Rewitalizacja Parku Ulricha
raport z konsultacji społecznych

Warszawa, październik 2018

Podstawowe
informacje o
przeprowadzonych
konsultacjach
harmonogram,
narzędzia,
statystyki

Harmonogram:
 (29.09, 2.10, 3.10, 7.10)

Punkty konsultacyjne w Parku Ulricha
i Wola Parku

 (2.10)

Konsultacje z seniorami w miejscu
aktywności lokalnej (Wola)

 (29.09 - 7.10)

Ankieta internetowa

Wykorzystane narzędzia:

 Ankieta papierowa
 Ankieta internetowa
 Działania animacyjne przy
wykorzystaniu plansz z koncepcjami
 Zbieranie opinii poprzez wyznaczony
do badania mail

Podstawowe statystyki
 Ile ankiet
 Ile rozmów z ludźmi
 Ile internetowych

Statystyki - ankieta:
 Głównie kobiety (68%)

 Osoby w różnym wieku (do 35 lat – 31%,
36-50 lat – 33%, pow 50 r.ż. - 36%)
 Głównie mieszkające w okolicy (z Woli –
67% i Bemowa 23%)

 Większość stanowiły osoby bywające w tej
przestrzeni co najmniej kilka razy w
miesiącu (70% rozmówców)

Wyniki

Najważniejsze hasła

przede wszystkim - zieleń!

"nareszcie coś się wydarzy!"

wypoczynek na łonie natury

Pozytywne emocje
akceptacja dla nowych rozwiązań

zainteresowanie proponowaną ofertą wydarzeń

szklarnie jako element tożsamości i dbałości o historię

miejsce z historią

oranżeria, sklep z sadzonkami, "mała gastronomia"

park jako wartościowa i pożadana przestrzeń
willa jako miejsce wspomnień, kawiarnia

"Nareszcie idzie nowe!"

Zdecydowana większość rozmówców z nadzieją i entuzjazmem
powitała propozycję wprowadzenia zmian w przestrzeni dookoła Wola Parku,
głównie w oczekiwaniu na odbudowę szklarni i otworzenie willi oraz ogólne
nadanie przestrzeni jednej wizji.
85% respondentów twierdzi, że podoba im się zaproponowana koncepcja.
Co więcej, respondenci (77%) deklarują, że wprowadzenie tych zmian sprawi, że
będą przyjeżdżać specjalnie do Parku Ulricha, by spędzić tu swój czas wolny.
"Świetny projekt"

"Nie mogę się doczekać"
"Spełnienie marzeń o równowadze i harmonii, odłączenia od smogu, spalin i
hipermarketów, mimo ich bliskości"

Historia miejsca - ważny element Parku Ulricha

Wizje dotyczące przyszłości Parku Ulricha muszą być osadzone w historii miejsca.
Przestrzeń dookoła Wola Parku wzbudza silne pozytywne emocje związane
z nostalgią i wspomnieniami.
Mieszkańcy znają historię tego miejsca, utożsamiają się z nim, wiele osób ma
osobiste wspomnienia z czasów działalności Ulricha, spotkaliśmy dużo
okolicznych, wieloletnich mieszkańców.
Niezależnie od wieku, rozmówcy zgodnie podkreślają konieczność zachowania
historii tego miejsca, podtrzymania jego tradycyjnych funkcji. Propozycje:

• Uprawa i sprzedaż roślin ekologicznych w odbudowanej szklarni
• Wprowadzenie ścieżki edukacyjnej na temat historii miejsca
• Prezentacji historii Ulrichowa w willi (np. w formie wystawy)

Koncepcja odpowiada na wyobrażenia użytkowników

Obecne spontaniczne skojarzenia
z Parkiem Ulricha
zieleń, drzewa,
natura, przyroda, park
relaks, odpoczynek, spokój,
poczucie bezpieczeństwa,
21%
przyjazne miejsce
zabytki, historia,
tradycja, stary park
ogród (tajemniczy nieznany
ogród, ogród z egzotycznymi
roślinami, opuszone
arboretum…) ogrodnictwo

Spontaniczne skojarzenia na
temat koncepcji
26%

16%

Super! Nareszcie!
Szczęście, radość

zieleń, zielona
przyszłość, ekologia

45%
relaks, spokój, przyjemność,
odpoczynek, równowaga,
harmonia

9%
intergracja, otwartość na
ludzi, rozrywka

10%
HASŁO KONCEPCJI:
„jedzenie” - 31%

19%

HASŁO KONCEPCJI:
„natura w wielkim
mieście” - 84%

9%

Pozytywna ocena koncepcji

Obawy związane z koncepcją
58% ankietowanych wyrażało obawy związane z proponowanymi zmianami
w przestrzeni.
Obawy dotyczyły przede wszystkim:

• Nieuszanowanie zabytkowego charakteru miejsca
• Zdominowanie tradycyjnych terenów zielonych przez nowoczesne dodatki
• Przyszłe zniszczenia zrewitalizowanej przestrzeni przez brak właściwej konserwacji,
opieki, wandalizm
• Wycinka zabytkowych drzew
• Utrata kontaktu z naturą, ponieważ w parku będzie zbyt tłoczno
• Zbyt długi czas realizacji koncepcji
• Brak realizacji koncepcji

