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Przeprowadzenie diagnozy miało na celu: 1) Odkrywanie i ujawnianie 

potencjałów, potrzeb oraz szukanie okazji do współpracy, budowanie 

relacji, 2) Inspirowanie/ zapraszanie do zaangażowania 

współodpowiedzialności (ku zmianie realizacji marzeń), 3) Identyfikację 

/wyłonienie  i zaproszenie liderów i liderek do dalszych wspólnych działań 

na podwórkach tych ulic 
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WPROWADZENIE 

Lublin//Śródmieście; ulice Lubartowska, Bernardyńska, Zamojska, 

Żmigród 

RAMY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH W ROCZNEJ 

PERSPEKTYWIE 

 

Warsztaty Kultury w Lublinie wspólnie z Fundacją Teren Otwarty przy 

wsparciu finansowym i merytorycznym Narodowego Centrum Kultury w 

ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 realizują 

projekt: Laboratorium Sztuki Społecznej – Centrum (LSS 

Centrum).  

Program trwa od lutego do grudnia 2016 i będzie składał się z 4 etapów: 

1. Przeprowadzenie diagnozy środowiskowej (luty – maj 2016) 

2. Prezentacja rezultatów diagnozy oraz głoszenie otwartego naboru 

na inicjatywy lokalne realizowane na dzielnicach Śródmieście i 

Stare Miasto (czerwiec 2016) 

3. Realizacja inicjatyw lokalnych (lipiec – październik 2016) 

4. Podsumowanie i ewaluacja (listopad 2016) 

Pierwszy etap to przeprowadzenie diagnozy środowiskowej na terenie 

dzielnicy Śródmieście metodą badania poprzez działanie (participation 

action research). Diagnoza będzie realizowana metodami warsztatowymi, 

którą koordynuje Fundacja Teren Otwarty. 

Kolejne etapy projektu LSS Centrum to otwarty nabór na inicjatywy 

lokalne zaproponowane przez lokalnych aktywistów, animatorów, 

mieszkańców Starego Miasta i Śródmieścia, ich realizacja w okresie letnio 

– wiosennym i ewaluacja, za którą odpowiadają Warsztaty Kultury w 

Lublinie we współpracy z Europejską Fundacją Kultury Miejskiej. 

Zakończenie projektu przewidujemy na początek grudnia 2016 w formie 

otwartego forum, gdzie zostaną zaprezentowane zrealizowane inicjatywy, 

wnioski dotyczące inicjatyw i ich wpływu na rozwój lokalnej społeczności 

oraz wnioski na przyszłość, dotyczące kontynuacji tego typu inicjatyw. 

Obydwa te działania (opracowanie diagnozy lokalnej i realizacja inicjatyw 

mieszkańców) ma się przyczynić do wprowadzania nowej jakości działań 

animacyjnych na terenie Śródmieścia, ukierunkowanych na współpracę z 

lokalną społecznością w oparciu o znajomość środowisk mieszkańców i ich 

potrzeb.  

http://www.nck.pl/
http://www.nck.pl/
http://www.nck.pl/dom-kultury/
http://www.nck.pl/dom-kultury/
https://terenotwarty.wordpress.com/
https://terenotwarty.wordpress.com/
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CZĘŚĆ I - ZAŁOŻENIA BADAWCZE W TRAKCIE PRAC 

NAD DIAGNOZĄ SPOŁECZNĄ DLA DZIAŁAŃ 

KULTURALNYCH 

Program badawczy założenia i metody 

Program zakładał powołanie interdyscyplinarnej grupy “Lotnych 

Badaczy,” mapującej potencjał dzielnic i aktywnych mieszkańców. 

