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Zakaz wstępu do odwołania 

- Przemysław Jedlecki
4 marca 2020 roku wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. 12 marca 
zmarła zakażona pacjentka. Kobieta z Poznania była pierwszą śmiertelną ofiarą 
pandemii w Polsce. 
 Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Zamknięto parki, lasy, restauracje, 
boiska i hale sportowe oraz koncertowe. Na ulice wyjechały radiowozy, których 
szczekaczki ostrzegały przed koronawirusem, mieszkańcy mieli zostać w domach. 
Rytm miast został zakłócony. Zostały zaburzone kontakty międzyludzkie i zlikwi-
dowano wydarzenia masowe w przestrzeni publicznej. Musieliśmy z dnia na dzień 
nauczyć się inaczej korzystać z miasta. 
 Nasza „pocztówka” (na którą składa się 5 mniejszych „pocztówek” opraco-
wanych przez 5 członków zespołu) to próba uchwycenia pandemicznych zmian w 
Katowicach, Zduńskiej Woli, Lublinie, Komorowie i Warszawie. Każde z tych miejsc 
jest inne, każde przed pandemią miało swój unikatowy charakter i wizerunek. 
Ostatni rok przyniósł radykalne zmiany. Kartka na placu zabaw z napisem „Zakaz 
wstępu do odwołania” to symbol ostatniego roku. 
 Jaki obraz miasta z czasów pandemii chcemy pokazać, gdy zniknęły miejsca 
spotkań? To nie tylko obraz miasta pustego, w którym tłum można było spotkać tyl-
ko przed sklepami spożywczymi. To miasto, w którym istotne stały się przestrzenie 
półprywatne takie jak np. balkony, czy skrawki zieleni pod blokami oraz publiczne 
parki oraz lasy, w których można było odetchnąć i poczuć odrobinę normalności. 
To również takie miasto, w którym przestrzeń publiczna stała się miejscem śmierci, 
ponieważ w wielkiej sali, gdzie organizowano koncerty i kongresy stworzono szpi-
tal tymczasowy. 
 To „zdjęcia” z naszych miast. W miejscu pozdrowień i życzeń zostawiamy wi-
zję przyszłości. 
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Podsumowanie ankiet 

- Michalina Łagunionok
W pięciu miejscowościach przeprowadziliśmy pięć ankiet o tej samej treści. Od-
powiedziało nam 214 osób. Analiza ankiet przybliża obraz pandemii i zachowań 
mieszkańców w każdej z tych miejscowości, natomiast porównanie ankiet po-
zwala udzielić odpowiedzi na pytanie – czym różni się doświadczenie pandemii 
w miastach o różnych wielkościach? Czy małe i średnie miejscowości są lepiej przy-
gotowane, bardziej odporne na kryzys, czy może to jednak duże aglomeracje „wy-
grywają” w czasie pandemii walkę o względnie wysoką,  jak na nietypowe warunki, 
jakość życia?
 Epidemia koronawirusa zmieniła przyzwyczajenia osób ankietowanych do-
tyczące spędzania wolnego i zawodowego czasu. I taka odpowiedź jako dominu-
jąca pojawiła się we wszystkich miastach. Co ciekawe – w Warszawie, Katowicach, 
i Komorowie liczba odpowiedzi twierdzących była procentowo bardzo podobna 
i oscylowała w granicach 80,8-81,0%, jedynie w Lublinie wynosiła więcej (90,0%), 
natomiast w Zduńskiej Woli – mniej (71,1%). Zdecydowana większość badanych 
spędza wolny czas poza domem kilka razy w tygodniu, niezależnie od wielkości 
miejscowości. Ciekawostką jest to, że we wszystkich miejscowościach najczęstszą 
przyczyną wyjścia z domu są zakupy, spacer oraz wyjście w celu spotkania ze zna-
jomym/znajomą. Respondenci nie podjęli nowych czynności wykonywanych poza 
domem ani nie zintensyfikowali dotychczasowych – tutaj również odpowiedzi re-
spondentów niewiele się różniły w każdym z miast (Warszawa – 69,2%, Lublin – 
76,0%, Katowice – 64,6%, Zduńska Wola – 73,7% oraz Komorów – 61,9%). Ci, którzy 
podjęli nowe czynności w związku z pandemią, wskazali przede wszystkim na ak-
tywności sportowe i rekreacyjne w plenerze (jogging, nordic walking, jazda na ro-
werze, spacer). Pytanie o  miejsca do uprawiania takich aktywności wygenerowało 
zróżnicowane odpowiedzi wskazujące pewne tendencje (lasy i parki), które jednak 
nieco różnią się w miejscowościach średnich i małych:

Warszawa Lublin Katowice Zduńska Wola Komorów

centrum miasta 7,7% 8,0% 1,3% 5,3% 0,0%

lokalny park 34,6% 20,0% 40,5% 7,9% 19,0%

inne przestrzenie 
w mieście

7,7% 16,0% 17,7% 13,2% 4,8%

lasy 26,9% 28,0% 30,4% 34,2% 38,1%

tereny poza miastem 15,4% 26,0% 6,3% 39,5% 33,3%

 

 Większość ankietowanych mieszkańców każdego z miast nie odkryło w swo-
ich miastach nowych dla siebie miejsc (Warszawa – 73,1%, Lublin – 66,0%, Katowice 
– 56%, Zduńska Wola – 63,2%), jedynie w Komorowie ta statystyka wygląda inaczej 
(42,9%). Ci, którzy odpowiedzieli twierdząco, wskazali, że znajdują się one przede 
wszystkim powyżej 2 km od domu (w Komorowie równą liczbę punktów procen-
towych otrzymała również odpowiedź: 1-2 km). Obraz Komorowa w tym obszarze 
badań wynika prawdopodobnie z faktu, że ludzie zatrudnieni w Warszawie zmie-
nili tryb pracy na zdalną lub wracali bezpośrednio po pracy do domu. Dzięki temu 
mieli więcej czasu na spacery w okolicy swojego miejsca zamieszkania, a tym sa-
mym odkryli przestrzenie, których do tej pory nie znali. Do nowych miejsc, bez 
względu na lokalizację w Polsce, przyciąga przyroda, brak tłumów i łatwość dotar-
cia. W Warszawie duże znaczenie ma również infrastruktura.
 W czasie pandemii ankietowani w porównywanych miejscowościach prze-
stali odwiedzać przede wszystkim galerie handlowe. Po pandemii respondenci 
wrócą do aktywności, które aktualnie zawiesili. Pytanie otwarte dotyczące miejsc, 
w których warto spędzać wolny czas w czasie pandemii wygenerowało podobne 
odpowiedzi w każdym z badanych miast: parki, lasy oraz inne „miejsca ze świeżym 
powietrzem”.
 Podsumowując, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Warsza-
wie, Lublinie, Katowicach, Zduńskiej Woli i Komorowie są porównywalne, a wielu 
aspektach – niemal identyczne. Różnice wynikające z rodzaju użytkowanej prze-
strzeni i aktywności w jej obszarze wynikają przede wszystkim z charakteru miasta, 
w tym także z układu przestrzennego i funkcji dominujących. 
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Jakie miejsca wybierasz do spędzania wolnego czasu w czasie pandemii korona-
wirusa? 
Robert Konieczny, architekt: Ostatni rok zlał mi się w jedną masę. Choć były w niej 
fajniejsze momenty, kiedy było prawie normalnie. Mieszkam w Katowicach i od ja-
kiegoś czasu mamy w domu psa. Chcąc nie chcąc musimy go wyprowadzać, więc 
każdego dnia jestem poza domem. Mam jednak do szczęście, ponieważ miesz-
kam na osiedlu Paderewskiego w Katowicach. Obok niego jest ogromny park czyli 
Dolina Trzech Stawów. To miejsce, gdzie można bezpiecznie wyjść. Starałem się 
przez cały czas pandemii uważać na siebie i innych oraz przestrzegać obostrzeń. 
Więc dla mnie miejscem spacerów była Dolina Trzech Stawów. 
Mam jednak też drugie miejsce. Kupiliśmy działkę w Brennej i po namowach żony 
wybudowaliśmy tam dom. Na początku nie chciałem tego robić, byłem przeko-
nany, że nie będę miał na to czasu ani pieniędzy. Nie byłem przekonany do tej 
inwestycji. 

Ale ostatecznie Arka Koniecznego powstała. 
Tak. Dziś faktem jest, że Arka stała się miejscem azylu. Gdy byłem chory, moja ro-
dzina mogła dzięki temu zamieszkać osobno. Przy Arce jest o tyle fajnie, że od razu 
masz obok góry. Obecność i bliskość przyrody powoduje, że nie wariujesz. 

W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach zaczęło bywać więcej osób w czasie 
pandemii? 
Widzę to miejsce z okien. Były różne momenty. Gdy zamknięto parki, było tam pu-
sto, to był dość niesamowity widok. Dziś widać, że to takie miejsce, gdzie możesz 
wyjść, pooddychać powietrzem, czuć się bezpiecznie. Przychodzi tu wiele osób. 

Z osiedla Paderewskiego masz do pracy blisko, ale też daleko na tyle, żeby poko-
nać dużą część Śródmieścia. Zauważyłeś jakieś zmiany w jego funkcjonowaniu?
Na pewno jest mniej samochodów. To akurat jest bardzo fajne. Na ulicach jest też 
mniej??? ludzi, podobnie jest z autobusami i tramwajami. To, że zostały pozamy-
kane wszystkie lokale gastronomiczne sprawiło, że wszystko jest trochę bardziej 
depresyjne. Te lokale dawały jednak miastu życie. Gdyby jednak nie maseczki na 
twarzach to można by odnieść czasem wrażenie, że po prostu jest wolny dzień 
i wszyscy gdzieś wyjechali. Muszę dodać jednak ważną uwagę. Ja do pracy przy-
chodzę wcześnie, ale wychodzę bardzo późno, gdy życie miasta zamierało już tak-
że w normalnych czasach. 

Mnie szokują pustki na Mariackiej, miejskim deptaku pełnym knajp. Dziwnie to 
wygląda. 
Byłem tam wiele miesięcy temu, kiedy przez krótki czas były otwarte lokale. W pan-

Pocztówka z Katowic - Przemysław Jedlecki

UCIECZKA Z MIASTA JEST BEZ SENSU? 
WYWIAD Z ROBERTEM KONIECZNYM

Robert Konieczny, architekt z Katowic to dziś jeden z najbardziej znanych twórców 
budynków i przestrzeni publicznych w Polsce. Konieczny jest absolwentem Wy-
działu Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1996 r. uzyskał certyfikat 
New Jersey Institute of Technology, w 1999 roku założył pracownię KWK Promes. 
Od 2012 r. jest niezależnym ekspertem Fundacji Miesa van der Rohe. Jego projekty 
były wielokrotnie nagradzane, a pomysł na Muzeum Narodowego – Centrum Dia-
logu „Przełomy” w Szczecinie uznano za Najlepszy Budynek Świata 2016 r. Z kolei 
w 2017 roku jego dom w Brennej (dom „Arka”) uznano za Najlepszy Domu Świata 
(w konkursie Wallpaper Design 2017).
 W czasie pandemii koronawirusa z Robertem Koniecznym trudno się spo-
tkać. Z jednej strony, jego biuro realizuje cały czas wymagające projekty, z drugiej, 
sam architekt ogranicza kontakty społeczne do niezbędnego minimum. Rozma-
wialiśmy zatem za pośrednictwem internetowego komunikatora wideo. Robert 
Konieczny wiele razy zabierał publiczne głos w sprawie przestrzeni publicznych 
Katowic i sposobu w jaki funkcjonuje miasto. Swoją pracownię ulokował też w cen-
trum Katowic, często dojeżdża do niej rowerem lub chodzi pieszo. 

Robert Konieczny, Fot. Wikipedia



1312

POCZTÓWKA Z PANDEMII

demii w oczy rzuca się jednak też coś innego. Ona pokazała, że jest wzmożony ruch 
poza miasto. Ludzie próbują z tego miasta uciekać, działki świetnie się sprzedają, 
ludzie próbują się wyprowadzać. Mi ucieczka z miasta na stałe się nie podoba. Boję 
się, że pandemia to wzmocni. Katowice są bowiem fajnym miastem do pracy, ale 
już mniej fajnym do życia na co dzień.

Jak rozumiesz miasto fajne do życia?
Masz mieszkanie i ogródek przy nim. Chcesz, żeby był dobrym miejscem do spę-
dzania czasu. W przypadku miasta naszym wspólnym ogródkiem jest przestrzeń 
publiczna. Jeżeli coś się na nich dzieje, są pełne życia, to się czujesz tu dobrze. 
Muszą być też usługi, ogródki kawiarniane i nie może być za dużo samochodów. 
W takim mieście chce się żyć, nie ma potrzeby z niego uciekać. 
I kiedy pandemia sprawia, że ciężej się żyje, to powinniśmy zintensyfikować my-
ślenie, co można zrobić, żeby w naszym mieście mogło być lepiej. Żeby naprawdę 
było przyjazne i żeby zachęcić jednak ludzi do powrotu. 

Po co, skoro w domku pod lasem z dala od miasta jest im dziś dobrze?
Przecież nikt z nich nie będzie młodszy. Ta wyprowadzka poza miasto z punktu 
widzenia całego życia jest bezsensu. Ludzie szukają czegoś dobrego, ale tak na-
prawdę zaciskają sobie pętlę na szyję. Budują domy, ale za chwile dzieci z nich wy-
fruną, starzeją się, wszędzie trzeba jechać samochodem, nie ma żadnej infrastruk-
tury. Gdzie pójść na zakupy, gdzie jakaś kultura? Miejsce spotkać, lekarz, urząd? Nie 
ma tego. Gdzie myślenie o mieście piętnastominutowym, gdzie w zasięgu space-
ru masz wszystko, co potrzebne do życia? Podam przykład mojego osiedla, które 
powstało jeszcze w czasach PRL-u. Są tu sklepy, obok jest park, jest też pod ręką 
komunikacja miejska i drogi rowerowe. Jak chcę pojechać gdzieś daleko, to mam 
łatwy dojazd do autostrady. To powiedz mi, po co ja mam się stąd wyprowadzać. 
W Katowicach takich miejsc jest kilka. To nie tylko Paderewskiego, ale też Osiedle 
Tysiąclecia czy dzielnica Ligota. To okolice, gdzie jest miło. Takich miejsc w Kato-
wicach przybywa. Powstają też niewielkie skwery i parki między blokami. Odkry-
łem taki lokal niedaleko mojego biura.  Okazało się, że ten skwer to miejsce, gdzie 
mogę wyjść z biura, usiąść i odpocząć. 

Taki miejsc powinno być więcej?
Miasto powinno dać ludziom na swoim terenie to, czego szukają, gdy uciekają 
z miasta. To właśnie miejsca zielone, w których można czuć się swobodnie, odpo-
cząć, pograć w paletki czy nawet rozłożyć się z kocem. Chodzi o tworzenie miejsc 
dla ludzi. Konieczne jest tworzenie jak największej liczby miejsc z zielenią. Fanta-
stycznie by było, gdyby np. udało się przemieniać dachy wielu budynków, tak by 
były zielonymi tarasami dostępnymi dla mieszkańców. Chodzi o małe działania, 

czasem wręcz w mikroskali, żeby dawać przyjemne przestrzenie do życia i jedno-
cześnie obniżać temperaturę w mieście. Takich dachów w Katowicach jest pewnie 
wiele. 

Brzmi nieźle. 
Czas o tym pomyśleć i zacząć działać. To ogromna szansa. Przecież w Barcelonie 
takie dachy wykorzystuje się na potęgę. 

A co z tym, co już jest? Jak w czasie pandemii sprawdził się katowicki rynek? War-
to tu pójść na spacer w czasie pandemii?
Przyznaję, z ręką na sercu, że rzadko tam bywam. Pojawiam się tam sporadycznie, 
choć oczywiście obserwuję to miejsce. Z mojej zawodowej perspektywy to miejsce 
jest słabe i mi się nie podoba. Ale nie przekreślam go. Kiedyś bowiem nie wierzy-
łem, że zadziała deptak na ul. Mariackiej, ale stało się inaczej i to miejsce przed 
pandemią naprawdę żyło. Być może to efekt głodu przestrzeni publicznych w Ka-
towicach. Rynek to nasz lokalny miszmasz, ale może być miejscem, którego wiele 
osób potrzebuje. Choć może za jakiś czas znowu trzeba będzie go przebudować. 

