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Dlaczego?

Bo to bardzo ciekawy temat

Jest interdyscyplinarny: łączy wiele 
kwestii społecznych, przestrzennych, 
kulturowych.

Zyskał uznanie wszystkich członków



Bazary są trendy

o Barcelona, Turyn, Londyn, Stany Zjednoczone 
odkryły potencjał bazarów

o Trend zdrowej żywności

o Lokalne produkty

o Znak rozpoznawczy miejsca – ważne w promocji

o Alternatywa dla anonimowych galerii handlowych



Bazary są ważne

ŁĄCZENIE OSÓB Z RÓŻNYCH 
ŚRODOWISK

TWORZENIE POŁĄCZEŃ 
MIĘDZY MIASTEM A WSIĄ

POPRAWA 
ZDROWIA 
PUBLICZNEGOWSPIERANIE LOKALNEJ

EKONOMII

TWORZENIE AKTYWNEJ
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ODNOWA OSIEDLI
I CENTRUM MIAST

Opracowanie własne, za: Project for Public Spaces, 
https://www.pps.org/article/the-benefits-of-public-markets

https://www.pps.org/article/the-benefits-of-public-markets


Bazary w odwrocie?

Spadek powierzchni bazarów

Usieciowienie i koncentracja handlu

Niechęć do tworzenia bazarów blisko domu

Brak strategii miasta i sprzyjających warunków 



Ankiety

Jak badaliśmy?

Spacer badawczy

Analiza dokumentów 
i stron internetowych

Wywiady indywidualne

Mapowanie okolic



BAZAR NAMYSŁOWSKA



Namysłowska dziś



Bazar a giełda



Wyniki badania terenowego



Dzień na bazarze



Giełda
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Jak często robi Pan/i 
zakupy na bazarze?

Jest to miejsce bardzo 
przydatne, powinno tu być. 
Przychodzę od początku, 
o wiele dłużej niż 10 lat

Style zakupowe

Jak wielu mieszkańców 
przychodzę tu hohoho, 
o wiele dłużej niż 10 lat
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Bo jest tanio/taniej
Bo można kupić dobre/świeże rzeczy

Bo jest blisko
Dla atmosfery, spaceru

Inny powód
Bo wszystko jest w jednym miejscu

Bo znam sprzedawców
Spotykam znajomych/sąsiadów

trudno powiedzieć

Dlaczego Pan/i tu kupuje?

Kupuję tu dla koleżanek 
z pracy, bo są tu produkty, 
których nie ma gdzie indziej

Style zakupowe – c.d.



Czy jest dobrze?



Czy jest coś co by Pan/i zmienił/a na tym bazarze?
Czy czegoś na nim brakuje?
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Niczego nie brakuje,…

Ładu, porządku

Budki inne/architektura

Inne

Toalet

Większy wybór…

Ławek

Godzin otwarcia
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Chciałabym żeby ten bazar był bardziej 
estetyczny, przyjemny wizualnie. I żeby 
można tu było kupić produkty od 
małych gospodarstw, nie z giełd

Potrzeba zmian?

Ankieta dla sprzedawców, n=12Ankieta dla kupujących, n=62

Jeśli zmiany, to nie takie, jak na Trockiej . 
Powstały nowe budki, ale zgubił się 
klimat, był odpływ klientów i wyszło 
niedobrze dla bazarku, sprzedających 
i mieszkańców.



Przeczytam różne określenia. Proszę wybrać trzy, 
które najbardziej pasują do tego bazarku
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jest lokalny  dla najbliższych
mieszkańców

zbliża ludzi  można się tu
spotkać/porozmawiać

daje zatrudnienie

ożywia okolice

jest chaotyczny, nie ma tu
ładu

ma dobre towary

jest brudny

jest niebezpieczny

Lubię takie miejsca. Nieuporządkowane, za to 
z klimatem, urokiem. To ciekawsze niż galeria. 
Przyjeżdżam specjalnie, rozejrzeć się. Widzę, że 
jest tu bałagan, ale nie zaznaczyłem, bo to 
część tego miejsca, jest dobre.

Jaki jest ten bazar?

Ankieta dla sprzedawców, n=12Ankieta dla kupujących, n=62

Szkoda by było coś zmieniać. 
Przez zmiany zawsze jest 
jakaś strata.



Zdrowa i świeża żywność

Rola bazaru

Wspiera lokalną ekonomię

Tworzy miejsca pracy

Pełni ważną rolę społeczną

Rewitalizacja



SWOT
Strengths (Silne strony) Weaknesses (Słabe strony)

Opportunities (Szanse) Threats (Zagrożenia)

• lokalizacja przy giełdzie
• brak sklepów w bezpośredniej

bliskości targowiska
• emocjonalne przywiązanie

klientów (wielu kupuje na
bazarze od 10+ lat)

• zróżnicowana struktura
wiekowa kupujących

• sytuacja prawna (własność
gruntu i budynków należy do
różnych podmiotów prawnych)

• brak organizacji zrzeszającej
kupców

• przestarzała infrastruktura
• krótkie godziny otwarcia

w tygodniu

• budowa basenów odkrytych
w bezpośrednim sąsiedztwie

• zamknięcie giełdy
• nowo otwarte sklepy

wielkoformatowe i dyskonty
w okolicy 10 min spaceru



Scenariusze



Scenariusze
Pesymistyczny Neutralny

• Bodziec, jakim jest 
zamknięcie giełdy, działa 
stymulująco i pozytywnie na 
sprzedawców.