Działania przebiegały dwutorowo: polegały na przeprowadzeniu 

warsztatów edukacyjnych dla pilotażowej grupy badaczy, na obszarze 

czterech ulic, a także dotarciu do liderów tych ulic oraz osób i instytucji 

społecznych, pracujących od lat na rzecz mieszkańców.  Działanie 

zmierzało do wypracowania modelu łączącego praktykę badawczą i 

animacyjną, obejmującego interwencje na dzielnicach w sposób 

kompleksowy. 

Metodologia: 

Zastosowaliśmy metodę triangulacji, połączyliśmy różne techniki i 

metodologie badawcze, m.in. spacery badawcze i foto-obserwacje, 

wywiady grupowe, analizę danych zastanych. Metodologię oparliśmy 

wyłącznie na badaniach jakościowych, a dokładnie badaniu przez 

działanie: participation action research, które oznacza organizacyjną 

formę badań pomagających w zmianie praktyki, w której praktyk 

(nauczyciel, pracownik socjalny, lider organizacji, aktywny mieszkaniec 

itp.) jest jednocześnie badaczem i organizatorem zmiany. 

Spotkania z „aktorami zmian”  

Uznaliśmy, że „Kluczem do sukcesu”, będzie dobre rozpoczęcie pracy w 

terenie i zbudowanie podstaw dialogu ze zróżnicowanymi grupami 

interesariuszy (nierzadko skonfliktowanymi między sobą.  

Zdecydowaliśmy, że niezbędne będzie wsparcie zewnętrznych ekspertek, 

zawodowo zajmujących się prowadzeniem trudnych rozmów, mediacji, 

facylitacji, negocjacji. Za przeprowadzenie spotkań i superwizję  

podzespołów badawczych odpowiedzialne były mentorki Marta Henzler i 

Anna Żelazowska Kosiorek.  

Badanie przez działanie krok-po-kroku, czyli jak to robiliśmy na 

Śródmieściu? 

1. Zaplanowanie procesu badań, które angażują osoby pracujące na 

dzielnicy i aktywnych mieszkańców.  
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2. Wspólne rozpoznanie zasobów i ważnym tematów – ważnych dla 

mieszkańców, działaczy z Lubartowskiej, Zamojskiej, Bernardyńskiej i 

Żmigrodu, istotnych z punktu widzenia rozwoju tych miejsc (spoktanie z 

mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych instytucji, animatorami, 

którzy mieli okazję się poznać, porozmawiać o zasobach i potrzebach tego 

terenu, wskazać ważne pytania, zagadnienia)  

3. Opracowanie „lubelskiego narzędziownika” – zestawu narzędzi do 

odkrywania potencjałów (wywiady indywidualne i grupowe, spacery 

badawcze, techniki projekcyjne etc.) i zastosowanie ich 

(studenci/studentki i animatorki kultury, przy wsparciu liderów i liderek 

środowiskowych wyszli w teren i prowadzili badania, starając się dotrzeć 

do jak największej liczby podwórek i osób, pytając ich o opinie, potrzeby, 

marzenia i zachęcając do zaangażowania się). 

4. Analizowanie danych i wyciąganie wniosków. 

5. Zaproszenie mieszkańców do zaangażowania się w sprawy rozwoju 

sąsiedztw na Lubartowskiej, Zamojskiej, Bernardyńskiej i Żmigrodu (w 

oparciu o wyniki badań), wspieranie ich w działaniach – otwarcie małych 

grantów na Inicjatywy Lokalne 

Obszary badawcze ważne z perspektywy rozwoju Lubartowskiej, 

Zamojskiej, Bernardyńskiej i Żmigrodu, określone przez liderów i 

badaczy to: 

 

 

 

mieszkańcy i ich aktywność

współpraca na rzecz 
mieszkańców

przestrzeń// potencjał miejsc

wizje na przyszłość
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Działania badawcze w liczbach: 

Przeprowadziliśmy: 

 40 godzin warsztatowych 

 4 spacery badawcze; „Recepcja działań artystycznych wśród 

mieszkańców Lubartowskiej – Anna Bakiera”, „Spacery historyczne 

z Marcinem Gapskim z Muzeum Lubelskiego”, „Miejsca 

dzieciństwa, miejsca spotkań, Agata Witkowska i dzieci ze 

Żmigrodu + Przemek (dawny mieszkaniec)”, „Przedsiębiorcy i 

rzemieślnicy z ul. Zamojskiej – spacer z Wojciechem Zirebcem”. 