Czy zmiany w korzystaniu z przestrzeni publicznych w czasie pandemii powinna 
być nauczką dla ich twórców?
Pandemia jest straszna, ale wierzę, że minie za jakiś czas. Niemniej wydaje mi się, 
że ona jest przygrywką do czegoś, o czym dziś nie myślimy zbyt często. Chodzi 
o klimat i jego zmiany. Pytanie brzmi: co zrobić, by za sto lat na Ziemi dało się żyć? 
Przecież temperatura nadal będzie rosła, może nam brakować wody, kataklizmów 
może być więcej. Dlatego musimy reagować. I to już! Nie ma na co czekać. 
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STREFA KULTURY W KATOWICACH 
W CZASIE PANDEMII

W ciągu ostatniej dekady Śródmieście Katowic i jego najbliższa okolica została 
gruntownie przebudowana. 
 Jednym z miejsc, które zmieniło się najbardziej, jest obszar dawnej kopalni 
Ferdynand (później „Katowice”). Węgiel w tym miejscu zaczęto fedrować w 1823 
roku, zaś ostatnia tona węgla wyjechała z kopalni w 1999 roku. Wtedy kopalnię ofi-
cjalnie zlikwidowano1. 
 Kopalnia powstała na terenie dawnej gminy Bogucice, tuż przy wsi Kato-
wice. Późniejszy rozwój Katowic (prawa miejskie mają od 1865 roku) sprawił, że 
kopalnia „przesunęła się” niemal do centrum miasta. Wieże szybowe dominowały 
nad krajobrazem miasta. Węgiel wybierano przez całe lata kilkadziesiąt metrów od 
hali Spodka (wybudowanej w 1971 roku, w miejscu zakładów hutniczych, a potem 
magazynów). 

Kopalnia Ferdynand (fot. archiwum własne)

 Gdy zamknięto kopalnię, władze Katowic zaczęły szukać nowego pomysłu 
na to miejsce. Część działek trafiła w ręce prywatne, ale większość poprzemysło-
wego obszaru przejęło miasto oraz inne publiczne instytucje. W efekcie zrodził się 
pomysł budowy w tym miejscu szeregu gmachów publicznych. Po kolei ogłasza-
no konkursy architektoniczne, a następnie dzięki wsparciu w postaci unijnych pie-
niędzy, realizowano śmiałe projekty. Tak powstał nowy gmach Muzeum Śląskiego 
(projekt Riegler Riewe Architekten), siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia (autorem projektu jest pracownia Konior Studio Tomasza Koniora) 
oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe (projekt Jems Architekci). 

1  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_%E2%80%9EKa-
towice%E2%80%9D, dostęp 25 kwietnia 2020 roku. 

 Całość nazwano Strefą Kultury. „Strefa Kultury stała się nowym symbolem 
Katowic. Miasta, w którym dokonała się niezwykła metamorfoza na niemal wszyst-
kich polach” – chwalą się dziś władze Katowic2. W Strefie Kultury przed pandemią 
organizowano też wiele imprez plenerowych i festiwali takich jak: Tauron Nowa 
Muzyka, urodziny miasta czy Męskie Granie. Żyła ona też w dni, kiedy imprez nie 
było. Jej twórcy zadbali o miejsca z zielenią, aleje spacerowe, ławki, zielony labirynt 
(stanowi odwzorowanie mapy Katowic) czy fontannę. Obszar dawnej kopalni stał 
się miejscem spotkań. 

Strefa Kultury w Katowicach, na pierwszym planie Muzeum Śląskie (fot. UM Katowice)

 Wyjątkowym miejscem na mapie Strefy Kultury jest Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe. Gmach łączy się ze Spodkiem i choć jest nowoczesny, nawiązu-
je do historii miasta. To nie tylko miejsce spotkań, kongresowych i konferencji czy 
targów, ale również jedyna w swoim rodzaju przestrzeń publiczna. 
 Budynek, którego czarną jak węgiel elewację tworzy ciągniona stalowa siat-
ka, z góry przypomina gigantyczne pudełko przecięte w poprzek zieloną doliną. 
Wytyczono ją tak, jak przed laty biegła nieistniejąca już droga z Bogucic do Kato-
wic. 
 Porośnięta trawą sztuczna dolina to także tarasy widokowe, z których roz-
ciąga się „pejzaż” Śródmieścia Katowic. Wiele osób przychodzi tu na spacer, spo-
tkać się ze znajomymi. Na tarasach organizowano też latem imprezy, takie jak kino 
letnie oraz niewielkie koncerty, w ciepłe dni funkcjonowała tu też strefa gastro-
nomiczna. Te wydarzenia przyciągały tłumy. Było to jedno z ciekawszych miejsc 
w centrum Katowic. Można tu było po prostu posiedzieć na trawie, rozmawiać, pa-
trzeć na innych, jeść, pić i chłonąć w spokoju atmosferę tętniącego życiem miasta.  
2  http://welcome.katowice.eu/pl, dostęp 25 kwietnia 2020 roku.
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Zielona dolina MCK, ciepły dzień przed pandemią koronawirusa (fot. PTWP Event Center)

 MCK to jednak nie tylko zielona dolina z imprezami. W obiekcie znajduje 
się wiele sal konferencyjnych oraz wielka hala na masowe wydarzenia. To tutaj 
odbywały się partyjne konwencje, spotkania programowe i mniejsze konferencje. 
Również w MCK organizowano przed pandemią takie wielkie wydarzenia jak Euro-
pejski Kongres Gospodarczy, które przyciągało nawet po 15 tys. osób. Regularnym 
wydarzeniem były też targi książki, nie brakowało też koncertów oraz Intel Extre-
me Masters czyli finałów rozgrywek w grach komputerowych. Ta impreza, która 
działa się również w Spodku przyciągała nawet 180 tys. gości i uczestników. 
 Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center (zarządca MCK i Spodka powie-
dział mi, że w czasach przed Covid-19 w Spodku i Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym organizowano ok. 500 wydarzeń rocznie. Tylko w 2019 roku wzięło 
w nich udział niemal 1,3 mln. osób. Dwa lata temu w wakacyjne weekendy, uczest-
nicząc w koncepcie pod nazwą Gastro Fajer, tarasy Spodka i zieloną dolinę odwie-
dziło około 50 tys. osób. 

MCK w Katowicach (Fot. Marek Mróz/Wikipedia)

 To wszystko skończyło się wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Gdy 
w efekcie rządowych obostrzeń niemożliwe stało się organizowanie wydarzeń, 
MCK oraz Spodek opustoszały. Doszło nawet do tego, że zarządca obu budynków 
(jest nim wybrana w przetargu firma), aby zaoszczędzić na rachunkach wyłączał 
nocną iluminację symbolu Katowic czyli Spodka. 
 MCK przez wiele miesięcy 2020 roku był zamknięty na cztery spusty. W dru-
giej połowie roku zapadła decyzja o tym, że w hali, gdzie odbywały się duże wyda-
rzenia zostanie utworzony szpital tymczasowy dla chorych na koronawirusa. 
 Jego stworzenie kosztowało 55,5 mln zł. „W pierwszym etapie działania ten 
500-łóżkowy szpital udostępni 140 miejsc internistycznych oraz 20 w standardzie 
oddziału intensywnej opieki medycznej. W razie potrzeby będzie rozszerzać swoją 
działalność o kolejne łóżka. Obiekt będzie więc funkcjonował w systemie moduło-
wym” – zapowiadał w listopadzie 2020 roku wojewoda śląski Jarosław Wieczorek3. 
Przez jakiś czas szpital nie miał zbyt dużej liczby pacjentów. Wszystko to zmieniło 
się w czasie trzeciej fali pandemii (przełom marca i kwietnia 2021 roku), szybko 
okazało się, jak bardzo to miejsce jest potrzebne chorym. Trafiały tu zarówno oso-
by, które trzeba było leczyć pod respiratorami, jak i te, które były w stanie oddy-
chać samodzielnie. 

3  https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/szpital-tymczasowy-w-mck-gotowy-na-
-przyjecie-pacjentow, dostęp 25 kwietnia 2020 roku
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Szpital tymczasowy w MCK w Katowicach (fot. Śląski Urząd Wojewódzki)

 Chorzy leżą w ogromnej hali podzielonej na sektory i boksy. Nie ma tu dzien-
nego światła, przez cały dzień jest ona oświetlana sztucznie. Lampy przygasają do-
piero wieczorem, wtedy halę wypełnia półmrok, ale stale panuje tu krzątanina i ni-
gdy nie jest cicho. Pacjenci słyszą cały czas dźwięki, które wydają liczne urządzenie 
medyczne. Także alarmowe, gdy ktoś umiera. To codzienność. 
 „W czwartek rozmawiałem z pacjentem. Wiek: nieco ponad 40 lat. W domu 
czeka na niego żona i dzieci. Opowiadał o tym, że gdy kładł się spać pani obok 
spokojnie oddychała. Gdy obudził się o 5 rano, pani była zabierana w worku” – to 
jedna ze scen, którą opisał w publicznym poście na Facebooku Michał Krawiec, 
student medycyny, który zgłosił się tu do pracy4. 
 Jego długi wpis to nie tylko opis dramatu i heroicznej walki lekarzy, pielę-
gniarek oraz personelu pomocniczego. To także opis radykalnej przemiany funkcji 
przestrzeni publicznej. 
 „Wyobraź sobie, że leżysz na dużej sali z ponad 200 osobami chorymi na 
to samo, co Ty. Każdy w innym stanie, oddzieleni od siebie zasłonkami i ścianami 
z dykty. Patrzysz, jak dwa metry od Ciebie ktoś umiera na chorobę, którą także Ty 
masz” – opisuje. 
 Przeobrażona przestrzeń publiczna stała miejscem śmierci. Mimo, że jest tu 
wiele osób, to śmierć jest często samotna, bliskich nie może tu być. Michał Krawiec: 
„Większość pacjentów to ludzie starsi. Mają ze sobą telefony, ale często w stresie 
nie są w stanie wybrać numeru do rodziny lub podłączyć komórki do ładowarki.  

4  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007536512860

 Płaczą z samotności. Rodzina płacze, bo bliski nie dzwoni ze szpitala, a rano 
media podały gigantyczne statystyki zgonów”.
 Jak wygląda praca w miejscu, w którym kiedyś paradowali ubrani w garnitury 
politycy, ogłaszano wielkie plany i dyskutowano o przyszłości Polski, Europy i świa-
ta? Ubrani w specjalne kombinezony lekarze i pielęgniarki uwijają się jak w ukro-
pie. W przestrzeni, w której leżą chorzy, mogą przebywać tylko trzy godziny. Po tym 
czasie są zbyt zmęczeni i musi ich ktoś zastąpić. Praca w kombinezonie, goglach, 
rękawiczkach i maskach jest trudna. Człowiek poci się, jest mu cały czas gorąco, 
przyłbice i gogle parują. „Personel pracuje jak mrówki. Chodzi się szybko. Lepiej nie 
biegać, bo mokre stopy ślizgają się w crocsach otoczonych trzema workami. Gdy 
dwie mrówki się spotkają, to stają naprzeciwko, żeby móc się rozpoznać i znaleźć 
szukanego towarzysza. „Żołnierz?” „Ratownik?” „Czy któryś z Was to lekarz?”” - opi-
suje Michał Krawiec. 
 MCK to jednak też miejsce nadziei. Wielu pacjentów udaje się uratować, wra-
cają do domów, z czasem do normalnego życia. Gmach jest tak wielki, że udało się 
tu również stworzyć punkt szczepień. Czy to zwiastun powrotu do normalności? 
Czy obiekt, który miał służyć wielkim wydarzeniom, może wrócić do normalne-
go funkcjonowania? Czy da się zorganizować koncert skocznej muzyki w miejscu 
śmierci tak wielu osób? Czy wspólna przestrzeń może służyć nie tylko życiu, ale też 
być zawłaszczana przez śmierć? Dziś, gdy wciąż działa tu szpital nikt nie zna jesz-
cze na te pytania odpowiedzi. Ale prędzej czy później trzeba będzie ich poszukać. 
MCK został naznaczony pandemią koronawirusa. Strefa Kultury stała się sceną tra-
gedii i ludzkich dramatów. Nie możemy tego ignorować. 
 Dlatego o zmianę funkcji MCK i jego przyszłość zapytałem Marcina Stolarza, 
prezesa PTWP Event Center. 
Jak Pan przyjął informację ze strony władz państwowych o chęci organizacji 
szpitala w tym miejscu? Czy spodziewał się Pan, że miejsce wielu wydarzeń sta-
nie się szpitalem? 
Marcin Stolarz: Informacja o tym, że Międzynarodowe Centrum Kongresowe może 
zostać przekształcone w placówkę covidową nie była dla nas wielkim zaskocze-
niem. Niemniej nie mieliśmy praktycznie nic do powiedzenia w tej sprawie. Była to 
decyzja administracyjna ministra zdrowia bez możliwości odwołania. Oczywiście 
wcześniej wojewoda poinformował nas, co się ma zdarzyć, ale cały tryb i jego tem-
po były dla nas dużym zaskoczeniem. Stanęliśmy przecież do przetargu na zarzą-
dzenie Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym dlatego, że chcie-
liśmy – i nadal chcemy – zajmować się organizacją koncertów, kongresów, targów 
i wydarzeń sportowych w obu tych obiektach. Nigdy nie sądziliśmy, że będziemy 
musieli udostępniać Międzynarodowe Centrum Kongresowe na szpital. I w tym 
kontekście to była duża zmiana i ogromne zaskoczenie, i dla nas i dla naszych lu-
dzi.
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Czym dla Pana jest ta zmiana funkcji? Jak Pan ją odbiera? 
Traktujemy tę okoliczność jako narzuconą i czasową. Koncentrujemy się na aktyw-
nościach, które sprawdzają się w pandemii, wprowadziliśmy np. usługi studia te-
lewizyjnego dla realizacji spotkań hybrydowych lub online, w miejsce często kilku-
tysięcznych eventów. Nasz zespół przez cały czas współpracuje z organizatorami 
wydarzeń, po to, by nie rezygnowali z ich organizacji, gdy będzie to już możliwe. 
Organizatorom pomagamy przenosić wydarzenia na inne terminy i dostosować je 
do panujących ograniczeń. Stale pracujemy nad kalendarzem na kolejne lata i nad 
nowymi produktami. 
W mieście związanych ze Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
jest około 5 tys. miejsc pracy. Wszystko, co się teraz dzieje, wpływa na pracę ludzi, 
na inne branże. Toczy się gra o markę miasta Katowice jako głównego ośrodka wy-
darzeń kongresowych, konferencyjnych i kulturalnych, w tym markę centrum kon-
gresowego – największego w kraju, którą udało się przez lata Katowicom wypra-
cować. Odbudowa tego brandu, jeśli największe i najważniejsze wydarzenia stąd 
znikną, może potrwać nawet kilka lat. Tej pozycji i wypracowanego potencjału nie 
możemy zaprzepaścić.

Jak Pan sądzi czy po zamknięciu szpitala to miejsce naznaczone pandemią bę-
dzie inaczej odbierane?  
Międzynarodowe Centrum Kongresowe jest i będzie obiektem w pełni bezpiecz-
nym od strony technicznej, jak i dla odwiedzających. Obecnie, w szpitalu tymcza-
sowym trwa walka o zdrowie i życie ludzi, podchodzimy do tego z pokorą. Jed-
nak, jak sama nazwa wskazuje, jest to funkcja „tymczasowa”, a naszym zadaniem 
będzie przywracanie obiektu do pełnej pierwotnej funkcjonalności. W pierwszym 
okresie po zakończeniu działalności szpitala tymczasowego stosunek do wydarzeń 
organizowanych w obiekcie będzie u poszczególnych ludzi pewnie emanacją ich 
wrażliwości, jednak wierzymy, że obiekt docelowo wypełni się rozmowami, spo-
tkaniami i dobrymi emocjami towarzyszącymi konferencjom, kongresom, targom, 
czyli wszystkiemu temu, do czego został stworzony. Nie jesteśmy w tym wyzwaniu 
jedyni. Sytuacja jest podobna w wielu miejscach w Polsce i Europie, na stadionach, 
w halach czy przestrzeniach targowych. 
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Pocztówka ze Zduńskiej Woli - Michalina 
Łagunionok

WYWIAD Z PAWŁEM SZEWCZYKIEM
W trakcie trwania kolejnych obostrzeń, w dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 8:00, 
w miłej atmosferze, w gabinecie w Urzędzie Miasta w Zduńskiej Woli przepro-
wadziłam wywiad nagrany za pomocą smartfona z Zastępcą Prezydenta Miasta 
Zduńska Wola od 2018 roku – Pawłem Szewczykiem. Mój respondent jest osobą, 
która związana jest z miastem i Urzędem już od wielu lat. Orędownik nowinek 
w przestrzeni miejskiej, estetyzacji zaniedbanych fragmentów Zduńskiej Woli oraz 
szeroko pojętego rozwoju miasta. Wywiad trwał 16 minut.