Przestrzeń
Ocena i potrzeby

•
•
•
•

•
•

•

•

Rozmówcy wyczekują ich otwarcia
Szklarnie są ważnym elementem
tworzącym tożsamość tej przestrzeni i
jej powiązanie z historią - to na
pewno miejsce na ekologiczny sklep
ogrodniczy
Wiele osób widziało tę przestrzeń
jako zaciszą i zieloną, potencjalnie z "małą
gastronomią" czy zakątkami do
spotkań lub pracy
Całoroczność jako atut

Rozmówcy chcieliby, by to miejsce ożyło
Miejsce na wspomnienia i opowieść o historii
Kawiarnia jako ciekawe, jednak nie przez
wszystkich akceptowane, rozwiązanie
Możliwość zagospodarowania miejsca do
różnego rodzaju działań, warsztatów, eventów

•
•
•
•

Najważniejszy element konsultowanej przestrzeni,
którego nie można zniszczyć, a wręcz można posze
rzyć
Najważniejszą funkcją całej koncepcji jest
możliwość spędzania czasu w otoczeniu zieleni
Ważne, by przestrzeń była regularnie
pielęgnowana
i zaciszna od ulicy
Trzeba zadbać o tereny za karczmą Soplicowo

Przede wszystkim - zieleń!

Zieleń to najważniejszy
element koncepcji:
•

Najczęstsze skojarzenie
dotyczące obecnej
przestrzeni to hasła
związane z zielenią, naturą
przyrodą (26% skojarzeń)

•

Spośród wskazanych haseł
"natura w wielkim mieście"
jako najbardziej oddające
ideę koncepcji (84%
wskazań)

To przestrzeń, w której
chce się spędzać czas
•

Co piąty
rozmówca (27%) wskazał
tereny zielone jako
element, którego nie
może zabraknąć w nowej
koncepcji

•

Blisko połowa (43%)
wybiera tereny zielone
jako
najważniejsze miejsce
do spędzania czasu

Inne elementy przestrzeni
Instalacje artystyczne, tężnie, wieża antysmogowa traktowane były przez
uczestników konsultacji jako dodatki do zieleni i generalnie budziły skrajne
opinie wśród uczestników konsultacji. Podkreślana była potrzeba, żeby mała
przestrzeń parku nie została zdominowana przez te elementy.
Spośród małej architektury największa popularnością cieszyła się altana z
pnączem, w której znajdować się mają miejsca do siedzenia.
Czego nie może zabraknąć?

Co jest zbędne?

27% - tereny zielone
23% - szklarnie
19% - tężnie
18% - miejsca do siedzenia/odpoczynku
14% - ogród sensoryczny
14% - mała architektura
9% - wieża antysmogowa

18% - tężnie
17% - instalacje artystyczne
10% - wieża antysmogowa
6% - przestrzenie dla dzieci, plac
zabaw

Mała architektura

W rozmowach z uczestnikami
konsultacji pytaliśmy, jak
chcieliby zaaranżować
przestrzenie zielone.
Największą popularnością
cieszyły się
• altana z pufami, otoczona
zielenią,
• drewniana ławka w
zadbanym ogrodzie i
• nowoczesny leżak z
panelem słonecznym
Najmniejszą popularnością
cieszył się projekt
betonowych ław.

Ścieżki edukacyjne

Pomysł wprowadzenia ścieżek edukacyjnych w Parku spotkał się z powszechną
akceptacją.
Wszystkie trzy zaproponowane tematy (historyczna, tajemnice parku i owady w
parku) spotkały się z zainteresowaniem.
Rozmówcy sugerowali, że dwa pierwsze tematy ścieżek są podobne i należałoby
je połączyć. Trzeci, związany z owadami w Parku cieszył się zainteresowaniem ze
względu na potrzebę edukacji, szczególnie dzieci, w zakresie podwyższania
świadomości w obszarze tematów przyrodniczych.

Szklarnia
Podczas przeprowadzanych rozmów najwięcej emocji wzbudzały szklarnie.
Większość rozmówców wyraziło potrzebę zagospodarowania szklarni i duży
entuzjazm związany z ich odbudową.
Planowane punkty gastronomiczne wzbudzały zainteresowanie. Rozmówcy
zakładali istnienie restauracji, ale takiej, która nie powielałaby tego, co jest
dostępne w Wola Parku. Miałby to być raczej kameralny lokal serwujący zdrową
żywność od lokalnych producentów.

W ten nurt również wpisuje się koncepcja prowadzenia w szklarniach różnego
rodzaju upraw z możliwością nabycia sadzonek, ziół i kwiatów z niej
pochodzących.
Szklarnie jawią się rozmówcom jako przestronne, całoroczne oranżerie, w których
będzie można przebywać w otoczeniu zieleni, spędzić wspólnie czas, zjeść coś,
porozmawiać. Ważna jest spójność koncepcji – zieleń-zdrowie-ekologia.