 17 wywiadów indywidualnych prowadzonych przez Zespół 

Badawczy 

 4 wywiady grupowe: 

- z mieszkańcami z Lubartowskiej 55 

czerwiec

Opracowanie wyników badań, wyciąganie 
wniosków, zbieranie rekomendacji do dalszych 

działań

Angażowanie: pokazanie pierwszych wyników 
badań i zaproszenie mieszkańców do tworzenia 

projektów na rzecz zmiany podwórek, 
współpracy na ich rzecz + konferencja

kwiecień - czerwiec

Projektowanie badań (założenia, pytania 
badawcze), dobór narzędzi

Realizacja badań: spotkania badaczy 
indywidualne i w małych podgrupach z 

aktywnymi osobami w dzielnicy 

marzec
Planowanie, szukanie sojuszników: spotkania 

otwierające dla organizacji pozarządowych, 
instytucji kultury informujące o procesie 

badawczym, uwspólniające cele, zapraszające 
do współpracy 

Pierwsze działanie: spotkanie z osobami 
aktywnymi w dzielnicy służące opracowaniu 

oceny zasobów i rozpoznaniu istotnych wątków 
z punktu widzenia rozwoju dzielnicy, ulic, 

podwórek 



 

 5  

- z p. Agnieszką –animatorką z ul. Zamojskiej i matkami z 

podwórka, 

- z dziećmi ze Żmigrodu w trakcie Dnia Sąsiada, 

- z podopiecznymi świetlicy Agape na Bernardyńskiej 

 3 spotkania otwarte z aktywnymi podmiotami, działającymi na 

tych ulicach ( spotkanie otwierające: prowadzenie - Paulina Paga, 

spotkanie otwierające, : prowadzenie – Marta Henzler i Anna 

Żelazowska Kosiorek, otwarte konsultacje konkursu „Inicjatywy 

Lokalne”) + konferencja podsumowująca działania projektowe. 

 

CZĘŚĆ II – REZULTATY I WNIOSKI Z BADAŃ 

Specyfika demograficzna miejsc: 

Lubartowska Bernardyńska  Zamojska Żmigród 
jedna z ulic w Lublinie, 

z której doświadczenia 

wojenne  wymazały 

tożsamość; nie ma 

ciągłości, nowi 

mieszkańcy zajęli po 

wojnie pustostany, 

potem kwaterunki, 

 

w kamienicach 

należących do ZMK i 

UM mieszkają -od wielu 

lat - rodziny 

kilkupokoleniowe, w 

kamienicach, będących 

w rękach prywatnych 

właścicieli - raczej 

rotacyjnie, młode 

rodziny  z dziećmi 

status prawny 

kamienic - 

miejskie, 

prywatne, w 

ramach jednego 

budynku część 

należy do miasta a 

pozostała część do 

prywatnych 

właścicieli, 

 

zmieniła się 

demografia, kiedyś 

tętniła życiem, dziś 

tu głównie 

mieszkają coraz 

mnie sprawni 

ludzie starsi i 

księża 

zróżnicowany 

status prawny 

kamienic; zdarza 

się, że w ramach 

jednego budynku 

część należy do 

miasta a 

pozostała część do 

prywatnych 

właścicieli   

 

zdecydowana 

większość to 

rodziny od lat 

związane z tą 

ulicą, często 

wielopokoleniowe, 

więcej niż połowa 

to rodziny z 

dziećmi, 

 

szczególną grupą 

są liczni 

przedsiębiorcy 

w ciągu ostatniej 

dekady zmieniła 

się grupa 

mieszkańców 

Żmigrodu; 

wcześniej były to 

rodziny 

wielopokoleniowe, 

od lat żyjące w 

kamienicach 

 

teraz - w 

konsekwencji 

pojawiania się 

prywatnych 

właścicieli i 

zmniejszenia 

liczby lokali 

komunalnych, 

pojawia się liczna 

grupa 

nowoprzybyłych, 

to osoby często 

pracujące w 

instytucjach 

miejskich, 

 

ulica zagrożona 

gentryfikacją 

 