Michalina Łagunionok: Jak długo mieszka Pan w mieście?
Paweł Szewczyk: Z przerwami na pobyty zagraniczne – 44 lata.

MŁ: Gdzie najczęściej spędza Pan czas wolny podczas pandemii i dlaczego?
PS: Głó+wnie w domu, na świeżym powietrzu - raczej w miejscach, gdzie ruch jest 
ograniczony. Są to obszary przede wszystkim wokół mojego miejsca zamieszka-
nia. Czasem tereny zielone czy rekreacyjne, które mamy do dyspozycji na terenie 
miasta. Tak, aby w miarę rozsądku i możliwości ograniczyć bezpośredni kontakt, 
a przede wszystkim przebywanie w dużych skupiskach ludzkich.

MŁ: Co najbardziej, z Pana perspektywy, zmieniło się w mieście podczas pande-
mii?
PS: Na pewno zauważalna jest zwiększona aktywność mieszkańców jeżeli chodzi 
o spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Myślę, że pandemia spowodo-
wała, że wiele osób, które przed okresem epidemicznym spędzało czas głównie 
w domu czy u znajomych, teraz zdecydowało się spędzać go na świeżym powie-
trzu. To jest widoczne. Praktycznie każde miejsce w Zduńskiej Woli, w którym moż-
liwe jest pospacerowanie bez większego kontaktu z innymi osobami, jest wyko-
rzystywane. Nie mam tylko na myśli najbardziej popularnej przestrzeni, jaką jest 
teren wokół zbiornika Kępina czy też tereny w pobliskich lasach mieszczących się 
pod Zduńską Wolą, ale jest to też widoczne w innych częściach miasta, gdzie lu-
dzie spacerują wokół osiedli czy na samych osiedlach. Wiadomo, że obecnie jest 
zdecydowanie mniejszy ruch w całym mieście, w związku z tym i te spacery są 
bardziej korzystne. Sprawę komplikuje jakość powietrza, dlatego ludzie starają się 

przemieszczać w te miejsca, gdzie smog jest mniej dokuczliwy. Myślę też, że zmie-
niło się istotnie postrzeganie przez mieszkańców przestrzeni w mieście – rozmowy 
bardzo wyraźnie pokazują, że istnieje potrzeba tworzenia przestrzeni do spędza-
nia wolnego czasu. To będzie na pewno ten pozytywny, jeśli takiego określenia 
oczywiście można użyć, efekt okresu pandemicznego – wiele osób dostrzeże, że 
tworzenie w przestrzeni publicznej miejsc do spędzania wolnego czasu, nie tyl-
ko aktywnie, ale po prostu spędzania wolnego czasu, jest potrzebne. Te zmiany, 
które mają się dokonać na przestrzeni kilku najbliższych lat będą wychodzić na-
przeciw tym oczekiwaniom. Pandemia z całą pewnością zmieniła optykę miesz-
kańców w kwestii działań w przestrzeni publicznej. Kilka tygodni można w domu 
bez problemu wytrzymać. Natomiast pandemia trwa już ponad rok. Okres zimowy 
czy jesienny bardziej sprzyja spędzaniu wolnego czasu w domach, natomiast okres 
wiosenny, letni czy wczesnojesienny zadecydowanie nie. Dlatego też każdy szuka 
wypoczynku, relaksu w miejscach do tego stworzonych, kameralnych, ale także 
dużych przestrzeni, w których nawet jeśli wiele osób spędza wolny czas, to nie ma 
ze sobą bezpośredniego kontaktu i pewnego rodzaju intymność jest zachowana.

MŁ: Z jakimi największymi problemami boryka się, wg Pana miasto podczas pan-
demii?
PS: Myślę, że te wszystkie problemy, z którymi borykają się samorządy są podobne 
–  mniejsze dochody z różnego rodzaju źródeł spowodowane kwestią pandemicz-
ną. Tego tematu nie będę rozwijał, ponieważ jest to temat powszechny i oczywisty 
dla każdego samorządu bez wyjątku. Jest to na pewno duży problem, ale trzeba 
sobie z nim radzić. Ogromnym problemem jest również brak stabilności i przewi-
dywalności zmian i regulacji, które na co dzień dotykają urzędu miasta, a traktu-
jąc urząd miasta jako organizm żywy – dotykają przede wszystkim pracowników. 
Z bardzo niedużym wyprzedzeniem dowiadujemy się o kolejnych ograniczeniach, 
które istotnie wpływają na pracę urzędu, a ta przekłada się bezpośrednio również 
na całość administracyjnego życia miasta. Podsumowując, problemem jest niska 
przewidywalność, niespójność i nielogiczność rozwiązań. Jako samorząd od same-
go początku jesteśmy zaskakiwani decyzjami albo wytycznymi, bądź też nakaza-
mi, które musimy realizować, niekoniecznie skonsultowanymi z nami. W różnych 
samorządach są różne problemy i różne potrzeby i czasami warto by było, żeby 
przed wydaniem nakazu skonsultować, czy jest to możliwe do wykonania i, przede 
wszystkim, czy jest to w danym samorządzie potrzebne. Problemem jest także nie 
do końca dobrze wycelowana pomoc dla samorządów. Można to zilustrować przy-
kładem: samorządy zostały zwolnione z pobierania opłaty targowej, a w zamian 
przekazywana jest rekompensata. Czy akurat taka pomoc jest potrzebna? Osoby 
na targowiskach handel mogą prowadzić. Jest wiele obszarów, na których zakazy 
cały czas funkcjonują, natomiast żadnej rekompensaty nie ma. To przykład chy-
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ba nie do końca dobrze ukierunkowanej pomocy. Reasumując, problemem jest 
przede wszystkim utrzymanie odpowiedniego poziomu dochodów i zbilansowa-
nia go z wydatkami (a te wydatki z całą pewnością w okresie pandemii są większe), 
a także mała stabilność w kwestii podejmowanych decyzji. To są problemy, z któ-
rymi się borykamy od kilku miesięcy i oby ten czas pandemiczny jak najszybciej się 
skończył – wrócilibyśmy wtedy do pewnej równowagi, której teraz brakuje. 

MŁ: Czy w mieście występują przestrzenie publiczne wymagające specjalnej 
uwagi podczas pandemii? Jeśli tak, to dlaczego?
PS: Przestrzenie publiczne dedykowane spędzaniu wolnego czasu i infrastruktura 
służąca do tego istnieją na terenie miasta. Pandemia pokazała jednak, że trzeba 
na nie zdecydowanie szerzej patrzeć. I są oczywiście miejsca, które bierzemy bar-
dzo mocno pod uwagę, jeżeli chodzi o wzbogacenie infrastruktury czy też popra-
wę bezpieczeństwa. Szczególnie zwracaliśmy i zwracamy uwagę na przestrzenie, 
w których skupiska osób są największe, na przykład targowiska czy tereny obiektów 
handlowych. Tam tradycyjnie przewija się bardzo dużo osób. Tam również staramy 
się zwracać większą uwagę, czy wszystkie reguły i normy są zachowane. Reasumu-
jąc: pandemia pokazuje, że nie wszystkie miejsca w naszej przestrzeni publicznej 
były optymalnie zaprojektowane i optymalnie wyposażone do tego, aby można 
było w sposób bezpieczny funkcjonować w takim okresie, w jakim teraz jesteśmy. 
Jest to wyraźny impuls do tego, żeby te miejsca odpowiednio doposażać i pod tym 
kątem również planować inne obszary w przestrzeni publicznej, które mają być 
w niedalekiej przyszłości oddane mieszkańcom. 

MŁ: Czy pandemia spowodowała wykorzystanie starych przestrzeni w nowy spo-
sób w mieście?
PS: Na tym etapie jeszcze nie, natomiast dała wyraźny impuls do tego, aby te prze-
strzenie tworzyć bądź istniejące przestrzenie rozwijać i poszerzać. 

MŁ: Które miejsca najbardziej się wyludniły?
PS: Centrum miasta. W centrum zlokalizowany jest Ratusz, który nie jest siedzibą 
władz, ale jest to siedziba miejskiej jednostki kulturalnej i centrum integracji. Ta 
placówka jest przez cały czas zamknięta bądź bardzo mocno ograniczona w swo-
jej działalności. Centrum i wszystko to, co było skupione wokół budynku Ratusza 
jest mocno ograniczone – ilość osób przebywających, odpoczywających w otacza-
jącej go przestrzeni. Centrum miasta jest zdecydowanie tym miejscem, które pod-
czas pandemii się wyludniło. 

MŁ: Czy dostrzega Pan jakieś pozytywne zjawiska będące następstwem ograni-
czeń związanych z pandemią?

PS: Po pierwsze – mieszkańcy dostrzegają potrzebę istnienia wielu mniejszych 
i większych przestrzeni do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nie 
zawsze aktywnego – nie każdy musi biegać, uprawiać nordic-walking, jeździć na 
rolkach czy na rowerze. Czasem wystarczy, że ktoś posiedzi i poczyta książkę. To 
jest pozytyw. Takie miejsca musimy projektować z myślą o wszystkich – zaczynając 
od najmłodszych i najstarszych, poprzez młodzież i osoby w wieku średnim, tak 
aby w tych przestrzeniach było coś dla każdego. Ktoś może chcieć pograć sobie 
w szachy, pojeździć na rowerze, pobiegać, przeczytać książkę, spotkać się, poroz-
mawiać. Samo wyjście z domu to już naprawdę duży krok. Pandemia pokazała, 
w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Pozytywne jest także to, że coraz 
więcej osób, szczególnie starszych, zdecydowanie lepiej porusza się w świecie cy-
frowym, w świecie elektronicznym z różnego rodzaju nowinkami. Dlatego łatwiej 
jest projektować w przestrzeni publicznej elementy infrastruktury opartej na in-
ternecie i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Ja sam po swoich ro-
dzicach widzę, że są zmuszeni podczas pandemii do wykorzystywania chociażby 
telefonu i internetu do różnych spraw – dla nich nie jest to już żadna bariera. Je-
śli w przestrzeni publicznej powstanie jakieś urządzanie, na przykład infokiosk, to 
już wiele osób starszych będzie wiedziało przynajmniej jak z niego skorzystać. I to 
jest też ten pozytywny aspekt tego okresu pandemicznego – trochę więcej czasu 
spędzamy w domu i, siłą rzeczy, spędzamy go korzystając z urządzeń związanych 
z dostępem do internetu. To przyniesie trwały i pozytywny skutek jeśli chodzi o po-
kolenie 60+, nie tylko w Zduńskiej Woli, ale również w całym kraju.

MŁ: Czy chciałby Pan coś dodać?
PS: Chciałbym. Chciałbym mówić już o okresie pandemicznym w czasie przeszłym.

MŁ: Dziękuję za rozmowę.



2928

POCZTÓWKA Z PANDEMII

SPACER PO ZDUŃSKIEJ WOLI W CZASACH 
PANDEMII

Zduńska Wola to przemysłowe średnie miasto z 42 000 mieszkańców o powierzch-
ni 25 km2  w województwie łódzkim. Jest to miasto borykające się z szeregiem 
problemów wynikających ze zmian ustrojowych, pociągających za sobą zmiany 
w strukturze i sektorach zatrudnienia; miasto, które z energią szuka swojej tożsa-
mości na nowo. 

Układ urbanistyczny, rozproszenie terenów pod określoną zabudowę i brak 
szczególnie wydzielonej przestrzeni pod funkcje gastronomiczno-rozrywkowe 
i handlowe powoduje, że liczba osób przebywających w przestrzeniach miejskich 
w normalnych – przedpandemicznych – warunkach rozkłada się dość symetrycz-
nie w śródmieściu. Zduńskowolanie skupiają się wokół restauracji, pubów, sklepów 
w różnych częściach miasta. Ale są. Widać ich. Również wtedy, gdy przemieszczają 
się z jednego punktu do innego, co jeszcze do niedawna było zupełnie naturalne 
i nie podlegające dyskusji. 

Dzisiaj zastanawiam się, jak zmieniło się moje miasto w kryzysie. Obostrze-
nia związane z pandemią znacznie ograniczyły działanie takich miejsc, jak wyżej 
wymienione. Ruch w centrum ma dziś inny charakter, wciąż zmieniający się w za-
leżności od restrykcji obowiązujących w danym momencie. Ja skupię się przede 
wszystkim na pierwszych miesiącach pandemii, gdy jeszcze nie wiedzieliśmy, co 
nas czeka i z jakim wrogiem mamy do czynienia. Ta impresja, specyficzny spacer 
po mieście, ma charakter subiektywny. Skupia się na kilku charakterystycznych 
punktach, właśnie z uwagi na to rozproszenie. Zapraszam na wędrówkę.

Pierwsze tygodnie pandemii wiązały się z wyraźnymi ograniczeniami w sfe-
rze handlu. Wielu mieszkańców postanowiło w tym samym czasie, jako wynik 
pewnej niewiadomej i konieczności zabezpieczenia bytu rodzinom, uzupełnić za-
pasy na czas ewentualnej narodowej kwarantanny. Kadry z filmu zamieszczonego 
poniżej przedstawiają grozę tej sytuacji i wynikającej z niej niepewność jutra: 
https://drive.google.com/file/d/1S51MnKb4rN1ENkPF7869kgQYrsmQ5WXO/view?usp=sharing

Kolejki pod marketami nie przypominały tych sprzed lat – tutaj mieszkańcy się nie integrowali, 
nie plotkowali, stali w bezpiecznej odległości, poważni i zaniepokojeni – źródło: kadr z filmu z ma-
teriałów Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.  

Ulicą Sieradzką kierujemy się do serca miasta. Przy Placu Wolności znajduje 
się Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz, które z racji swojego położenia, jak 
i funkcji, stanowi miejsce, w którym przed pandemią widziało się ruch w każdej 
postaci. Tutaj swoją siedzibę ma dom kultury i kino, tutaj w sąsiadującej przestrzeni 
–  w warunkach normalnych – mieszkańcy siedzą na ławkach i ze sobą rozmawiają. 
A bacznym okiem przygląda im się na co dzień Stasiu Klinger, który przycupnął na 
ławeczce, upamiętniającej jego osobę:

Stasiu Klinger – nieżyjący już lokalny bard, 
malarz, człowiek wielu talentów. Ławeczka 
upamiętniająca jego osobę już na stałe wpi-
sała się w krajobraz miasta. Została zreali-
zowana w ramach budżetu obywatelskiego 
– na wniosek mieszkańców, z mieszkańcami 
i dla mieszkańców. Teraz Stasiu jest niemym 
świadkiem kryzysu, samotnie czekającym na 
poprawę sytuacji i powrót do normalności – 
fot. Dree

https://drive.google.com/file/d/1S51MnKb4rN1ENkPF7869kgQYrsmQ5WXO/view?usp=sharing
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 Serce miasta bije słabo, kiedy nie napędza go rytm pieszych wędrówek 
mieszkańców i przyjezdnych. Zmniejszył się także samochodowy i rowerowy ruch 
na ulicach, co szczególnie było widać już w pierwszym miesiącu pandemii. „1 kwiet-
nia 2020. I to nie jest Prima Aprilis...” – tak zaczyna się film, który ukazuje okolice 
Ratusza w tamtym czasie: 
https://drive.google.com/file/d/1HYGnRuMNr1C7-yqzlLACDHNhsKZv89j6/view?usp=sharing

Na filmie również widać osamotnionego Stasia Klingera – źródło: kadr z filmu z materiałów Stra-

ży Miejskiej w Zduńskiej Woli.

