jednak, że ktoś zwalniał, rozglądał się, patrzył na
fontannę, a nawet mył w niej ręce. Sporadyczne były przejścia przez płytę
Rynku, jeśli się pojawiały, to głównie chodziło o skrócenie sobie drogi (ale
w związku z remontem nawierzchni przy ul. Mariensztat, było to
utrudnione).

Główne ścieżki i kierunki komunikacji użytkowników przestrzeni
od poniedziałku do piątku
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Osoby które wybrały to miejsce na odpoczynek, czytanie, cieszenie się
pogodą, „niecnierobienie” najczęściej siadały na ławkach przy ul.
Źródłowej (czyli na jedynych trzech, które są przy ulicach okalających
Rynek). Nie zdarzyło się jednak, by o tej porze wszystkie ławki były
zajęte.

Miejsca, w których siadało najwięcej przechodniów

Pojedyncze osoby siadały również na ławce pod drzewem. Nie zdarzyło się
natomiast, by przestrzeń pod każdym drzewem (a jest ich trzy) była
zajęta.
I choć pojedyncze osoby siedziały na zewnątrz Kawiarni Ogrody, to o tej
porze Rynek sprawiał wrażenie opustoszałego.
Poniedziałek-Piątek, 16.00-17.00
Przyjęliśmy te godziny obserwacji, jako czas kończenia pracy, powrotów
do domów, większego nasilenia ruchu.
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Wśród użytkowników przestrzeni jest niemal taka sama liczba mężczyzn
jak i kobiet, z niewielką przewagą kobiet. Dominują osoby w wieku 18-34
(80%) i 35-50 lat, niewielki jest procent osób starszych (51-65) i bardzo
mały osób powyżej 65 roku życia (1%)
Średnio w tym czasie, przez okres 6 min, przechodzi przez Rynek
Mariensztacki 40 osób.
Zdecydowanie przeważają aktywności chwilowe, i konieczne, prawie nikt
się nie zatrzymuje, nie siada w obrębie rynku, główne zauważalne
kierunki to od/do Placu Zamkowego, tramwaju/autobusu. Przechodzące
osoby to w sporej części te kończące pracę (np. z laptopami) oraz mamy z
dziećmi (przedszkolakami) i zakupami, nieliczni turyści. Dłużej zabawiają
na Rynku osoby, które wyszły na spacer z psami, i te, które czekają na
kogoś przy parkingu (siadają na długiej betonowej ławce naprzeciwko
parkingu). Przy ładnej pogodzie sporo osób siada w kawiarnianych
ogródkach, najwięcej przy Pubie Baryłka. Zajmowane są również
ławki przy ul. Źródłowej, bądź pod jednym z drzew, z reguły jest to krótki
odpoczynek.

Widok od ul. Nowy Zjazd, mimo pięknej pogody Rynek jest pusty
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Poniedziałek-Piątek 19.00-20.00
Średnio przez 6 min w tych godzinach przez Rynek Mariensztacki
przechodzi 15 osób. Zdarzają się kilkuosobowe grupy rowerzystów.
Spacery, siedzenie, czy oczekiwanie na kogo najczęściej odbywają się w
grupach, przy dobrej pogodzie przeważają czynności dłuższe i
opcjonalne. Wyraźnie można zauważyć, że to właśnie to miejsce zostało
wybrane na spacer, sport (bieg, rower), czy relaks (siedzenie przy
fontannie, palenie na ławce). Zdecydowana większość (ponad 90%)
pojawiających się osób jest w wieku od 18 do 50 roku życia. Niemal
identyczna liczba kobiet i mężczyzn - 70 % to pary!
Sobota-Niedziela
Weekend jest bez wątpienia okresem nasilonego ruchu na Rynku
Mariensztackim.
Przez 6 min. średnio, podczas wszystkich pór obserwowania przez
Rynek Mariensztacki przechodzi ok. 35 osób i przejeżdża kilkunastu
rowerzystów (oprócz godzin wieczornych, w tym czasie tylko pojedynczy
rowerzyści), największe nasilenie ruchu jest w godzinach popołudniowych
(po 16.00). Jak na Mariensztat to niemalże tłok, ale w porównaniu z
pobliskim Traktem Królewskim wciąż wypada blado.
Dla
porównania poniżej wykres przedstawiający nasilenie ruchu w niedzielnie
wczesne popołudniu (godzina 13.00) na Rynku Mariensztackim i
Krakowskim Przedmieściu (przy Skwerze Hoovera, na wysokości ul.
Bednarskiej).
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Zbliżona jest liczba kobiet i mężczyzn. Dominują aktywności grupowe i
dłuższe. W dalszym ciągu największy procent stanowią osoby od 18 do
50 roku życia, najmniej przechadza się tamtędy seniorów. Rodzinny
spacerują, przechodzą przez Rynek do kawiarni, zmieniają trasę (spacery
nie tylko ul. Źródłową i Garbarską ale także przez płytę rynku), ludzie
umawiają się i czekają na siebie, dzieci biegają za gołębiami, biegną w
stronę fontanny). Mimo zdecydowanie większej aktywności, jest tu duży
spokój, zdarza się, że wszystkie trzy ławki są zajęte, pojedyncze osoby
siadają pod drzewami, piją piwo (zwłaszcza wieczorem), jedzą przekąski.
Ludzie najchętniej siadają na ławkach przy ul. Źródłowej, kiedy mogą
popatrzeć na coś co dzieje się na Rynku (np. na trójkę przyjaciół
grających we frisbee, biegnące dziecko, kąpiącego się psa).
W weekendy, podczas ładnej pogody kawiarnia Ogrody poszerza swoje
terytorium, choć wystawione są leżaki, to cześć osób swobodnie siada na
murku przy ul. Mariensztat, czy na ławce pod drzewem – tam też składa
zamówienie na kawę.
Miejsca, w których najczęściej siadali użytkownicy Rynku
Mariensztackiego + inne ścieżki, którymi poruszano się częściej
podczas weekendu (wolniejsze, „wycieczkowe”).
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Takie czynności opcjonalne, jak siedzenie pod drzewem, rozmowa i patrzenie na
fontannę nie zdarzały się często