Przestrzeń/ potencjał miejsc: 

Miejscami, które najbardziej przyciągają mieszkańców, gdzie spędzają 

dużo wolnego czasu są podwórka i przestrzeń ulicy. 
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Bezpieczne// niebezpieczne: 

Mieszkańcy uważają wszystkie miejsca za bezpieczne, twierdzą, że dla 

ludzi z zewnątrz może być inaczej. Mieszkańcy czują się bezpiecznie w 

swoim środowisku, znają się nawzajem, doskonale wiedzą jak daleko 

można się posunąć w konkretnych relacjach. Dobrze funkcjonują, mają 

rozeznanie tego terenu. Miejsca, które szczególnie lubią mieszkańcy, te, w 

których kształtowaniu  sami mieli udział; przykłady stanowią inicjatywa 

Pieszy Żmigród czy upodobanie do gry w piłkę w środku ruchu kołowego 

przez młodych chłopaków z Lubartowskiej. 

Miejsca definiowane jako niebezpieczne pojawiały się głównie w 

wypowiedziach rodziców i dzieci, w kontekście miejsc do zabawy. Na 

Lubartowskiej i Żmigrodzie ruch kołowy wyznacza granice swobodnego 

poruszania się przez dzieci. Poza tym mieszkańcy  Lubartowskiej 57/59 

skarżyli się, że nowy plac zabaw, usytuowany został za trafo, skąd trudno 

doglądać bawiące się tam dzieci z okien budynku. Mieszkańcy wszystkich 

tych ulic skarżyli się na rozbite szkła w miejscach zabaw i problem z 

rozbitym szkłem w miejscach zabaw. Pojawianie się nowych 

ogólnodostępnych miejsc wypoczynku wabi uczestników wieczornych 

libacji alkoholowych.  

Na ulicy Lubartowskiej niejasna jest sytuacja z opuszczaniem podwórka i 

braniem udziału w inicjatywach z sąsiednich podwórek. 

Miejsca z niewykorzystanym potencjałem i pomysły na jego 

wykorzystanie: 

1) Ponowne udostępnienie boiska na terenie szkoły Vetterów 

(Żmigród). Udało nam się doprowadzić do twórczego spotkania 

seniorki, która dążyła do zamknięcia i wydzielenia terenu szkoły 

oraz młodego mieszkańca, który zmierza do ponownego 

udostępnienia tego terenu dla młodych osób, które chciałyby 

pograć. 

2) Małżeństwo Chmielów (Żmigród) prowadzi zakład naprawy 

jednośladów DIY oraz realizuje szereg nieformalnych inicjatyw dla 

dzieci. Wśród wielu pomysłów pojawiła się koncepcja na 

przerobienie starego Volkswagena na plac zabaw dla dzieci z 

okolicy. 