Apokaliptycznego klimatu dodają samochody Straży Miejskiej jeżdżące po 
Zduńskiej Woli, które z wykorzystaniem megafonów i sygnałów świetlnych infor-
mują mieszkańców o niewidocznym niebezpieczeństwie:
https://drive.google.com/file/d/117r4JAa-CeRC3y-EpGgGJssHE5R_9Vb8/view?usp=sharing

Po ulicach miasta przejeżdżają od czasu do czasu samochody, które wprowadzają niepokojącą 
atmosferę, nieznaną już wielu pokoleniom, ale kojarzącą się z niebezpieczeństwem – źródło: kadr 
z filmu z materiałów Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli  

Spacerując dalej, często można było także natknąć się i na takie akcje – nie-
zapomniane i bardzo spektakularne, związane z dezynfekcją przestrzeni miejskich. 
Takie obrazki nie są codziennością i z pewnością pozostaną symbolem 2020 roku:

 Ze ścisłego centrum kierujemy się w stronę Parku Miejskiego. Idziemy ulicą 
Kościelną, nadal mijamy niewiele osób. W czasie pandemii brakuje zajęć i możliwo-
ści spędzania czasu poza domem, rodzą się frustracje. Pojawia się nuda i desperac-
ka próba powrotu do jako takiej normalności. Atrakcyjne sportowo lub rekreacyjnie 
miejsca w przestrzeni publicznej stają się tymi najbardziej uczęszczanymi, co po-

Dezynfekcja 23 wiat przy-
stankowych w celu zmi-
nimalizowania ryzyka 
rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa przeprowadzona 
w dniu 28 marca 2020 roku 
– źródło: oficjalna strona 
Urzędu Miasta Zduńska 
Wola: https://zdunskawola.
pl/dezynfekcja-przystanko-
w-w-zdunskiej-woli-pierw-
sza-w-miniony-weekend/ 
(dostęp 05.05.2021)

https://drive.google.com/file/d/1HYGnRuMNr1C7-yqzlLACDHNhsKZv89j6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117r4JAa-CeRC3y-EpGgGJssHE5R_9Vb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117r4JAa-CeRC3y-EpGgGJssHE5R_9Vb8/view?usp=sharing
https://zdunskawola.pl/dezynfekcja-przystankow-w-zdunskiej-woli-pierwsza-w-miniony-weekend/
https://zdunskawola.pl/dezynfekcja-przystankow-w-zdunskiej-woli-pierwsza-w-miniony-weekend/
https://zdunskawola.pl/dezynfekcja-przystankow-w-zdunskiej-woli-pierwsza-w-miniony-weekend/
https://zdunskawola.pl/dezynfekcja-przystankow-w-zdunskiej-woli-pierwsza-w-miniony-weekend/
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twierdza się również w wynikach ankiet oraz wypowiedzi włodarza miasta  – Pawła 
Szewczyka, zastępcy prezydenta. Zduńska Wola częściowo wygrała z pandemią, 
ponieważ w ostatnich latach inwestowała w tereny zielone. Park Miejski przeszedł 
gustowną rewaloryzację i stał się miejscem niezwykle przyjaznym mieszkańcom:

Park Miejski w Zduńskiej Woli zlokalizowany w samym sercu miasta powstał na przełomie XIX 
i XX wieku jako prywatny ogród Zenona Anstadta, właściciela przyległego do niego browaru. 
Fabrykant z czasem udostępnił park mieszkańcom. O stan kwiatów i zieleni dbali  tu ogrodnicy 
szkoleni w Szwajcarii. Wzorem był dla nich ogród w podłódzkim Helenowie. Założyciel ponad 
100 lat później oddał ogromną przysługę mieszkańcom Zduńskiej Woli i na pewno się tego nie 
spodziewał – źródło: oficjalna strona Urzędu Miasta Zduńska Wola: https://zdunskawola.pl/o-
-miescie/informacje-turystyczne/park-miejski/ (dostęp 05.05.2021)

W Parku można jeszcze odetchnąć i poczuć odrobinę normalności. Biegają-
ce dzieci, zakochani i szukający samotności chociaż chwilowo czują się bezpiecz-
nie w otwartych przestrzeniach, na świeżym powietrzu i z dala od wszelkich trosk. 
Walory parku są doceniane szczególnie w miesiącach ciepłych, gdy wirus został 
z nami na dobre.

Z parku idziemy ulicą Piwną, żeby spojrzeć na zupełnie pustą kultową górkę, 
na której zawsze spotykała się młodzież:

 

Górka pod Variete to miejsce, które zawsze oblegane było przez młodzież starszą i młodszą. Tu 
można było posłuchać koncertu, który odbywał się w pubie naprzeciwko, nie płacąc za bilet. 
Było to miejsce integracji i wymiany doświadczeń – fot. zasoby własne

Naprzeciwko znajduje się pub odwiedzany przez wiele pokoleń zduńskowo-
lan. Zamknięty na głucho. Wyludniają się bowiem nie tylko ulice, ale także puby 
i restauracje, nieczynne z powodu obostrzeń, puste i czekające na ponowne otwar-
cie i klientów:

https://zdunskawola.pl/o-miescie/informacje-turystyczne/park-miejski/
https://zdunskawola.pl/o-miescie/informacje-turystyczne/park-miejski/
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Trzy zdjęcia pubu Variete alias La Palma, jakże aktualne, bo z kwietnia 2021 roku. A mimo upływu 
ponad roku nadal nic się nie zmieniło – oddają wciąż odczuwane przez mieszkańców Zduńskiej 
Woli doświadczenie miejskiej pustki.  Tęsknimy za normalnością, za wyjściem ze znajomymi, roz-
mowami z przyjaciółmi w przestrzeni publicznej, tańcami i zabawą –  fot. Przemysław Bożęcki.

Kolejne miejsce znajdują się niekoniecznie po drodze, ale warto nadrobić 
parę kilometrów, żeby zobaczyć m.in. ten obiekt. W dawnej odrestaurowanej fa-
bryce znajduje się młodzieżowy pub z gastronomią – tętniący towarzyskim życiem 
na co dzień, dziś głuchy i smutny:

Stara zduńskowolska fabryka przy ulicy Królewskiej, w której w weekendy w czasach przedpan-
demicznych bywało naprawdę głośno i wesoło. Brama zamykana była tylko na noc – w dzień 
zapraszała gości otwartymi wrotami do dużej przestrzeni ze stolikami i parasolami. Otwarcie 
ogródka było zawsze synonimem rozpoczynającego się ciepłego sezonu – fot. zbiory własne.

 Czeka nas teraz dłuższy kawałek drogi. Idziemy główną ulicą miasta – Łaską. 
Nie mijamy po drodze zbyt wielu mieszkańców – wracają z pracy do domów, nie 

zatrzymując się niepotrzebnie. Dochodzimy do Stadionu Miejskiego. Tu również 
cisza. Nie ma zajęć sportowych, nie słychać śmiechu dzieci i gwizdków trenerów. 
Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć sportowych. W bezpośrednim sąsiedztwie 
napotykamy smętny plac zabaw:

Takie sytuacje rodziły czasem niezadowolenie wśród mieszkańców miasta, a szczególnie wśród 
dzieci. Miejmy nadzieję, że dla najmłodszych mieszkańców Zduńskiej Woli pozostaną jedynie 
mglistym wspomnieniem – źródło: oficjalna strona Urzędu Miasta Zduńska Wola: https://zdunska-
wola.pl/zakaz-wstepu-na-miejskie-place-zabaw/ (dostęp 05.05.2021)

W końcu, już nieco zmęczeni, docieramy do Kępiny – zbiornika retencyjnego, 
który, poprzez rozbudowę infrastruktury, pełni również funkcje rekreacyjne:

Kępina zlokalizowana jest na obrzeżach Zduńskiej Woli, tuż obok uczęszczanego Lasu Paproc-
kiego – fot. zbiory własne

https://zdunskawola.pl/zakaz-wstepu-na-miejskie-place-zabaw/
https://zdunskawola.pl/zakaz-wstepu-na-miejskie-place-zabaw/
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Niezależnie od pory dnia i roku czy obowiązujących obostrzeń cieszy się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców – fot. materiał Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli

 Ten krótki osobisty spacer, ukazujący najbardziej charakterystyczne ujęcia 
Zduńskiej Woli w dobie pandemii, to taka pocztówka – złożona z wielu zdjęć miejsc 
z podpisem „Zduńska Wola” pośrodku. W sposób skondensowany podsumowu-
je charakter podejmowanych działań, zarówno przez mieszkańców, jak i służby 
miejskie. Nie skupia się na jednym charakterystycznym miejscu, ale ukazuje róż-
ne przestrzenie publiczne – opuszczone i zaludnione, wszystkie tak samo ważne 
dla zduńskowolan. Przedstawia je przy tym jednak w zupełnie nowym kontekście 
zmienionym z uwagi na panujące warunki, których jeszcze rok temu nikt by nie 
przewidział. Nikt z nas nie spodziewał się, że ostatni rok może tak wiele zmienić 
w krajobrazie naszego miasta i w naszych sposobach używania jego przestrzeni. 
Przede wszystkim – nikt też nie spodziewał się, że stan pandemii będzie trwał aż 
tak długo. Pierwsze dni, tygodnie to totalne zamknięcie się miasta. Przez ostatnie 
miesiące nauczyliśmy się żyć z wirusem, starać się go czasem wyprzedzać, a cza-
sem unikać. Miasto jest dziś mniej zamknięte niż rok temu. Na ulicach tętni prawie 
normalnym życiem, kryjącym się pod maseczką. Systematycznie znoszone są ko-
lejne obostrzenia, ale i tak nie wiemy, co będzie dalej. Wiemy za to, że wielozada-
niowo zorganizowane przestrzenie miejskie są obecnie najbardziej pożądanymi 
i wykorzystywanymi przez mieszkańców Zduńskiej Woli przestrzeniami. 
 Dziękuję za spacer!

 
Orientacyjna mapa spaceru o długości nieco ponad 8 kilometrów – w sam raz na słoneczne póź-
ne popołudnie – źródło: google.com/maps
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Pocztówka z Lublina - Grzegorz Wenarski

WYWIAD Z ZASTĘPCĄ PREZYDENTA 
LUBLINA, BEATĄ STEPANIUK-KUŚMIERZAK
GW: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wenarski. Rozmawiamy z Panią Prezy-
dent Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak – Wiceprezydent Lublina ds. Kultury, Sportu 
i Partycypacji. 
Rozmawiamy nie tylko z racji pełnionej przez Panią funkcji, ale również lokalizacji 
miejsca pracy – ratusz znajduje się w centralnym punkcie Lublina, przy deptaku, 
przy Placu Łokietka oraz przy Bramie Krakowskiej prowadzącej na Stare Miasto. 
Przed pandemią miejscu najbardziej ruchliwym dla ruchu pieszego, dla turystów 
i dla mieszkańców spędzających czas.
BSK: Dokładnie, wszystko się zgadza. 

GW: I przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie: gdzie najczęściej spędza Pani 
czas wolny podczas pandemii i dlaczego? I czy tutaj coś się zmieniło?
BSK: Myślę, że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Czas wolny spędzamy 
na otwartej przestrzeni, zmieniliśmy swoje nawyki, rzadziej jesteśmy w centrach 
miast, a tą większą elastyczność uzyskujemy na większych obszarach otwartych, 
na świeżym powietrzu. I tak jak wspomniałam, nie jestem odosobnionym przy-
padkiem w tym zakresie. Tak spędzałam czas wolny – poza miastem najchętniej, 
czy w jakichś małych miejscowościach, ale w dużej mierze poza miejscem swojego 
zamieszkania. 

GW: A z Pani perspektywy, co się zmieniło w mieście podczas pandemii najbar-
dziej? 
BSK: Z całą pewnością [istotny jest] wątek, który Pan poruszył na samym początku, 
czyli fakt lokalizacji ratusza, czyli miejsca mojej pracy, w centrum miasta, w cen-
tralnym punkcie, gdzie każdego dnia z okien obserwowałam tabuny mieszkań-
ców i turystów. To w pewnym momencie całkowicie się zahamowało. Pojedyncze 
osoby, dla których obszar Starego Miasta czy obszar deptaka, Placu Łokietka był 
miejscem, w którym pojawiali się tylko przez chwilę i wyłącznie, żeby dotrzeć do 
swojego miejsca pracy, i nawet się nie zatrzymywali. Był to ich naturalny ciąg ko-
munikacyjny i potem zmierzali do celu. Zmieniło się także to, że te osoby, których 
w tym momencie nie ma w centrum, pojawiły się w innych częściach naszego 
miasta. Przede wszystkim w tych miejscach, gdzie swój wolny czas mogli spędzać 

w otoczeniu przyrody, czyli wszelkiego rodzaju parki, wąwozy, czy nasz Zalew Zem-
borzycki. To otoczenie, w którym w zdecydowanej większości pojawili się w trakcie 
pandemii mieszkańcy. Kiedy oczywiście myślimy o tym jak zaczęli spędzać czas 
wolny. Centrum miasta to także ogrom restauracji, cała branża gastronomiczna 
i biorąc pod uwagę fakt lockdownu i zamknięcia tej przestrzeni, tym samym tych 
osób już w centrum miasta nie było. 

GW: Czy przez ten rok było jakieś zróżnicowanie, czy ten stan, zmiany, które na-
stąpiły są trwałe od roku, czy też były różnice, związane na przykład z pogodą, 
lub różnica między początkiem pandemii a po roku? Jak to wygląda?
BSK: Początek pandemii był okresem dla nas wszystkich niespotykanym. Centrum 
miasta całkowicie zamarło. Kiedyś nie do pomyślenia był fakt, żeby na Starym Mie-
ście nie było ani jednej spacerującej osoby. W trakcie szczególnie pierwszego loc-
kdownu, takie momenty obserwowaliśmy cały czas. Stare Miasto bez ani jednej 
osoby, która spacerowała. Oczywiście przez okres letnich miesięcy obserwowali-
śmy znaczny wzrost liczby osób, które odwiedzały nasze miasto, a także mieszkań-
ców. To był ten moment, kiedy branża gastronomiczna przez chwilę mogła funk-
cjonować względnie normalnie. To też generowało ruch mieszkańców, oni wrócili 
do swoich ulubionych lokali gastronomicznych. To też lokalna turystyka, ponieważ 
jako Polacy zrezygnowaliśmy z wyjazdów zagranicznych, było to z różnych przy-
czyn niemożliwe. Skupiliśmy się na tym, aby poznawać lepiej swoje miasto bądź 
najbliższą okolicę. Więc ten wzrost liczby turystów oczywiście był. Miesiące letnie 
i spadek liczby zachorowań na koronawirusa spowodowały, że „odzyskaliśmy tro-
chę normalności”. Oczywiście nie było to to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni 
w poprzednich latach, ale rzeczywiście to była ta namiastka normalności, którą 
mogliśmy zaobserwować. Potem jesień, jak wiadomo, kolejny lockdown, kolejny 
wzrost zakażeń i zamknięcie branży gastronomicznej, która przede wszystkim ge-
nerowała ten duży ruch w centrum miasta, spowodowało, że wszystkie te osoby 
przeniosły się na obrzeża, na tereny zielone. No i ta większa elastyczność związana 
z przepisami – gdzie można poruszać się bez maseczki, np. w lesie czy w parku. 
Dzięki temu wiele osób właśnie w te obszary się skierowały. W centrum miasta, 
gdzie ta kontrola jest dużo większa, nie można sobie pozwolić na taką elastycz-
ność, bo wiąże się to po prostu z łamaniem przepisów prawa. 

GW: Kolejne pytanie: Z jakimi największymi problemami boryka się według Pani 
miasto podczas pandemii? (oczywiście w tym kontekście)
BSK: W kontekście spędzania czasu wolnego. Patrząc na obszar kultury, którą mam 
przyjemność zarządzać, to jest właśnie kompletna zmiana przyzwyczajeń i nawy-
ków. Zamknięcie instytucji kultury, gdzie bardzo dużo osób po prostu spędzało 
swój czas wolny, warsztaty, koncerty były niemożliwe w tym okresie, więc cała ak-
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tywność ludzi skupiła się na internecie, ale też na tych wspomnianych przez nas 
obszarach zielonych, gdzie mogli być dużo bardziej aktywni. Więc z perspektywy 
tego, że straciliśmy odbiorcę, to na pewno też duży problem dla środowisk kultury, 
duże wyzwanie dla nich, żeby zadbać o swojego widza, zadbać o odbiorcę, z któ-
rym przed pandemią kontakt był dużo łatwiejszy, albo po prostu częsty, codzienny. 
Jednym z dużych wyzwań i problemów było właśnie utrzymywanie stałego kon-
taktu z odbiorcami kultury. Z perspektywy tego, gdzie udali się mieszkańcy, może 
większy nacisk na obszary zielone, żeby utrzymywać je w jak najlepszym stanie, 
ponieważ nagle okazało się, że każdy właśnie chce swój wolny czas spędzać tam. 

GW: Płynnie przeszliśmy do czwartego pytania: Czy w mieście występują prze-
strzenie publiczne wymagające specjalnej uwagi podczas pandemii? Jeśli tak, to 
dlaczego? Rozumiem, że to właśnie tereny zielone? 
BSK: W dużej mierze tak. To też potęguje pogoda. Przy dobrej pogodzie, przy wy-
sokiej temperaturze (a nawet czasem przy niskiej) tam gromadziły się setki ludzi, 
a to wymaga od nas jako miasta zarządzającego tym obszarem większej dbałości 
chociażby o sprzątanie, o to, żeby te ścieżki, którymi mieszkańcy się udają, podró-
żują, żeby były bez jakichkolwiek ubytków, żeby były po prostu bezpieczne. To były 
przestrzenie wymagające od nas specjalnej uwagi i przygotowania ich na zwięk-
szoną ilość mieszkańców. 