A to niezwykła rzadkość, nawet w słoneczną sobotę
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Popołudniami i wieczorami większość pojawiających się to pary
zakochanych, które szukają intymnego miejsca do siedzenia, najczęściej
oglądają fontannę, następnie zajmują jedną z ławek, po czym po chwili
udają się dalej, najczęściej w stronę Placu Zamkowego.
Tropienie śladów
Tropiliśmy ślady raz dziennie, po 16.00. Natknęliśmy się na powtarzające
się codziennie elementy, papierosy, niedopałki, pojedyncze puszki po
piwie, kapsle, nakrętki, papierki od lodów – pod drzewami a także przy
ławkach (znajduje się tam jeden kosz, który nie jest ustawiony w
bezpośrednim sąsiedztwie żadnej ławki). Zdecydowanie najwięcej śmieci
było w sobotę i niedzielę, co świadczyć może o amatorach spędzania
czasu w tym miejscu późno wieczorową porą.
Powtarzające się rozmieszczenie śmieci/śladów
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Częsty widok, tutaj pozostałości najprawdopodobniej po piątku
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WNIOSKI

Brak
zauważalnych
relacji sąsiedzkich

Potencjał do
wykorzystania

8 głównych tendencji
1. Miejsce przelotowe, „po drodze” – zdecydowanie najwięcej jest
przechodniów dla których Mariensztat jest po drodze do innego
celu. Muszą tędy przejść i robią to szybko.
2. Niewidzialni przechodnie - zaskakująco duża jest liczba osób,
która przewija się przez rynek (ok. 30 os na 6 min.) a mimo to
sprawia on wrażenie całkowicie opustoszałego. Wynika to
prawdopodobnie z tego, że ludzie szybko zmierzają do celu i
poruszają się bocznymi uliczkami.
3. Brak punktów zahaczenia – turyści i rodziny z dziećmi rozglądają
się, przystają na moment przy fontannie i ruszają dalej ponieważ
rynek nie ma oferty – rzeczy, które można by tam robić np. zjeść
hot doga, popatrzeć na klowna czy na dzieło sztuki.
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4. Niefortunnie rozlokowane ławki – brak ławek na słońcu i przy
fontannie. Z długiego, wygodnego siedziska jest widok na parking.
5. Brak zakątków/przytulnych miejsc – duża otwarta przestrzeń.
6. Trudno skomunikowane z Podzamczem i Wisłą
7. „MAMA MIA JA TU WÓZKIEM NIE PRZEJADĘ” - przestrzeń nie
jest użyteczna dla niepełnosprawnych, trudna jest również dla
rodziców z wózkamiiv
8. Brak relacji sąsiedzkich - mieszkańcy Mariensztatu korzystają
raczej ze Skweru Orgelbranda, który ma zróżnicowaną rzeźbę
terenu i wiele zakątków.

Autorzy:
Greta Droździel–Papuga
przy współpracy:
Matyldy Gąsiorowskiej
Weroniki Grzelak
Krystyny Mańturzyk
Marty Trakul-Masłowskiej

Jan Gehl, Życie między budynkami
Jan Gehl, Życie między budynkami, str. 13
iii http://krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1816&Itemid=1 dostęp dnia 17
września 2012 r.
iv Po zakończeniu naszych obserwacji, wraz z remontem nawierzchni na schodach chodników ul.
Źródłowej, Mariensztat i Sowiej pojawiły się podjazdy dla wózków.
i
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