3) Nowa właścicielka jednego z podwórek (Żmigród)  - p. Marta H. ma 

otwartą propozycję dla mieszkańców, dotyczącą wspólnego 

zagospodarowania tego terenu w sposób kreatywny, przy założeniu, 

że NOWE MIEJSCE (kawiarnia, sklepik, galeria, zielarnia etc.) 

będzie „zarabiać na siebie”. 
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4) Pracownia p. Agnieszki Z. na ulicy Zamojskiej funkcjonuje jako 

nieformalna świetlica, wspólnie z mieszkańcami stworzyli  pomysły 

na: 

- pokój gier i spotkań w pracowni, 

- półkolonie dla dzieci na miejscu, 

- akcja jesienna (wrzesień , październik) – jak pomóc dzieciom w 

lekcjach pod hasłem: Zacznij dobrze szkołę, 

- na tyłach kamienicy budynek miejski , przestrzeń na potencjalną 

świetlicę oraz ogródek sąsiedzki/ siłownię 

5) Przeniesienie akcji, realizowanej przez Urząd Miasta z 

instalowaniem ławeczek i kwietników (dotychczas była taka próba 

na Lubartowskiej) postulowana na ul. Zamojskiej, żeby 

mieszkańcy, którzy chcą posiedzieć i pogadać nie musieli 

przesiadywać na schodach frontowych kamienic. 

6) Mieszkańcy Zamojskiej i Bernardyńskiej postulują odzyskanie 

dostępu do rzeki Bystrzycy; wspominają dawne pikniki nad rzeką i 

zawody kajakowe. Inicjatywa „Mostu Kultury” trafia zaledwie do 

części mieszkańców. 

7) Obecność rzeki Czechówki pod ulicą Lubartowską jako 

nieuświadomiony skarb, potencjał miejsca 

8) Przy ul. Lubartowskiej 55 znajduje się zamknięty ogród. Żeby do 

niego się dostać, trzeba przejść przez kamienicę, której właściciel 

„nie życzy sobie towarzystwa” pijących alkohol, śmieci i psich kup. 

Rekomendujemy próbę negocjacji z właścicielem, aby otworzyć 

ogród jako bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci. 

9) Opuszczona dawna siedziba przez MOPR oraz pustostany przy 

ul. Lubartowskiej stwarzają potencjał na świetlicę, siłownię albo 

warsztat naprawczy DIY 

10) Lista pomysłów dzieci z Lubartowskiej powiela propozycje, 

realizowane wcześniej przez Warsztaty Kultury i Europejską 

Fundację Kultury Miejskiej, ale też potwierdza zasadność i 

potrzebę takich działań, wolę kontynuacji uczestniczenia w 

zajęciach długofalowych. Zarówno pracownice MOPR jak i matki 

dzieci potwierdzały, że dzieci w lecie „żyły tymi zajęciami” 
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Angażowanie mieszkańców i ich rola w procesach zmian: 

Lubartowska Zamojska Żmigród 
tam, gdzie były już 

działania jest 

potrzeba 

kontynuacji, 

mieszkańcy widzą 

się bardziej w roli 

pomocników/ 

opiekunów niż 

organizatorów 

samodzielnych 

przedsięwzięć, 

 

wyrażają 

zainteresowanie 

głównie działaniami 

skierowanymi do 

dzieci 

z inicjatywy matek 5-6 lat temu wraz z  

Urzędem Miasta zorganizowano plac 

zabaw, umowa z miastem była taka że 

jeśli plac nie będzie dewastowany, 

urząd co roku będzie dodawał nowy 

element – wywiązują się z tego 

zobowiązania i kolejne grupy matek 

dbają o tę przestrzeń 

 

młodzież próbowała zorganizować w 

piwnicy siłownię, szukali pomocy u 

lokalnej aktywistki 

 

mieszkańcy sami raczej nie wychodzą 

z inicjatywą ale gdyby zaproponować 

im coś konkretnego prawdopodobnie 

byliby zainteresowani, zwłaszcza jeśli 

chodzi o ofertę skierowaną do dzieci i 

całych rodzin 

Mieszkańcy czują się 

odpowiedzialni za 

swoje miejsce 

zamieszkania.  

Przykład stanowi 

zamknięcie Żmigrodu 

dla samochodów. 

Zaangażowali się w 

zbieranie podpisów, 

planowanie co ma tu 

powstać. Drugi 

przykład- sadzenie 

kwiatków. „Na 

początku nie byli 

przekonani, a teraz 

nawet sami 

dosadzają. Ludzie się 

wzajemnie znają. 