GW: To pytanie może wydawać się trudne: Czy pandemia spowodowała wyko-
rzystanie starych przestrzeni w nowy sposób? Czy są jakieś miejsca, które były 
niedoceniane, zostały na przykład odkryte na nowo? 
BSK: Myślę, że na pewno te obszary, które nie leżą po prostu w centrum miasta. 
Mieszkańcy po prostu na nowo odkryli przestrzenie wokół Zalewu Zemborzyckie-
go, las Stary Gaj, na nowo odkryli wąwozy, spojrzeli inaczej na wąwóz Czuby LSM, 
na obszary zielone na Czechowie. Myślę, że dla wielu osób było to po raz pierwszy 
też często odkrycie takich przestrzeni. Bardzo często w okresie letnim ludzie swój 
czas wolny spędzali czy daleko za granicami naszego miasta, czy w ogóle za grani-
cą i na odkrywanie Lublina brakowało im po prostu czasu. Teraz wszelkie ograni-
czenia związane z pandemią koronawirusa uniemożliwiły to, więc odkrywali swo-
je najbliższe otoczenie, korzystali z tego czym dysponuje chociażby wspomniany 
przeze mnie wąwóz Czuby-LSM, gdzie bardzo aktywnie można było spędzać czas. 
Przede wszystkim myślę o takich przestrzeniach.

GW: Czyli byłą to taka szansa dla wielu mieszkańców, by po raz pierwszy porząd-
nie zwiedzić miasto, bo nie było innej opcji.
BSK: Zdecydowanie tak. I tych miejsc, które na przestrzeni ostatnich lat mocno się 
zmieniły. Dotyczy to nie tylko miejsc zielonych, ale wszelkich miejsc wyposażonych 

w różnego rodzaju infrastrukturę czy place zabaw dostosowane do różnych grup 
wiekowych, czy jakieś inne przestrzenie, z których mogli korzystać także dorośli, 
ale mieli ten komfort, że było to właśnie miejsce na świeżym powietrzu. Ścieżki ro-
werowe – rowery wyciągnęliśmy po, myślę, niektórzy z nas, kilku latach i mogliśmy 
podróżować po ścieżkach rowerowych dość rozwiniętych w naszym mieście. I też 
z tej perspektywy, już nie tylko samochodu czy komunikacji publicznej podziwiać 
nasze miasto. Myślę przede wszystkim o tych miejscach poza centrum miasta, ale 
też o Ogrodzie Saskim, który też zyskał bardzo dużo nowych osób, które tam spę-
dzały swój czas wolny. To też nowo powstały Park Ludowy, przestrzeń nie tak bar-
dzo oddalona od centrum miasta, ale też nie na obrzeżach. Tam też obserwowali-
śmy ogromne zainteresowanie mieszkańców. 

GW: A które miejsca z kolei najbardziej się wyludniły? Mówiliśmy tutaj o deptaku, 
Starym Mieście, może to Pani rozwinie, ewentualnie jakieś inne miejsca? 
BSK: Przede wszystkim to centrum miasta, lokale gastronomiczne generowały 
bardzo duży ruch mieszkańców i turystów. To też wszystkie miejsca, które zwią-
zane są z instytucjami kultury. Fakt, że działalność kulturalna była prowadzona 
głównie w internecie, to spowodowało, że wszelkie aktywności, które nawet insty-
tucje kultury realizowały w swoich siedzibach, a także w pobliżu swoich siedzib na 
terenach zielonych, to przez pandemię było uniemożliwione, więc na pewno tam. 
Wszystkie miejsca związane ze sportem i cała infrastruktura sportowa, która nie 
jest na świeżym powietrzu. Tam było to smutne obserwować rozgrywki wszystkich 
dyscyplin w halach bez kibiców. 

GW: A czy z kolei dostrzega Pani jakieś pozytywne zjawiska będące następstwem 
tych ograniczeń? Czy coś takiego się wydarzyło, co można uznać za pozytywne 
i co może trwale zmienić na lepsze w mieście dzięki temu? 
BSK: Z całą pewnością zastanowiliśmy się nad pracą zdalną, nad tym jak ona jest 
efektywna, czy jest efektywna. W wielu wypadkach taka się okazała. Zastanowili-
śmy się nad tym, jak korzystać z tych narzędzi informatycznych, żeby rozszerzyć 
ofertę i dostęp do kultury na różne grupy społeczne i jak tę ofertę poszerzyć wła-
śnie za pośrednictwem internetu. Nie chcielibyśmy, żeby taka formuła pozostała, 
ale na pewno, kiedy wrócimy do czasów, nazwijmy „normalnych”, chcielibyśmy, 
żeby część tych doświadczeń, które nabyliśmy w okresie pandemii rzeczywiście 
z nami pozostała. Kiedy tak popatrzę na aspekty stricte społeczne, to z całą pew-
nością nauczyliśmy się - rodziny - spędzać łatwiej czas razem. Ta konieczność, czy 
też ograniczenie ilości atrakcji, w których mogliśmy uczestniczyć, kiedy nagle za-
brakło kina, teatru, koncertów i warsztatów szeroko rozumianych, spowodowała, 
że musieliśmy szukać innych aktywności. Bardzo często były to wspomniane przez 
nas aktywności na świeżym powietrzu jak spacery, wycieczki rowerowe. Ta nasza 
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uwaga była skupiona w większej mierze na spędzaniu po prostu ze sobą czasu, 
szukaniu pozytywów wynikających właśnie z tego, a nasza uwaga nie była odwró-
cona przez inne rzeczy. Gdy chodziliśmy do kina, to szliśmy razem, ale naszą uwa-
gę przede wszystkim koncentrowaliśmy na odbiorze danego filmu czy spektaklu, 
przedstawienia. Tutaj musieliśmy być dużo bardziej twórczy i kreatywni. Myślę, że 
to dotyczy spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale też tego, że musieliśmy sami 
być wewnętrznie bardziej twórczy. Dla rodzin, które mają dzieci, z pewnością było 
to dużym wyzwaniem, bo teraz już nie można było pójść do żadnej placówki, która 
dziecku zaproponowała tę aktywność, ale w dużej mierze musieliśmy zorganizo-
wać to sami. Nawet jeśli te zajęcia były przez internet, to wymagały od nas dużej 
aktywności przy dziecku. Myślę, że to w dużej mierze mogło skoncentrować nas na 
relacjach rodzinnych i pokazać też miejsca zielone. Pokazać, że w takiej przestrzeni 
też można aktywnie i skutecznie spędzać czas. 

GW: Dziękuję. I na koniec, czy chciałaby Pani coś dodać, jeszcze jakąś refleksję 
dotyczącą tej sytuacji?
BSK: Na pewno chcielibyśmy wszyscy jak najszybciej wrócić do świata, do stanu, 
który znamy sprzed pandemii. My tu z taką dużą tęsknotą wspominamy to, co wi-
dzieliśmy przez okna ratusza, w czym też aktywnie uczestniczyliśmy, chociażby 
festiwale lubelskie, odbywające się od początku sezonu, od maja, czerwca poprzez 
wrzesień, które generowały bardzo duży ruch turystyczny, szereg różnych atrakcji, 
w których sami też uczestniczyliśmy. Ten obraz miasta w okresie pandemii jest na-
prawdę bardzo przygnębiający, smutny i z dużą tęsknotą wracamy do tych wspo-
mnień z okresów letnich przed pandemią. Bardzo dużym wyzwaniem jest też po-
wrót do takiego uczestnictwa w kulturze, sporcie, jaki znaliśmy wcześniej. Każdy 
z nas ma inną wrażliwość i to też będzie wymagało w indywidualnych przypad-
kach więcej cierpliwości, więcej czasu. Może niektórzy są gotowi na nowo uczestni-
czyć w kulturze chociażby na zasadach jakie znaliśmy poprzednio. Tego nie wiemy, 
jakie trwałe skutki społeczne ta pandemia w nas wywoła.
GW: Dokładnie. A to jest materiał na kolejne badanie. Dziękuję bardzo.

POCZTÓWKA Z LUBLINA

Pandemia COVID-19 spowodowała poważne zmiany w sposobie spędzania czasu 
wolnego przez mieszkańców Lublina. Zarówno badania ankietowe wśród lubli-
nian, jak i rozmowa z Zastępcą Prezydenta Lublina, Panią Beatą Stepaniuk-Ku-
śmierzak, wskazuje na bardzo duże zmiany, jakie objęły z jednej strony okolice 
lubelskiego deptaka przy Krakowskim Przedmieściu, a z drugiej strony, terenów 
zielonych na terenie miasta i w jego sąsiedztwie.

Trasa pomiędzy Krakowskim Przedmieściem a Zamkiem Lubelskim wraz z Pla-
cem Litewskim, Placem Łokietka oraz Rynkiem, stanowi główną oś komunikacyjną 
centrum Lublina. Ostatnie dziesięciolecia to kolejne modernizacje tego obszaru, 
w ramach których wyłączono z ruchu samochodowego znaczną część tej osi, po-
zostawiając ulice w całości dostępne jedynie dla pieszych. Wraz z ograniczeniem 
ruchu aut, rozwinęła się tam zwłaszcza gastronomia, przyciągając niezliczone tłu-
my mieszkańców, studentów i turystów. Centrum miasta to również miejsce, gdzie 
swoje siedziby mają liczne instytucje kultury oraz poszczególne komórki Urzędu 
Miasta.

Mapa centrum Lublina wraz z głównym traktem pieszym na linii Plac Litewski-Krakowskie Przed-
mieście (deptak)-Plac Łokietka-Bramowa-Grodzka-Zamkowa, Źródło: OpenStreetMap.

Pandemia koronawirusa spowodowała w marcu 2020 roku zamknięcie wie-
lu instytucji i przedsiębiorstw. Tętniące życiem centrum Lublina opustoszało, a nie-
liczni przechodnie korzystali z deptaka głównie w celu przemieszczania się po-
między miejscem pracy a przystankiem MPK lub dworcem autobusowym. 

Lato 2020 było dla centrum Lublina wyjątkowe. Pomimo znacznego polu-
zowania pandemicznych obostrzeń i otwarcia restauracji wraz z ogródkami ga-
stronomicznymi, sytuacja nie powróciła do normy. Widoczna była znacznie mniej-
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sza liczba turystów niż w poprzednich latach. Najbardziej dotkliwy był dla Lublina 
brak dużych wydarzeń kulturalnych, które w kalendarzu zazwyczaj pojawiały się co 
kilka tygodni przez całe lato. Mowa tutaj zwłaszcza o Nocy Kultury, która początko-
wo została przełożona na październik, by następnie zostać całkowicie odwołana. 

Przez kilkanaście poprzednich lat lubelska Noc Kultury otwierała sezon let-
nich imprez plenerowych, gromadząc tłumy mieszkańców i turystów, tłoczących 
się Krakowskim Przedmieściem, ul. Grodzką i bocznymi uliczkami Starego Miasta 
w poszukiwaniu kolejnych atrakcji oraz miejsca w ogródku piwnym, aby po kil-
kugodzinnej wędrówce spocząć i w pozycji siedzącej podziwiać przetaczające się 
tabuny ludzi. 

Ulica Grodzka, Noc Kultury, 4-5 czerwca 2017 r., fot. Jakub Orzechowski (https://lublin.wyborcza.
pl/lublin/7,48724,21913278,noc-kultury-do-ogladania-bylo-kilka-magicznych-momentow.html) , 
dostęp 3.05.2021.

Kolejne letnie tygodnie to dla centrum Lublina kolejne duże wydarzenia, 
między innymi Festiwal Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagiel-
loński oraz Europejski Festiwal Smaku. Każde z nich oznaczało obecność tysięcy 
ludzi na lubelskim Starym Mieście oraz w Śródmieściu. Międzynarodowa ranga 
wielu z tych wydarzeń to również widoczna obecność turystów zagranicznych na 
ulicach Lublina. 

Ulica Grodzka, 26 kwietnia 2021 r., fot. własna GW.

Lubelski deptak, wraz ze staromiejską ulicą Grodzką oraz przylegającymi 
placami, zwyczajowo gromadził mieszkańców Lublina nie tylko podczas imprez 
kulturalnych, ale również jako miejsce codziennych i weekendowych spacerów 
czy spotkań przy obiedzie, kawie lub piwie. Liczne restauracje oraz w sezonie wio-
senno-letnim, ogródki gastronomiczne były miejscem regularnych odwiedzin 
lublinian. Zdarzało się, że te spotkania odbywały się spontanicznie, gdyż, jak po-
wszechna opinia głosi, przechadzając się Krakowskim Przedmieściem bardzo 
łatwo napotkać znajomych. Być może dlatego, że centrum miasta jest niewielkie 
i wszyscy, którzy chcą się tam udać, nie mogą uniknąć głównego traktu pieszego. 

Pandemia spowodowała poważne zmiany w funkcjonowaniu centrum Lu-

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,21913278,noc-kultury-do-ogladania-bylo-kilka-magicznych-momentow.html
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,21913278,noc-kultury-do-ogladania-bylo-kilka-magicznych-momentow.html
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blina, zwłaszcza traktu pieszego pomiędzy Placem Litewskim a Zamkiem Lubel-
skim. Choć w okresie letnim 2020 roku funkcjonowały restauracje i towarzyszące 
im ogródki gastronomiczne, jednak liczba mieszkańców i turystów pojawiających 
się na deptaku była znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Było to spowo-
dowane częściowo ograniczonym ruchem transgranicznym oraz odwołaniem naj-
ważniejszych imprez sezonu. 

Plac Litewski, widok w stronę deptaka na Krakowskim Przedmieściu, 26 kwietnia 2021 roku, fot. 
własna GW.

Rynek Starego Miasta, 26 kwietnia 2021 roku, fot. własna GW.

Lubelski deptak w okresie pandemii opustoszał jednak nie tylko ze wzglę-
du na zamknięcie obiektów gastronomicznych. Główny trakt centrum Lublina sta-
nowi również popularne miejsce spacerów mieszkańców w każdym wieku, którzy 
znajdują dla siebie atrakcje na tym obszarze. Od początku okresu wiosennego, po 
uruchomieniu fontann na nowo wyremontowanym Placu Litewskim, gromadziły 
się zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, które mają w tym miejscu wiele atrakcji, 
obok wspomnianych fontann (które niekiedy przeradzały się w miejskie „kąpieli-
sko”), znajduje się tam plac zabaw z charakterystycznymi koziołkami. Wiosna roku 
2020 oraz 2021 wyglądała jednak inaczej. Pomimo oficjalnego otwarcia sezonu 
poprzez włączenie głównej fontanny, na popularnej „Litwie” nie pojawiły się tłumy 
lublinian, szukających wytchnienia i kontaktu z przyrodą w centrum miasta. 

Plac Litewski to tradycyjne miejsce spotkań mieszkańców Lublina. W szcze-
gólności upodobali oni sobie miejsce obok drzewa zwanego „Baobabem”, które 
od dziesięcioleci stanowiło charakterystyczny punkt w topografii centrum miasta. 
Po kompleksowym remoncie placu, zakończonym w 2017 roku, obumarła topola 
czarna została zastąpiona nowym drzewem, jednak symbol pozostał niezmienny. 
Uruchomienie fontanny w 2021 roku nie przyciągnęło tłumów mieszkańców, jak 
w latach ubiegłych. Plac Litewski nie przypomina miejsca spotkań, a pod „Baoba-
bem” nie widuje się zbyt wielu ludzi.
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Plac Litewski, widok w kierunku Poczty Głównej, na pierwszym planie nowy „Baobab”, miejsce 

spotkań lublinian, 26 kwietnia 2021 roku, fot. własna GW.

Gdzie zatem podziali się lublinianie, dla których deptak stanowił główne 
miejsce spędzania wolnego czasu? Z przeprowadzonej wśród nich ankiety wynika 
jednoznacznie – mieszkańcy Lublina udali się na spacery do parków i lasów. 

Tradycyjnym miejscem spacerów lublinian jest Ogród Saski, znajdujący się na 
obrzeżach centrum miasta. Na uwagę zasługuje również Park Ludowy w okolicach 
Dworca PKP, który został ponownie otwarty do użytku po gruntownym remoncie 
w grudniu 2020 roku i momentalnie „zadeptany” przez mieszkańców.1

  W okresie pandemii mieszkańcy upodobali sobie jednak w szczególności las 
Stary Gaj oraz okolice Zalewu Zemborzyckiego, wraz z Lasem Dąbrowa. Istniejący 
ponad 40 lat obiekt gromadził tłumy lublinian głównie w okresie letnim, zapew-
niając atrakcje związane z aktywnym wypoczynkiem nad wodą. W ciągu ostatniego 
roku praktycznie nie było przerwy zimowej, jeśli chodzi o spacery i spędzanie czasu 
wolnego przez mieszkańców nad Zalewem. Parkingi znajdujące się przy głównych 
atrakcjach obiektu zapełniały się również w zimowe weekendy, co w poprzednich 
latach byłoby nie do pomyślenia. 