• Dostosowanie godzin pracy 
bazaru do potrzeb 
kupujących, usprawnienie 
infrastruktury (remonty).

• Otwarcie punktów z ofertą 
gastronomiczną.

• Wsparcie Urzędu Miasta.

• Likwidacja giełdy powoduje 
umieranie bazarku.

• Rozwój sklepów wokół jest 
realną konkurencją.

• Nie ma gospodarza.
• Stara infrastruktura 

zniechęca kupujących.
• Coraz mniej klientów 

postrzega to miejsce jako 
źródło zakupów.

• Bazar przestaje mieć inne 
funkcje dla mieszkańców.



• Otwarcie basenów jest szansą na rozwój i przeformułowanie funkcji 
bazaru.

• Wyłania się gospodarz miejsca, zainteresowany jego rozwojem.
• Różne podmioty współpracują ze sobą.

• Nowe funkcje bazaru zbudowanego wokół idei Centrum Lokalnego:
– Dostępność (wielopokoleniowość, niepełnosprawność, komunikacja)

– Wielofunkcyjność

– Funkcje: handlowe, społeczne, sportowe  - unikalne dla życia dzielnicy 

– Miejsca spotkań

– Atrakcyjna forma, bezpieczne

– Buduje wspólnotę

Scenariusze c.d.
Optymistyczny



zespół

Kim jesteśmy?

Jaka była nasza rola w projekcie?

Czego się nauczyłyśmy/nauczyliśmy 
albo co nas zaskoczyło podczas pracy 
nad projektem?



ZESPÓŁ
Anna Gibińska

etnolog, księgowa 

wywiad z ekspertem
transkrypcje wywiadów
część merytoryczna opracowania 

znaczenie bazaru w funkcjonowaniu 
społeczności lokalnej oraz 
uświadomienie sobie ilości funkcji 
jakie taka przestrzeń może w mieście 
spełniać 
praca grupowa i związane z nią 
wyzwania



ZESPÓŁ
Paulina Gajownik

pedagog, animator

ankiety
wywiad z przedstawicielem ZGN
scenariusz pesymistyczny i neutralny
raport.

projekt badawczy - nowość 
w moim życiu
jest czasami pasja w urzędnikach
praca grupowa w innym wymiarze



ZESPÓŁ
Beata Kaczorek

zawodowo: badania marketingowe

analiza trendów
hipotezy badawcze
przygotowanie scenariuszy IDI-s
realizacja wywiadów i IDI-s
wspieranie liderki

rola i potencjał targowisk w mieście



ZESPÓŁ
Monika Marciniak

animatorka kultury, audiodeskryptorka

badanie: ankiety
wywiady: transkrypcja
raport: scenariusz optymistyczny 
i pesymistyczny

bazar jak ważny element 
tożsamości  



ZESPÓŁ
Agnieszka Nowak

badanie: spacer, ankietowanie, 
mapowanie, drukowanie, spisywanie IDI

wywiady: z szefem SCS Aktywna 
Warszawa i urzędnikami Biura Rozwoju 
Gospodarczego 

pisanie: Rozdział 2.: „Targowiska w 
Warszawie” i części Rozdziału 4.: 
„Scenariusz optymistyczny” i „Wnioski”

systemu nie da się ujednolicić, ale da 
się stworzyć jednolite narzędzie do 
określania problemów i rozwiązań dla 
każdego targowiska w Warszawie



ZESPÓŁ
Bartłomiej Szymkowiak

specjalista ds. e-commerce

opracowanie graficzne raportu
opracowanie graficzne prezentacji
transkrypcja wywiadu
(prawie) przeprowadzanie ankiet

nie należy lekceważyć potencjału 
targowisk we współczesnym mieście
uświadomienie sobie, że bycie
ankieterem to nie moje przeznaczenie



ZESPÓŁ
Małgorzata Leszczyńska

socjolog

liderka projektu- koordynacja prac i kontakty z 
kierownikiem studiów
założenie grup dla studiów i projektu na FB
opracowanie metodologii
weryfikacja scenariuszy
realizacja IDI
przygotowanie i analiza ankiet
pisanie raportu (rozdział Bazar „Namysłowska”)
przygotowanie prezentacji. 

wielka potrzeba takich studiów 
badawczych
wszyscy jesteśmy badaczami ☺



Dziękujemy za uwagę