Spędzają czas 

głównie na ulicy” 

 

 

Współpraca; relacje z sąsiadami i instytucjami: 

 

 

 

 

Lubartowska

• na poziomie więzi sąsiedzkich na terenie podwórka, samopomoc; 
nieformalne systemy wsparcia

• MOPR, Parafia Św. Mikołaja- świetlica na Czwartku, świetlica na 
Jezuickiej, Szkoła na Sierocej, Sempre Afrente, prywatni właściciele 
kamienic, matki,

• relacje rodzinno-uczuciowe często w obrębie tego samego środowiska 
(ulicy)

Bernardyńska, Zamojska

• podobnie: relacje sąsiedzkie, wszyscy się znają, wiedzą o sobie 
bardzo dużo, utrzymują ze sobą kontakty, pomagają sobie nawzajem,

• pojawiają się związki uczuciowe 

• (dużo związków – rodzin z tego środowiska)

• współpraca MOPR, Agape; tu również porady prawne, psycholog, 
szkoła na Niecałej nr 24 oraz szkoła na Piłsudskiego nr 20, 
gimnazjum na Farbiarskiej czy liceum Vetterów mniej
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Zamojska - Zakłady rzemieślnicze jako lokalna specyfika. 

Pracownicy i właściciele zakładów utrzymują relacje, zawiązali 

nieformalny sojusz wobec pomysłów na zagospodarowanie ulicy 

Zamojskiej Prezydenta Miasta. 

 

1.Właściciele Sex Shopu - Różowej Landrynki– (właściciel Karol i Ewa 

Łagodziński, istnieje 12 lat od 2003 r., kamienica ZNK): 

- właściciel nie chodzi na Most Kultury – nie dla niego oferta, choć lubi 

jazz;  

- głównie stali klienci 

 

2.Tkaniny – pasmanteria (rozmowa z właścicielką, sklep od 2009 r., 

handel na Zamojskiej od 25 lat – inne branże: bielizna, tkaniny;    

- ktoś już był z animatorów kultury i chce np. żeby w sklepie coś robić z 

włóczki – proponowane działania animacyjne 

 

3. Sklep z oświetleniem (właściciele od 20 lat)–  

- pomysł na deptak traktują jak „śmierć ulicy”, przykład 1 Maja (poprawa 

nawierzchni równa się degradacja życia miejskiego) 

- mają stałych klientów  

-używają facebooka,  

- zwrócili uwagę na istnienie Stowarzyszenia Rusałka i jego działania, 

- chwalą sobie indywidualne podejście do klienta, niższe ceny niż w 

marketach 

- czują się tu bezpiecznie; właściciel zostawia otwarte drzwi, 

 

4. Fryzjerka (właścicielka, pracuje tutaj o 1973 r., wcześniej u Pana 

Kostrzewy, po którym przejęła biznes) 

- stali klienci – głównie starsi, młodszych strzyże fryzjer obok 

- trafiają się tez przyjezdni 

- nie chcą deptaka, chcą żeby przejeżdżały autobusy 

- posiada dawne zdjęcia z Panem Kostrzewą 

- wskazuje pana, który pracował w Zakładzie Mechaniki – na Stolarskiej, 

który dużo wiedział o ulicy 

 

5. Jadłodajnia (od 2 lat) 

- zaopatruje głównie szkołę (tam wydają obiady), przychodzą też z okolicy 

pracownicy.  