1  https://kurierlubelski.pl/park-ludowy-zupelnie-nowy-ale-odwiedzajacy-skarza-sie-
-na-bloto-rewitalizacja-kosztowala-ponad-40-mln-zl-co-na-to-miasto/ga/c1-15374484/
zd/47298128, dostęp: 02.05.2021 r.

Parking przy ośrodku Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim, 7 lutego 2021 roku, 
 -9 °C, fot. własna GW. 

Dla autora piszącego te słowa sytuacja również jest dość nietypowa. Miesz-
kając na obrzeżach miasta, pośród pól i łąk, by spotkać spacerujących lublinian, 
dotychczas udawał się do centrum. Obecnie malownicze tereny nad rzeką Bystrzy-
cą powyżej Zalewu Zemborzyckiego to coraz bardziej popularne miejsce spacerów 
lublinian, szukających kontaktu z przyrodą, spokoju, a także dystansu społecznego.

Pandemia, która doprowadziła w marcu 2020 roku do lockdownu, z pewno-
ścią zmieniła przyzwyczajenia mieszkańców związane ze spędzaniem czasu wol-
nego. Dla lublinian oznaczało to głównie opuszczenie deptaka i Starego Miasta 
jako głównego miejsca spacerów i odwiedzin, a w zamian pojawienie się znacznie 
częściej w parkach oraz lasach na obrzeżach miasta. 

Czy zmiany sposobu spędzania czasu wolnego okażą się trwałe, dowiemy 
się dopiero po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. W opinii 
autora, mieszkańcy Lublina powrócą na deptak i do centrum Lublina, gdy tylko 
zostanie odbudowana oferta spędzania wolnego czasu na tym obszarze. Podob-
ne wnioski można wyciągnąć po analizie wyników badania ankietowego wśród 
mieszkańców. Uważam jednak, że „nowo odkryte” tereny podmiejskie oraz parki 
nie zostaną opuszczone. W trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańcy 
poszukiwali terenów, gdzie mogą odpocząć. Kontakt z przyrodą, który dzięki temu 
zyskali, z pewnością przyczyni się do trwałej zmiany nawyków i lublinianie równie 
często będą spotykali znajomych na deptaku, co w Starym Gaju. 

https://kurierlubelski.pl/park-ludowy-zupelnie-nowy-ale-odwiedzajacy-skarza-sie-na-bloto-rewitalizacja-kosztowala-ponad-40-mln-zl-co-na-to-miasto/ga/c1-15374484/zd/47298128
https://kurierlubelski.pl/park-ludowy-zupelnie-nowy-ale-odwiedzajacy-skarza-sie-na-bloto-rewitalizacja-kosztowala-ponad-40-mln-zl-co-na-to-miasto/ga/c1-15374484/zd/47298128
https://kurierlubelski.pl/park-ludowy-zupelnie-nowy-ale-odwiedzajacy-skarza-sie-na-bloto-rewitalizacja-kosztowala-ponad-40-mln-zl-co-na-to-miasto/ga/c1-15374484/zd/47298128
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Pocztówka z Komorowa - Kamila Wolińska

WYWIAD
Pytania zostały skierowane do lokalnych ekspertów: pracownika Urzędu Gminy 
w Brwinowie oraz pracownika Gminnej Biblioteki w Komorowie, która mieści się 
w domu zamieszkiwanym w latach 1957- 65 przez Marię Dąbrowską, a przekaza-
nym w testamencie mieszkańcom z przeznaczeniem na cele społeczne.

WYWIAD Z EKSPERTEM NR 1

Pani Mirosława Kosiaty Urząd Gminy Brwinów

METRYCZKA:
Zawód /stanowisko:
specjalista ds. PR, kierownik komórki organizacyjnej w urzędzie gminy
Jak długo mieszka Pani/Pan w mieście? prawie 20 lat

Gdzie najczęściej spędza Pani/Pan czas wolny podczas pandemii i dlaczego?
W domu (mieszkanie w budynku wielorodzinnym) i na działce (nieruchomość po-
łożona w pobliżu miejsca zamieszkania). Pandemia spowodowała całkowitą rezy-
gnację z kin, wyjazdów urlopowych oraz „turystyczno- spacerowych”, a także rezy-
gnację z wyjazdów do galerii i sklepów typu IKEA, ponieważ w otoczeniu większej 
grupy przypadkowych ludzi, z którymi nie mam kontaktu na co dzień, czuję się 
niekomfortowo. Dodatkowym utrudnieniem jest obowiązek noszenia maseczki.

Co z Pani/Pana perspektywy zmieniło się w mieście podczas pandemii najbar-
dziej?
Zostały zaburzone kontakty międzyludzkie i zlikwidowane wydarzenia społeczno-
ściowe - wpływ na to miały m.in. zamknięcie szkół, ośrodka kultury, brak możliwości 
spotykania się w większym gronie, odwołanie imprez, zasłanianie twarzy masecz-
kami i dystans. Mniej jest okazji do interakcji, nawet zwykłych, sąsiedzkich rozmów, 
gdyż rozmówca może okazać się potencjalnym zarażonym, zresztą wskazane jest 
utrzymywanie odległości. Swoje działania zawiesiła duża część organizacji poza-
rządowych. Urząd nie zamknął się na interesantów, ale ograniczył możliwość ich 
przebywania wewnątrz (limit osób, przebywanie w wyznaczonych miejscach na 
parterze i przy kasie), podobnie jak szkoły i przedszkola, gdzie odprowadzanie i od-
bieranie dzieci odbywało się z większym kontaktem. Miasto „przygasło” - bez ob-
chodów tradycyjnych świąt, bez imprez i koncertów, bez lodowiska zimą itp.

Z jakimi największymi problemami boryka się, wg Pana/Pani miasto podczas 
pandemii?
Problemem jest sytuacja ekonomiczna, wywołana nie tylko przez pandemię, 
lecz także wcześniejsze zmiany w prawie podatkowym powodujące zmniejsze-
nie wpływów do budżetu samorządu w stosunku do oczekiwań oraz w przypad-
kach indywidualnych osób czy branż - trudności z pracą i zapewnieniem ciągłości 
przychodów. Istotnym czynnikiem jest też niepewność sytuacji, gdy nie ma jedno-
znacznych wskazań, np. co do dezynfekcji przestrzeni publicznej - czy jest koniecz-
na jest dezynfekcja placów zabaw, przystanków komunikacji itp. Nie wiadomo, na 
jakiej zasadzie można się spodziewać kolejnych obostrzeń lub ich luzowania. Pro-
blemem jest też wzrost liczby zarażonych, co skutkuje np. nieobecnością w pracy 
(kwarantanny, izolacje). Pandemia dokłada obawy, z których część jest na wyrost 
(np. obawy o masowe zarażenia podczas wyborów w ubiegłym roku), część trud-
na do dokładnego określenia w tym momencie (np. jak pandemia przełoży się na 
zwiększenie bezrobocia i ubóstwa, wzrost przemocy w rodzinach, obniżenie po-
ziomu edukacji i opieki medycznej).

Czy w mieście występują przestrzenie publiczne wymagające specjalnej uwagi 
podczas pandemii? Jeśli tak, to dlaczego?
W początkowym etapie pandemii, gdy zwracano uwagę na dezynfekcję, płyn 
odkażający montowany był przy bankomatach, parkometrach, wejściu do urzę-
du i poczty, środkiem dezynfekującym przecierane były poręcze przy schodach 
w centrum miasta oraz przy wejściach na peron. Dyspensery na płyny pozostały, 
lecz ludzie chyba rzadziej z nich korzystają.

Czy pandemia spowodowała wykorzystanie starych przestrzeni w nowy sposób 
w mieście?
Pandemia raczej nie skłaniała do wykorzystania przestrzeni w nowy sposób - raczej 
spowodowała wycofanie ludzi z dotychczasowej przestrzeni. Nowym zjawiskiem 
w przestrzeni publicznej są kolejki na zewnątrz sklepów i instytucji, ponieważ ze 
względu na limity nie zawsze wszyscy ludzie mieszczą się wewnątrz budynku. Cza-
sem wystarczą dwie osoby w małym sklepie, by na zewnątrz utworzył się ogonek 
oczekujących.

Które miejsca najbardziej się wyludniły?
Wyludniły się wszystkie miejsca, gdzie skupiali się ludzie. Wydaje się, że lokal-
ne centrum handlowe (galeria) utraciło część najemców, jest bardziej puste niż 
dawniej, a ludzie mniej chętnie odwiedzają takie miejsca. Zamknięte restauracje 
i punkty gastronomiczne, gdzie można było spożywać jedzenie też są widocznym 
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znakiem pandemii. Wyludniły się szkoły i ich otoczenie, co widać zwłaszcza w po-
rze zwykłego odwożenia dzieci do szkoły. Mniej jest wiernych uczęszczających na 
msze w kościele. Z oczywistych powodów mniej jest osób korzystających z ośrodka 
kultury, biblioteki czy urzędu gminy. Wyludniły się poczekalnie w przychodniach 
lekarskich - niepubliczne ośrodki zdrowia chętnie przeszły na system teleporad 
i nawet osoby czekające na umówione spotkania ze specjalistą zmuszone były do 
czekania na zewnątrz.

Czy dostrzega Pani/Pan jakieś pozytywne zjawiska będące następstwem ograni-
czeń związanych z pandemią?
Zjawiska towarzyszące pandemii są generalnie negatywne, ale patrząc od strony 
psychologii - jest to dobry czas dla introwertyków, którym nie przeszkadzają ogra-
niczenia interakcji z innymi ludźmi. Ekonomicznie zyskują przedsiębiorcy, którzy 
potrafili dostosować się do nowej sytuacji. Dobrym odruchem była też solidar-
ność sąsiedzka i akcje typu „kupuj u lokalnych rolników”, gdzie mieszkańcy zaczęli 
zwracać uwagę na lokalny biznes i konieczność wspierania miejscowych małych 
przedsiębiorców. Przyspieszenie cyfryzacji i możliwość załatwienia coraz większej 
liczby spraw przez Internet ma swoje dobre strony, ale z drugiej strony dochodzi 
do niedobrej kumulacji - ktoś, kto pracuje lub uczy się zdalnie, staje się całkowicie 
uzależniony od tego narzędzia. Komputer służy pracy/nauce, rozrywce, zakupom, 
załatwianiom spraw, poszukiwaniu informacji, kontaktom z innymi ludźmi itd.

Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani coś dodać?
Najbardziej dokuczliwym obostrzeniem jest konieczność noszenia maseczek 
w miejscach publicznych, także na zewnątrz i niezależnie od liczby osób w pobli-
żu. Brak możliwości postrzegania mimiki twarzy innych z jednej strony, a z dru-
giej - niewygoda i trudności z oddychaniem są najbardziej uciążliwe. Obostrzenia 
zmieniły sposób spędzania świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia, gdyż zamiast 
tradycyjnych odwiedzin rodziny z daleka są teraz obchodzone w wąskim gronie, 
dużo skromniej.

WYWIAD Z EKSPERTEM NR 2

Pani Kamilo,
Niestety nie będę mogła wypełnić ankiety.
Pytania są niejednoznaczne.
Zakładam, że założyła Pani, iż moje miejsce pracy jest równoznaczne z miej-
scem zamieszkania. Komorów (jak i cała Gmina Michałowice) jest wsią nie mia-
stem - tu jest pierwszy zgrzyt - dla mnie ukazuje brak wiedzy na temat miejsca, 
które chciałaby Pani zbadać (z rozmowy wynikało, że interesuje się Pani Komo-
rowem).
Dodatkowo pytania są związane w dużej mierze ze sferą prywatną i tylko doty-
czącą pandemii, nie widzę tu wiedzy specjalistycznej, o której Pani wspominała. 
Tego typu pytania może wypełnić dowolna osoba, która niekoniecznie jest eks-
pertem.
Proszę również o doprecyzowanie o jakie badania chodzi, czego ma dotyczyć 
praca, której są częścią oraz na jakiej uczelni badania są prowadzone.
Katarzyna Walichnowska
Dyrektor
tel. 22 350 96 35 w.5
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
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PLAC ZABAW W KOMOROWIE
Przestrzeń publiczna stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin nauk. Niemożli-
we jest jednoznaczne zdefiniowanie wspomnianego zagadnienia ze względu na 
wielość obszarów i miejsc występowania. „W tradycyjnym rozumieniu przestrzeń 
publiczna to centrum miasta wraz z siecią ulic i placów, zbiorem ważnych budow-
li i pomników, obecnością zieleni. To przestrzeń otwarta dla najróżniejszych form 
kontaktu i zachowań codziennych i odświętnych”1. Dla Kazimierza Wejcherta - ar-
chitekta i urbanisty - przestrzeń publiczna jest „dostępna dla całej społeczności 
i przybyszy z zewnątrz, gdzie toczy się intensywne życie miasta i gdzie znajdują 
się najważniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym, kulturalnym oraz 
obiekty-symbole”2. Istota przestrzeni publicznej skrywa się w pojęciu „publiczny”. 
Termin ten swymi początkami sięga czasów antycznych, łacińskie - populus - od-
nosi się do zbiorowości ludzkiej w kontekście wspólnoty i wspólnych interesów3. 
„Publiczność” przestrzeni dotyczy społecznego wymiaru relacji między zbioro-
wościami, a nie jej formalnej charakterystyki. Rolą przestrzeni publicznej jest uła-
twienie nieplanowanych kontaktów między ludźmi i zachęcanie do interakcji, o co 
przedwojenni mieszkańcy Komorowa zadbali, budując miasto - ogród. Zaraz przy 
stacji WKD Komorów, „między ul. Kolejową a torami, było letnie miejsce spotkań 
publicznych, coś na kształt publicznego parku. Tam zbierała się młodzież: grała 
w siatkówkę i piłkę nożną. Przychodzili też dorośli ze swoimi znajomymi na nie-
dzielne „śniadanie na trawie”4. Obecnie Komorów jest przykładem przestrzeni 
podmiejskiej, współtworzącej jednostkę metropolitalną, będącą pod znacznym 
wpływem Warszawy, zamieszkałą przez 4570 mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo 
łączy oba organizmy terytorialne, budując mentalną spójność metropolitalną. 
Jednocześnie codzienna obecność w Warszawie – praca, szkoła, zakupy, kultura 
– sprawia, iż Komorów staje się jedynie adresem do korespondencji. Puste chod-
niki i place, głucha i bezosobowa przestrzeń, podmiejska popołudniowa cisza, nie 
są w stanie zjednoczyć mieszkańców. Imprezy kulturalne wpisane w roczny plan 
aktywności gminy, niczym święta liturgiczne gromadzą ludzi, którzy w następną 
sobotę wypełnią galerie handlowe, muzea czy ulice Warszawy. Komorów - tu jem 
śniadanie i kładę głowę na poduszce. Oto codzienność miejsca, które traci pier-
wotną funkcję i przestaje być zbiorem i „nośnikiem więzi społecznych oraz interak-
cji w czasie i przestrzeni”5. Gdzie mobilność oraz brak zakorzenienia w miejscu są 
efektem nowoczesności”. W konsekwencji następuje osłabienie kapitału społecz-
nego z jakim mamy do czynienia w przestrzeniach suburbialnych.
 Przestrzeń, publiczne dobro, bywa otwarta, aktywna, wypełniona wydarze-
niami, odwiedzana często, czasem tylko przechodnia, będąca domem dla jednych, 
tymczasowym schronieniem dla innych, miejscem na czas refleksji i zabawy. Moja 
przez chwilę i doświadczana przez innych codziennie. Obiektywna i subiektywna. 