Willa

Willa przede wszystkim kojarzy się z historią miejsca, ale bliżej niesprecyzowaną
(w odróżnieniu od szklarni). Jej rewitalizacja generuje entuzjazm, chociaż nie ma
związanych z nią wyartykułowanych oczekiwań.
Części rozmówcom podobał się pomysł, żeby w altanie wilii znajdowała się
kawiarenka. Kilkakrotnie pojawiły się pomysły zorganizowania w willi wystawy
stałej, która prezentowałaby historię tego miejsca. Jednak konkretne propozycje
były w większości akceptacją i odpowiedzią na propozycje działań, które zostały
zaprezentowane w harmonogramie.
Wydaje się, że ciepły, ale raczej neutralny stosunek do willi stanowi dobrą
podstawę do zagospodarowania tej przestrzeni do różnego rodzaju działań.
Podkreślona były też potrzeba zachowania dostępności willi dla osób z
niepełnosprawnościami i seniorów.

Działania
Ocena i potrzeby

Działania

Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, chcą przede wszystkim chcą spędzać
czas w otoczeniu zieleni (72%, a nawet 90% wśród osób starszych).
Poza tym jednak są otwarci na inne typy działań. A wśród nich, największym
zainteresowaniem cieszyły się:
• Możliwość zjedzenia pysznych i zdrowych posiłków w restauracji (44%)

• Zorganizowanie pikniku z przyjaciółmi lub z rodziną (44%)
• Warsztaty związane z urządzaniem własnego ogrodu/balkonu/mieszkania (to
głównie dla ludzi do 35. roku życia)
Zdecydowanie najmniejszym powodzeniem cieszyła się propozycja
zorganizowania spotkania biznesowego (6%), co jednak może wynikać także z
faktu, że być może takie osoby nie wzięły udziału w konsultacjach.

Ocena harmonogramu

Harmonogram wzbudzał pozytywne emocje rozmówców. Aż 96% respondentów
zadeklarowało, że wzięłoby udział w którymś z proponowanych wydarzen.
• Najwięcej pozytywnych opinii zebrały wymiany ubrań, sprzętów i książek
(32%)
• Spacer z przewodnikiem (31%)
• Potancówka z dawnych lat (23%)
• Możliwość zorganizowania pikniku (22%)
Podczas konsultacji największym powodzeniem cieszyły się warsztaty kulinarne.
Wypowiedzi na ich temat były bardzo pozytywne i dotyczyły form
przeprowadzania takich warsztatów (sugerowano warsztaty z produktów
lokalnych, a także zdrowego odżywiania i kuchni wegańskiej). Duży nacisk
był kładziony na zachowanie działan związanych z jedzeniem w temacie zdrowia
- żeby była to żywność ekologiczna, zdrowe jedzenie, od lokalnych producentów.

Działania

Nowe pomysły

Inne działania zaproponowane przez rozmówców podczas konsultacji:
• Kino plenerowe

• Malowanie w plenerze, warsztaty z rysunku – warsztaty kreatywne
• Targi lokalnych producentów żywności (Bio bazar)
• Warsztaty fotograficzne połączone z wystawą prac

• Warsztaty dedykowane różnym grupom wiekowym – dla dzieci, dla seniorów
• Bezpłatne koncerty
• Biblioteka plenerowa

• Warsztaty florystyczne
• Targi śniadaniowe
• Zachowanie skateparku, najlepiej z zadaszeniem

Rekomendacje
Co wynika z konsultacji
społecznych?

Rekomendacje (1/2)

• Regularne dbanie o istniejące tereny zielone (w tym włączenie w
parkowe tereny przestrzeni za karczmą ”Soplicowo") i powiększanie ich zasięgu
• Elementy interaktywne czy innowacyjne wtórne wobec nadrzędnej
potrzeby jaką jest konserwacja i udostępnienie terenów zielonych
(nowoczesność i wyróżnienie tej przestrzeni są postrzegane pozytywnie o tyle, o
ile nie dominują zieleni)
• Wyciszenie terenów zielonych od ulicy i otwarcie parku
• Przestrzeń ma być
przede wszystkim dostępna, uporządkowana, zaciszna, naturalna

Rekomendacje (2/2)

• Jak najszybsze doprowadzenie do wprowadzenia proponowanych zmian
(ze szczególnym naciskiem na odbudowę szklarni).
• Zachowanie historii miejsca i podtrzymanie historii z nim związanej. Pamięć
poprzez wystawę, spacery historyczne i odtworzenie szklarni.

• Szklarnia jako zielona przestrzeń( na kształt oranżerii), w której
można odpocząć, coś małego zjeść, wypić i kupić ekologiczną roślinność.
Brak akceptacji dla nowego „foodcourtu".
• Willa jako miejsce pamięci o historii i organizacji różnorodnych wydarzeń.

• Nowa przestrzeń w oczach rozmówców głównie w charakterze
miejsca wypoczynku.
• Ludzie chcieliby brać udział w wydarzeniach zaproponowanych w
przykładowym harmonogramie. Istotne jest, żeby proponowane działania były
spójne z tematami przewodnimi i oscylowały wokół tematów związanych ze
zdrowym jedzeniem, ekologią, ale też historią miejsca.