- sobota – nie pracują 

 

6. Zakład Fryzjerski (15 lat pracy, dwie pracownice) 

- głównie stali klienci – znani (rodzina Cugowski, Jacek Czerniak – 

architekt, ratusz, sądy, szpitale) 

- przed wejściem znak wygięty, źle postawiony – urywa lusterka 

- ktoś postawił malucha i stoi 3 tydzień 

- uważają, że powinny być  tu światła „strach dzieci puszczać przez ulicę 

za szybko jeżdżą” 

- parkują osoby z miasta – nie ma miejsca dla klientów, dla pracowników  
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- postulują poprawę estetyki – elewacji i niektórych szyldów, 

 

7. Lewiatan – nieformalne miejsce spotkań wszystkich mieszkańców, 

świetne źródło informacji o ulicy i mieszkańcach, 

 

8. Sklep ze zdrową żywnością (ok. 20 lat, najstarszy w Lublinie) 

- są przeciwko deptakowi , 

- postulują poprawę estetyki ulicy elewacje, kwiaty (jak na 

Lubartowskiej) 

- skarżą się na  kradzieże elementów wystawek przed sklepami 

- niektóre sklepy mają własne monitoringi (oni tak), policjantka spisywała 

ile jest prywatnych kamer 

- właścicielka kamienicy, starsza Pani ma dużą wiedzę o ulicy, jej historii 

(choć jest dosyć nieufna wobec „obcych”)  

 

9. Jubiler – (Od 1976 – biznes rodzinny – zakładał ojciec właściciela, 

udzielał wywiadów, Pan Kazimierz) 

- sprzeciw wobec deptaka – uważa go za „śmierć dla biznesu” 

 

10. Jazzve – rodzinna restauracja ormiańska – właściciele mieszkają na 

Żmigrodzie 

 

Wnioski: 

Ulica niejednorodna – większość biznesów od 20 lat, ale są i 40-letnie. 

Niektóre, jak czapnik czy kaletnik – nie działają już. Czasem (tkaniny) 

przekształcają się z innych, lub pracownicy przejmują po właścicielach 

(fryzjerka) – jednak większość to biznesy rodzinne. Sieciówki to: sklep 

Grela, Lewiatan, Żabka.  Ulica ma długa tradycje handlową, do tego 

zatrudnia wiele osób od 2-osobowych firm, jak i np. sklep jubilera – 10 

osób. Na ulicy jest około 40 sklepów: czyli ok 150-200 osób zatrudnionych. 

Wszyscy sprzeciwiają się drastycznym zmianom i obawiają się 

zamknięcia ulicy. Troszczą się o estetykę – wskazują na potrzebę 

odnowienia elewacji, chcą kwiatów w skrzynkach. Most Kultury wyszedł 

naprzeciw tym potrzebom proponując opracowanie nowej grafiki szyldów i 

ich produkcję.  

 

Przedsiębiorcy uważają, że ulica jest bezpieczna dla nich, czasem zdarzają 

się kradzieże z wystawek. Ma zła sławę – historycznie była to ulica 

prostytutek – dziś - całkiem niesłusznie, jest na niej coraz bezpieczniej.  

Były osoby, które interesowały się już historią ulicy, robiły między innymi 

wywiady (np. do jakiegoś pisma). Istnieją jeszcze osoby, które mają sporą 

wiedzę o historii ulicy, i interesują się nią.  

 

Wszyscy respondenci optymistycznie przyjęli pomysł zorganizowania  

Święta Ulicy czy Dnia Sąsiada, deklarowali, że włączą w organizację, np. 

przygotują coś na poczęstunek. 
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Recepcja inicjatyw społeczno-kulturalnych oczami mieszkańców: 

Mieszkańcy raczej nieufnie są nastawieni do ludzi z zewnątrz. Zdają sobie 

sprawę, że w kontekście ich ulic silna jest pokusa operowania 

stereotypem i zdarza się, że pozytywne działania animatorów, w relacjach 

medialnych dostają etykietkę „działań na rzecz patologicznych rodzin” 

Inicjatywy odbierane raczej pozytywnie: 