Często ciasna, zadeptana i obca. Cicha i głośna na przemian. Tak różnorodna, jak 
jedna dla wszystkich. Jednak nie dziś.
 1. 04. 2020 roku zamknięto place zabaw, parki, lasy i bulwary. Odebrano moż-
liwość wspólnego użytkowania przestrzeni, zakazano nieplanowanych kontaktów 
między ludźmi, dotychczas niczym nieograniczona swoboda korzystania z miejsca 
została zakazana. Plac zabaw od teraz może być doświadczany jedynie wizual-
nie, oklejony czarną taśmą, jak paczka, skażony, zawłaszczony przez COVID-19. Nie 
wchodzić! Trzymaj się z daleka! - tak komunikowała nam siebie przestrzeń zabawy 
i czasu wolnego od 1 kwietnia 2020.
 Przestrzeń jest, ma swoje granice i krawędzie, wewnątrz ułożony materialny 
kształt, subtelny zapach zabarwia powietrze, niczym niezmącone dźwięki prze-
pływają przez teren. Zielone trawniki i wysokie drzewa poddają się wiosennej prze-
mianie, ptaki i wiewiórki spacerują alejkami, koty wygrzewają się na kolorowych, 
dziecięcych zabawkach, a ślimaki zdobywają ścianki wspinaczkowe. Drewniane 
ławki rozgrzewa słońce, mini tor dla deskorolek z nudów liczy przejeżdżające ko-
lejki WKD, których dźwięk płoszy sielską atmosferę. Upubliczniona przestrzeń stoi 
niedostępna. Kawałek terytorium, udomowiony i zaprojektowany dla mieszkań-
ców, który odebrano małym i dużym, młodym i starszym - wszystkim! - jak kie-
dyś Teleranek. Komorowski plac zabaw, który był miejscem wspólnych rechotów 
dzieci i świerszczy, stał się ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, oglądaną przez płot. 
Sąsiadujący parking świeci pustką, dotychczasowy płynny ruch samochodowy stał 
się symboliczny, na pobliskim peronie WKD nie ma nikogo. W nielicznych kursują-
cych składach jeździ samotnie maszynista, a na szkolnym dziedzińcu stoi samot-
nie pani woźna, tęskniąca za gwarem i uśmiechniętymi twarzami dzieci. Oto świat 
na opak, którego nikt nie wymyślił, który nas zaskoczył.
 Mały plac egoistycznego miejsca, gdzie idea miasta-ogrodu rozpycha się na 
pustej ławce. Miasto-ogród - pomysł, z jednej strony, sięgający korzeniami Platoń-
skiej republiki, z drugiej, osadzony w nurcie poszukiwań idealnego miasta. Naro-
dziny nowoczesności wyrastały z dziedzictwa oświecenia, wiary w możliwość wy-
kreowania nowego, lepszego świata. Ebenezer Howard nie był architektem ani 
urbanistą, stworzona przez niego wizja miasta-ogrodu, „opierała się na ambitnej 
konstrukcji społeczno- przestrzennej”. „Za pomocą urbanistyki Howard zamie-
rzał zmienić bieg cywilizacji i zachęcić ludzkość do zakładania nowych ośrodków 
miejskich, życia w harmonii z przyrodą, w społeczności zaangażowanej na rzecz 
wspólnego dobra”6. Dziedzictwo Howarda sprowadzono do wzoru urbanistyczne-
go układu jednorodzinnych domów z własnymi ogrodami, w którym utopijna sta-
ła się wiara w szlachetność i braterstwo rodzaju ludzkiego7. Sielska kraina, strefa 
podmiejska do której wracają ludzie po pracy w mieście, wpadają do domu, zamy-
kają bramę. Podmiejskie życie społeczne toczy się na prywatnych trawnikach, ta-
rasach, ogrodach i grządkach, nie w przestrzeniach publicznych. Z badań wynika, 
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że mieszkańcy suburbiów, bardziej niż inne grupy społeczne koncentrują się na 
własności prywatnej i życiu rodzinnym. Jak pisze Ewa Rewers „przestrzeń miasta 
nie jest dziś własnością jego obywateli, lecz „obcych”, przybyszy z zewnątrz, ale 
i samych jego mieszkańców, paraliżowanych strachem przed konfrontacją z innym 
człowiekiem”8. Kryzys relacji społecznych wynika z rozwinięcia się „modelu społe-
czeństwa intymnego”9, które odwróciło się od strefy anonimowej i bezosobowej 
przestrzeni publicznej ku sferze prywatnej. Suburbia zdominowane są własnością 
prywatną.
 Społeczeństwo kiedyś ceniące dobro wspólne, dziś zmierza ku wartościom 
cechującym jednostki. Wyniesienie ponad wszystko prawa do samostanowienia 
i chęć emancypacji podzieliły przestrzeń na mini obszary, zagrodzone, przedzie-
lone, ponumerowane i skonsumowane. A miejsce, to proces i relacje, przestrzeń 
publiczna tak jak miejsce, nigdy nie jest skończona.
 Jednak wiosna 2020, na którą wszyscy po zimie czekali ze zniecierpliwie-
niem, wraz z gwałtownym uderzeniem zieleni (wplatając w przestrzeń wielość 
kolorów) przyniosła zamknięcie w domach i nieznane emocje, wyeliminowa-
ła ludzką aktywność. Pandemia uświadomiła mieszkańcom miast i wsi istnienie 
upublicznionych, wspólnych terenów, pozwoliła oderwać wzrok od tego, co „moje” 
i przekierować go na to, co „wspólne”. Wszyscy mieszkańcy poczuli bezkresną po-
trzebę doświadczania przestrzeni wykraczającej poza ich własne podwórko. Czas 
zwolnił. Mieszkańcy dostrzegli ulice biegnące w nieskończoność, budynki stojące 
niestrudzenie, lampy rytmicznie pochylające się nad ulicami. Nawet garbaty chod-
nik okazał się kryć w sobie zaskakujący i nie znany dotąd urok. Dotychczasowe gra-
nice uległy zatarciu, a przestrzeń publiczna w sensie fizycznym nabrała nowego 
znaczenia. Nastąpił powrót do komunikacji pieszej. Komorów zobaczył mieszkań-
ców, a mieszkańcy odkryli Komorów, a w nim kilka nowych miejsc rekreacji i od-
poczynku. Jednym z nich jest plac zabaw położony przy Kolejce WKD, w dawnych 
granicach „pierwszego lasu”. W wyniku eksurbanizacji zaciera się różnica między 
obszarem miejskim i wiejskim. Teren powszechnie znany, dostępny i odwiedzany 
przez mieszkańców, nie zależnie od wieku, pory dnia i preferowanych aktywności, 
czy stylu życia, uznawany jest za powszechnie dostępny, czyli upubliczniony. Spo-
tkał go los, jaki czasem spotyka inne przestrzenie publiczne - został objęty decy-
zją rządową, nakazującą wykluczenie z użytkowania. A był miejscem pożądanym, 
źródłem zadowolenia i magicznego dobrodziejstwa, emocji wplecionych w prze-
strzeń publiczną. Nagle i niespodziewanie miejsce staje się puste, ma kształt, ko-
lor, lecz brak w nim bohatera, staje się „przestrzenią niedoinwestowaną”. Człowiek 
staje się determinantą każdej przestrzeni. Każde miejsce ma potencjał, by stać się 
popularnym i uczęszczanym, a sposób postrzegania go jest bardzo subiektywny. 
Pandemiczny czas pozwolił ponownie dojść do głosu urbanistom, dla których „ce-
lem jest zatrzymanie ludzi w biegu i sprowokowanie, czy raczej zachęcenie do po-

zostania w danym miejscu”10. Mieszkańcy zamknięci w swoim ciasnym stylu życia, 
podróżujący między Warszawą a Komorowem, doświadczyli nowego tempa dnia, 
co pozwoliło im zainteresować się okolicą. Ta trudna sytuacja pozwoliła zobaczyć 
świat poza domem i własnym ogrodem, eksplorować najbliższe otoczenie. Spacer 
stał się dominującą formą aktywności, a rozmowa z sąsiadem bardziej oczekiwaną 
przyjemnością.
 Maria Dąbrowska w swoich Dziennikach napisała (notatka pochodzi 
z 28.04.1958); „wieczory są tu straszliwie samotne i odludne, zwłaszcza z tym nie-
bem zawalonym chmurami”11. Dwa dni później, 30.04.1958 dodała; „coraz gorzej 
czuję się w tym przeklętym Komorowie”12. Studia socjologiczne i nie tylko rozpisują 
się nad istotą tego zjawiska - miejskiej samotności; społeczności żyją blisko siebie 
i nie mają ze sobą wiele wspólnego. Interakcje sąsiedzkie są nikłe. Dziedziczone 
wzorce zachowań przyswajane przez następne pokolenia - głoszą naukowe tezy. 
„Upadek człowieka publicznego”13. A jednak pusty plac zabaw został przez miesz-
kańców zobaczony, doceniony, z tęsknotą i niecierpliwością czekano jego otwar-
cia. Każdy poczuł w nim kawałek swojej przestrzeni, czyżby trzeba coś utracić, by 
na nowo odkryć? Odkryć także wartość uczestniczenia, OBECNOŚCI w przestrzeni 
terytorialnej i społecznej. Indywidualna relacja człowieka z miejscem buduje wła-
ściwą perspektywę, a miejsce potrzebuje życia wspólnotowego. Maria Dąbrowska 
napisała (notatka z 1.08.1964): „Jakże ożywczo działa na mnie pobyt w mieście, jak 
wielki błąd zrobiłam zamieszkawszy na resztę życia w pustynnym Komorowie, jak 
bardzo mnie to zmęczyło i sparaliżowało psychicznie. A odrobić tego - niestety - 
nie miałabym już sił”14. Miejsce puste, ludzie się mijają i żyjąw pośpiechu - „budując 
przestrzeń martwą”.
 Ludzie w przestrzeni poszukują piękna, a poczucie piękna nieustannie oscy-
luje między powściągliwością a bujnością, stylem wiejskim a miejskim. Stąd częste 
są w naszym życiu bezlitosne zwroty, gasnące zauroczenia i porzucane przedmioty 
i miejsca. Wielość preferowanych stylów i wartości staje się naturalną konsekwen-
cją różnorodności naszych wewnętrznych potrzeb. „Jesteśmy uzależnieni od oto-
czenia, w tym sensie, że potrzebujemy by ucieleśniało ono - szanowane przez nas 
idee i nastroje”15. Stąd przestrzenie, które tworzymy i których szukamy, muszą do-
powiadać naszym potrzebom zmysłowym, by nie doświadczać jałowości miejsca.
 Pandemia ukazała inne oblicze miast, zmieniając tempo życia, wpływając 
na potrzeby i wartości mieszkańców. Zaskakującym efektem ubocznym zamknię-
cia ludzi w domach, było pojawienie się u nich „społecznego chromosomu”. Obu-
dził on dotychczas uśpioną ciekawość innych ludzi i równowagę. Lokalną atmosfe-
rę trudno przełożyć na język formy, jednak poszczególne elementy kultury mogą 
i powinny manifestacyjnie BYĆ, tworząc krwioobieg - kultura+człowiek+przestrzeń. 
Jak pisał socjolog Lewis Mumforda: „Materialna tkanka wypełniona ludzką egzy-
stencją, tworzy żywy teatr działań społecznych”16, gdzie nie ma miejsca na pustynną 
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nicość. Jednocześnie, pozostawieni w małych przestrzeniach, ludzie przekraczają 
betonowe krawędzie, balansują między przestrzenią realną a nierealną. Żyją coraz 
bardziej zakotwiczając się w wirtualną rzeczywistość, gdzie tradycyjne przestrze-
nie rozmowy zamieniają na portale społecznościowe i czaty. Trudno zaakceptować 
ten fakt wobec rosnącej „tęsknoty za prawdziwym miastem”17 i potrzeby przestrze-
ni dostosowanej do rozmiarów i percepcji człowieka, różnorodności form architek-
tury i kultury, choćby w ujęciu idei „miasta dla ludzi” Jana Gehla. Miasta i przestrze-
nie „nie są jedynie fizycznym wytworem i sztuczną konstrukcją. Są zaangażowane 
w procesy życiowe ludzi, którzy je tworzą”18, priorytetowe działanie, to aktywizacja 
lokalnego ducha, artystów i mieszkańców. Jest plac, a spektrum twórczej aktyw-
ności jest nieograniczone, wystarczy działać. Jedyne, co pozostaje, to czekać, by 
zbudowano przestrzeń, w której – w świadomości ludzi – warto będzie przebywać. 
Pamiętając, że „jutro ma to do siebie, że będzie inne niż dziś”19. Pozostaje mieć na-
dzieję, że uda nam się z tej sytuacji wyciągnąć właściwe wnioski, a następnie zbu-
dować bezpieczną przystań w przestrzeni, gdzie nasze myśli i uczucia będą mogły 
odetchnąć, a my będziemy mogli być sobą.

1. D. Mantey, Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywisto-
ścią, Warszawa 2019, s. 22.
2. Tamże, s. 23.
3. Tamże, s. 22.
4. L. Kulczyńska-Pilich, Mój Komorów rozmowy ze Zdzisławem Zawadzkim, Komorów 2009, s. 27.
5. D. Mantey, Wzorzec miejskiej przestrzeni w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością, Warszawa 
2019, s. 43.
6. E. Howard, Miasta-ogrody jutra, Warszawa 2015, s.14.
7. Tamże, s. 17.
8. D. Wantuch-Malta, Przestrzeń publiczna 2.0, s. 61.
9. Tamże, s. 61.
10. D. Wantuch-Malta, Przestrzeń publiczna 2.0, s. 88.
11. https:/ dzienniki Marii Dąbrowskiej/ Miasto ogród Komorów
12. Tamże.
13. D. Wantuch-Malta, Przestrzeń publiczna 2.0, s. 44.
14. https:/ dzienniki Marii Dąbrowskiej/ Miasto ogród Komorów
15. Ch. Montgomery, Miasto szczęśliwe, Kraków 2015, s.104.
16. A. Majer, Miasto według socjologii, Łódź 2020, s. 30.
17. Tamże, s. 36.
18. A Majer, Miasto według socjologii, s. 36.

19. Ch. Montgomery, Miasto szczęśliwe, s.141.
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Pusty plac zabaw w Komorowie  
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Pocztówka z Warszawy - Roksana Socha

ROZMOWA Z ARCHITEKTKĄ WARSZAWY 
MARLENĄ HAPPACH

Kiedy pojawił się pomysł rozmowy z lokalnym ekspertem, od razu chciałam poznać 
zdanie Pani Marleny Happach. Od pewnego czasu obserwuję działania oraz 
wydarzenia (szczególnie rozmowy online o problematyce miejskiej), w których pani 
Marlena bierze udział i niesamowicie cieszy mnie, że Warszawa posiada swojego 
architekta miejskiego, a nawet architektkę, która otwiera sprawy urzędnicze 
dla wszystkich zainteresowanych. Było dla mnie ważne, aby uchwycić nie tylko 
perspektywę zawodową, ale przede wszystkim prywatną. Czy tak duża znajomość 
miasta i procesów w nim zachodzących, wpływa na jego odbiór i znacząco odbiega 
od opinii ankietowanych Warszawiaków? Czy jednak wszyscy mamy podobne 
odczucia?

Zawód /stanowisko: 
Architekt Miasta,  Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy.

Jak długo mieszka Pani w mieście?
Mieszkam w mieście całe swoje życie. Tutaj się urodziłam i dorastałam. Przez ten 
czas zdążyłam też doświadczyć specyfiki różnych dzielnic Warszawy. Myślę, że te 
doświadczenia są ważne dla pełnego zrozumienia całości miasta.

Gdzie najczęściej spędza Pani czas wolny podczas pandemii i dlaczego?
Więcej chyba mogłabym powiedzieć na temat tego, ile wolnego czasu zagarnęła 
praca w trakcie pandemii, bo jest go teraz jeszcze mniej! A tak serio, to jeśli mam 
tylko możliwość na dłuższą chwilę wolnego, staram się spędzać ją na łonie natury, 
z dala od zgiełku miasta. Myślę, że pandemia spowodowała u wszystkich zwięk-
szoną potrzebę obcowania z naturą oraz uzmysłowiła nam, jak ważną rolę ona 
spełnia w naszej codzienności.

Co z Pani perspektywy zmieniło się w mieście podczas pandemii najbardziej?
Z ulic poznikali przechodnie, to z pewnością na samym jej początku. Teraz ob-

serwuję powrót ludzi na ulicach. Ale na początku bywały takie dni, że ulice były 
dosłownie puste. Niestety, widać, że wiele sklepów, restauracji i punktów usługo-
wych zniknęło. Obserwuję to zjawisko ze smutkiem i myślę, co można byłoby zro-
bić, żeby nasze ulice, po ustaniu pandemii, znowu tchnęły życiem.