1) Inicjatywy robione przez samych mieszkańców, akcja ogrodnicza na 

na Żmigrodzie czy oponki na Zamojskiej, basen na Lubartowskiej 

55, 

2) Sytuacje w przestrzeni podwórek, ulicy, które nie wymagają 

oswajania budynków instytucji kultury, tymczasowe place zabaw 

Miasta Bez Chmur, Fundacji Teatrikon, Warsztatów Kultury, 

3) Działania angażujące najmłodszych mieszkańców : m.in. 

mozaikowy pacman, malowanie komórek, szycie poduszek z 

cytatami z książek, 

4) Najbardziej sprawdziły się działania nastawione na proces: 

kilkuletnie aktywności Domu Słów czy LubARTowska EFKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego mieszkańcy tych ulic rzadko 
korzystają z oferty instytucji społeczno-

kulturalnych w centrum?

Kwestia zainteresowań oraz "obawy, czy jest to 
skierowane do mnie i czy będę się tam dobrze 

czuć?

Dostępność: bariera 
terytorialna dla dzieci i 

osób starszych

Kwestia informacji, 
kodów kulturowych, 
sposobów przekazu 
informacji, doboru 

adresatów

Bariera finansowa: 
czasami nawet opłata 
za bilet komunikacji 

miejskiej stanowi taką 
barierę

Kwestia nawyków; 
najchętniej 

korzytstamy z tego, co 
znamy i co polecają 

nasi znajomi
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CZĘŚĆ III – REKOMENDACJE 

 

Rekomendacje dla animatorów, działających na tych 

ulicach krótkoterminowo: 

 działania na podwórkach , angażujące początkowo dzieci, 

docieranie przez dzieci do opiekunów, 

 włączanie opiekunów początkowo na poziomie wsparcia 

technicznego kilkakrotnie zadziałało pozytywnie, 

 MOPR i pracownicy świetlic mogą być dobrymi kanałami 

komunikacji, 

 rezygnacja z warsztatów w letnie weekendy, wtedy mieszkańcy są 

nad Zalewem na grillu. 

Rekomendacje dla animatorów, chcących podejmować  

działania długoterminowe i bardziej pogłębione: 

 próba realizowania działań międzypokoleniowych, a także 

łączących dawnych i nowych mieszkańców, 

 realizacja działań poza znanymi "swoimi" przestrzeniami , są 

doświadczenia pozytywnej współpracy dzieciaków ze 

skonfliktowanych podwórek, spotykających się na neutralnym 

gruncie, 

 niszą demograficzną, dla której nie ma szerokiej oferty, są osoby 

starsze, mieszkające głównie przy ul. Bernardyńskiej oraz 

nastolatki (przede wszystkim z ul. Zamojskiej) 

 

Pytania, na które nie udało się uzyskać jednoznacznych 

odpowiedzi: 

1) Czy mieszkańcy, z którymi pracujemy tutaj zostaną, czy zostaną 

przesiedleni w inne miejsca? 

2) Jak mądrze i pożytecznie łączyć projektowe interwencje, oparte 

na logice grantowej z działaniami trwałymi instytucji 

społecznych i instytucji kultury, działającymi tu od lat? 

3) Pytając o potrzeby i pomysły na zmiany zastanawiamy się, 

jakiego rodzaju wsparcie możemy zagwarantować, w procesie 

realizacji tych potrzeb i marzeń? Co jeśli odpowiedź nam się nie 

spodoba...? 

4) Działania które inspirują środowiska twórcze przychodzące z 

"interwencją" z zewnątrz np. pomysł na skatepark, creative 

hub, ulica świetlnych sukienek nie zawsze "trafiają" w potrzeby 

mieszkańców. Czy możemy uszanować, kiedy mieszkańcy 

odpowiadają, że chcą mieć tutaj "święty spokój i że woleliby, 
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żeby było tak,  jak jest. Żeby ludzie z zewnątrz poszli sobie gdzie 

indziej, interesować się inną ulicą" czy logika grantu nam na to 

nie pozwala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