Z jakimi największymi problemami boryka się, wg Pani, miasto podczas pande-
mii?
Dla Urzędu Miasta pandemia to przede wszystkim problem zarządzania kryzyso-
wego. Biura, wydziały i poszczególne komórki Urzędu musiały przygotować się do 
funkcjonowania w tych wyjątkowych warunkach tak, żeby utrzymać funkcjonowa-
nie administracji. To było kluczowe i myślę, że pod tym względem Miasto zdało eg-
zamin. Wszystkie Urzędy funkcjonowały, w znakomitej większości ich działalność 
przeniosła się do sieci. W pewnym sensie kryzys pandemii spowodował przyspie-
szoną cyfryzację usług administracyjnych, dzięki czemu pewne procesy można te-
raz załatwiać jeszcze szybciej niż przed pandemią.

Czy w mieście występują przestrzenie publiczne wymagające specjalnej uwagi 
podczas pandemii? Jeśli tak, to dlaczego?
Służby miejskie monitorują stale wszystkie przestrzenie publiczne, jednak niewąt-
pliwie najbaczniej obserwowane były Bulwary Wiślane, które w ciepłe dni potrafiły 
przyciągnąć prawdziwe tłumy. Z jednej strony rozumiem każdego, kto chciał pójść 
w te dni nad wodę, bo ciężkie miesiące zamknięcia w czterech ścianach, trzeba 
było jakoś odreagować. Jednak był to swoisty problem, gdy nagle okazało się, że 
wszyscy wpadli na ten sam pomysł. Podobnie atrakcyjne okazały się warszawskie 
parki oraz lasy. Jak już powiedziałam wcześniej, pandemia na pewno pozostawi 
w nas przeświadczenie, że tereny zielone są na wagę złota. Bo przecież pamięta-
my, jaką radość potrafił sprawić nam zwykły spacer po lesie!
 
Czy pandemia spowodowała wykorzystanie starych przestrzeni w nowy sposób 
w mieście?
Jednym z ciekawszych rozwiązań, które widoczne były zeszłego lata, to powięk-
szone ogródki letnie na placu Zbawiciela. W Warszawie, w której ruch samochodo-
wy znacznie maleje w okresie wakacyjnym, tymczasowo zlikwidowano jeden pas 
na rondzie na placu Zbawiciela oraz oddano tę przestrzeń dla okolicznych kawiar-
ni, żeby ich klienci mogli bezpiecznie usiąść na powietrzu. To dobre rozwiązanie 
i było chwalone przez opinię publiczną. W tym roku zresztą szykuje się powtórka 
tego działania.

Które miejsca najbardziej się wyludniły?
Z tego co wiemy, to najsilniej w Warszawie wyludniło się Śródmieście. Co ciekawe, 
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dzielnice mniej śródmiejskie stały się w trakcie pandemii bardziej żywe, a ich in-
frastruktura społeczna częściej wykorzystywana. To wiązało się oczywiście z pracą 
zdalną – rodzice zostali w domach, a dzieci zaczęły biegać po osiedlach (o ile mo-
gły). Mam jednak nadzieję, że z czasem powracania do normalności, nasze Śród-
mieście znowu zapełni się ludźmi!

Czy dostrzega Pani jakieś pozytywne zjawiska będące następstwem ograniczeń 
związanych z pandemią?
Ograniczenia przemieszczania się spowodowały, że inaczej zaczęliśmy postrzegać 
naszą bezpośrednią okolicę. Dla wielu był to czas odkrywania niezwykłych miejsc 
w ich najbliższym sąsiedztwie. Wiele moich znajomych z niedowierzaniem od-
krywało swoje lokalne warzywniaki na nowo. Wydaje mi się, że praca zdalna też 
mówi nam coś o potrzebach realizowania obowiązków służbowych. Czy jest ko-
nieczne codzienne chodzenie do biura? Z perspektywy przemieszczania się i sta-
nia codziennie w korkach, może to jest jakieś rozwiązanie na przyszłość? Myślę, że 
te kwestie potrzeba bardzo gruntownie przemyśleć przy powolnym wracaniu do 
normalności.

Czy chciałaby Pani coś dodać?
Chciałabym, żeby już wszystko wróciło do normalności. Myślę, że wszyscy jesteśmy 
już zmęczeni tym ciągłym stanem niepewności.

POZDROWIENIA Z WARSZAWY
ROZMOWA ONLINE Z CYKLU NOWA MIEJSKOŚĆ WARSZAWY:  

NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS1 DLA STOLICY, 

ROZMOWĘ PROWADZIŁA MARTA ŻAKOWSKA; GOŚCIE: HUBERT 
TRAMMER, MARLENA HAPPACH

29 kwietnia 2021 roku odbyła się rozmowa online skupiająca się wokół pytania, jak 
postulaty Nowego Europejskiego Bauhausu (projektu ekologiczno-gospodarczo-
kulturalnego wspierającego nowe rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju) 
mogą poprawić życie Warszawiaków w trakcie i po pandemii. Omawiane założenia 
właściwie nie były nowe, ponieważ głównie dotyczyły kryzysu klimatycznego 
i zielonego ładu. Zwrócono uwagę, że to, co powinno się zmienić, to wdrażanie 
rozwiązań. Głównym celem jest bowiem poprawa zdrowia mieszkańców – zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego. Wobec tego, jak zdefiniować podstawowe wartości 
miejskości? 

 Marlena Happach zwróciła uwagę, że obecnie galerie handlowe są zamknięte 
i korzystamy z usług, które znajdują się blisko domu. Naszą podstawową potrzebą 
jest rekreacja i wypoczynek każdego dnia, w związku z tym potrzebujemy więcej 
terenów urządzonej zieleni (parki, skwery, zieleńce). Pandemia otworzyła nam 
oczy na zieleń. Działania, które obserwujemy obecnie są procesami, które zaczęły 
się dawno temu, w związku z czym bywa, że nie odpowiadają idealnie na bieżące 
potrzeby. W budżecie brakuje pieniędzy na dodatkowe eksperymenty, szczególnie, 
że nowe rozwiązania często są odbierane jako coś odstraszającego. Zapominamy, 
że takie próby rozwiązań są elementami całego systemu wpływającego na zdrowie 
i przekładającego się na ekonomię. 

 Według Marty Żakowskiej pandemia dla Warszawy jest stratą miejską 
w kwestii eksperymentów. Podczas gdy wiele miast próbowało tymczasowych 
rozwiązań, takich jak zamiana dróg na parki czy drogi rowerowe, to w stolicy 
niewiele się zadziało. Kwestie teoretyczne są daleko rozwinięte, natomiast mamy 
problem nawet z prostymi zabiegami, które mogą pokazać czy dany fragment 
miasta możemy użytkować w inny sposób. Przede wszystkim powinniśmy szukać 
i testować nowe rozwiązania. 

1 Nowy Europejski Bauhaus (NEB) to koncepcja rozwoju Europy ogłoszona po raz pierwszy 
przez Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2020 r. To europejska odpowiedź 
na kryzys ekologiczny i epidemiologiczny, z jakim boryka się obecnie cały świat, a także twórczy 
sposób wdrożenia w życie idei Europejskiego Zielonego Ładu. (Strona internetowa Unii Europej-
skiej)
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 Hubert Trammer wspomniał, że o Nowym Bauhausie nie mówimy jak 
o eksperymencie, tylko że musimy obniżyć dwutlenek węgła – więc trzeba znaleźć 
jakieś rozwiązanie. Kraków, który nie dysponuje większą ilością środków w budżecie, 
wprowadził m.in. nowe drogi rowerowe. Dla Warszawy wyzwaniem jest działanie 
interdyscyplinarne w przestrzeniach miejskich. Musimy nauczyć się być razem. 
Szanować zarówno środowisko, jak i otworzyć się na wszystkie grupy społeczne. 
Mimo że niektóre działania w Warszawie zgodne są z założeniami Nowego 
Europejskiego Bauhausu (np. łęgi nadwiślańskie, Centrum Lokalne Żoliborz), to 
bez odgórnych wytycznych wciąż część pomysłów jest traktowana jak wymysły 
jednej osoby. 

Czym może być Nowy Europejski Bauhaus dla Warszawiaków? 

Przede wszystkich wzmocnieniem działań mających na celu kwestie zdrowotne 
mieszkańców oraz całej wielogatunkowej wspólnoty. 

POCZTÓWKA Z WARSZAWY PODWÓRKA

BLISKOŚĆ, MIEJSKIE PODWÓRKO, POWOLNOŚĆ, PRZEDŁUŻENIE DOMU, 
SCHRONIENIE, ZAKORZENIENIE

Analizując informacje zebrane z ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców 
Warszawy, wywiadu z panią Marleną Happach, a także rozmowy online 
wokół nowych warszawskich wartości, zauważyć można, że najważniejszymi 
zagadnieniami są zieleń oraz lokalność. 

 Warszawa w tych kategoriach niewiele różni się od pozostałych miast. 
Mechanizmy są podobne: jeśli nie masz blisko przestrzeni do bezpiecznej rekreacji, 
to uciekasz poza miasto. Jeśli nie możesz korzystać z usług i atrakcji, to po co 
w ogóle do niego wracać? 

 Miasta dysponują większymi środkami i dedykują swoje przestrzenie większej 
liczbie osób, wobec tego mają szanse stworzyć ciekawe i różnorodne przestrzenie. 
Szczególne w czasie pandemii ważne jest, aby wykorzystać ten potencjał i nie 
zniechęcić do miejskiego życia. 

GŁÓWNE WNIOSKI

Potrzebujemy miejsc bezpiecznych, otwartych i zielonych 

 Brakuje przestrzeni sąsiedzkich, które są zagospodarowane i moglibyśmy 
korzystać z nich również przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych. 
Najbardziej potrzebne są na poziomie lokalnym, w najbliższym sąsiedzkim osiedlu. 
Dostępne i zielone tereny blisko domu sprzyjają zacieśnianiu więzi, wzmacniają 
poczucie przynależności do danego miejsca i społeczności. Są szczególnie ważne 
w przeciwdziałaniu samotności i wykluczeniu. W tym trudnym czasie, kiedy wiele 
osób straciło środki do życia, nowe kontakty mogą pomóc stanąć na nogi. 

Do centrum miast będziemy wracać po zakończeniu pandemii 

 Pandemia uświadomiła nam, że miasto dbające o mieszkańców jest 
miastem bardziej odpornym. Obszary nastawione głównie na usługi i atrakcje dla 
osób jedynie odwiedzających (jak ścisłe centrum), odczuwają największe problemy 
w funkcjonowaniu. Pamiętajmy, że centrum powinno być szczególnie przyjazne 
dla mieszkańców, którzy pozostają w mieście w czasie całego kryzysu. 
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SZKICE PODWÓRKOWE 
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ZIELEŃ

Im więcej zieleni, tym lepiej. Poza roślinami i powierzchnią biologicznie czynną, 
które zapewniają przyjemny cień, redukują wyspę ciepła, tworzą dobry mikroklimat, 
zieleń może również pełnić funkcję naturalnych przegród pomagających zapewnić 
dystans przy jednoczesnym kontakcie wzrokowym. Tworzenie takiego podziału 
przestrzeni może sprzyjać bezpiecznym kontaktom i zmniejszeniu poczucia 
samotności. W naszym klimacie równie ważne jest zapewnienie ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, głównie wiatrem i deszczem. Przy pomocy różnego 
rodzaju zadaszeń, przegród czy roślinności możemy maksymalnie wydłużyć 
czas interakcji społecznych odbywających się na powietrzu. Przykład Kopenhagi 
pokazuje, że dzięki odpowiedniej infrastrukturze, o którą się dba, mieszkańcy 
chętnie przemieszczają się rowerem nawet przy opadach śniegu. 

PRZESTRZENIE POŚREDNIE 

Ważne jest wykorzystanie różnych elementów architektonicznych i urbanistycznych 
do tworzenia przestrzeni pośrednich. Od tych bardziej prywatnych jak balkony/
tarasy, przez te przed danym budynkiem należące do jego mieszkańców, aż po 
przestrzenie bardziej publiczne, łączące społeczność z najbliższego otoczenia. Nie 
bójmy się eksperymentować z nowymi rodzajami przestrzeni. Często wystarczy 
zainteresowanie i niewielkie działania, aby stworzyć mniejsze i większe centra 
lokalne.

SADY ŻOLIBORSKIE 
POZYTYWNY PRZYKŁAD PRZESTRZENI POŚREDNICH

Zamieszkanie tak wyjątkowego osiedla w tym trudnym czasie pomogło mi 
zwrócić uwagę, jak wielką rolę w codzienności odgrywa zieleń i przestrzenie 
pośrednie. To właśnie dzięki nim powstałe w latach 50. i 60. popularne „Sady” stały 
się wzorcowym osiedlem, które często jest celem wycieczek architektonicznych. 
Obecność zieleni wydaje się oczywista, niestety nie zawsze jest ona brana pod 
uwagę przy współczesnych realizacjach osiedlowych.

Realizacja: 1958-1964 r.

Architektka: Halina Skibniewska

Nazwa osiedla składającego się z 24 budynków wzięła się z chęci uratowania 
zastanej roślinności – głównie sadu owocowego. Jeśli na osiedlu jednocześnie 
sadzimy dom i sadzimy drzewo, to mieszkaniec musi czekać na drzewo dwadzieścia 
pięć-trzydzieści lat. Wiem, że muszę zachować wszystko, co rośnie, bo to mi pozwoli 
stworzyć szybciej prawdziwe środowisko. - powiedziała Skibniewska w wywiadzie 
w 1976 r. 
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MIESZKANIE Z BALKONEM – PRZESTRZEŃ PRYWATNA

Balkon od strony dziedzińca pozwala cieszyć się prywatnością jednocześnie 
czasami utrzymując kontakt wzrokowy z sąsiadami. 

PRZESTRZEŃ POŚREDNIA NALEŻĄCA DO MOJEGO BUDYNKU –
PÓŁPUBLICZNA

Niestety poza zielenią nie jest zagospodarowana tak, aby stworzyć miejsce do 
interakcji. Jednak przynależność tego terenu do naszego budynku można odczytać 
obserwując, kto przypina tam rowery.

PRZESTRZEŃ POŚREDNIA Z PLACEM ZABAW NALEŻĄCA DO KILKU 
BUDYNKÓW – PÓŁPUBLICZNA 

Z tej przestrzeni korzystają głównie mieszkańcy 8 okolicznych budynków, ale 
także trochę odleglejszych (ze względu na obecność placu zabaw). Architektka 
postanowiła bowiem ustawić bloki w taki sposób, by w obrębie całego kompleksu 
tworzyły się dodatkowe wewnętrzne przestrzenie. Te niewielkie zielone dziedzińce

BIBLIOGRAFIA:
Gehl Jan, 2013, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków.

Krasucki Michał, Powalisz Monika, 2019, ŻOL, Ilustrowany atlas architektury Żoliborza, Centrum 
Architektury, Warszawa.

Springer Filip, 2017, Źle urodzone, reportaże o architekturze prl-u, Karakter, Kraków.

Trybuś Jarosław, 2018, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Księży Młyn, Łódź.

https://ec.europa.eu/poland/news/210309_NEB_pl: Strona internetowa Unii Europejskiej, maj 2021

mają sprzyjać nawiązywaniu relacji – to 
tutaj będą się bawić dzieci, tutaj mogą 
też wypoczywać dorośli. Z balkonów 
wychodzących na dziedzińce matki będą 
mogły doglądać swoich pociech. (Springer s. 
193, 194)

SADY ŻOLIBORSKIE - PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE 
DLA MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH 
BUDYNKÓW

Rozległy klin zieleni, rozdzielający 
kolonie osiedla, tworzą w głównej mierze 
pozostałości starych sadów. Gęsto zarośnięty, 
poprzecinany wijącymi się, wąskimi 
ścieżkami park najpiękniej wygląda wiosną, 
gdy rozkwitają jabłonie, grusze i wiśnie, 
a także jesienią, gdy owocują. Wśród drzew 
rozlokowano place zabaw, stoliki do gry 
w szachy i ławeczki. (Trybuś s. 86) Pomimo 
publicznego charakteru parku, mieszkańcy 
czują, że miejsce należy do nich. Gdy dzieciaki 
te trochę podrosły, na Sadach został 
zawarty nieformalny pakt – czereśni z Kolonii 
I nie rusza się tak długo, aż owoce nie będą 
słodkie. Pilnowaliśmy się nawzajem, kto 
ruszył owoce wcześniej, to potem miał już 
zakaz. (Springer s. 200)
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Zakończenie - Przemysław Jedlecki

ODKRYLIŚMY MIASTA NA NOWO. MAMY INNE WYMAGANIA

Pięć miast, pięć widokówek z czasów pandemii. Z pozoru mocno się różnią, ale 
wnioski są podobne. Kluczowy sprowadza się do tezy, że „jeśli nie mamy blisko 
przestrzeni do bezpiecznej rekreacji, to uciekasz poza miasto. Jeśli nie możesz 
korzystać z usług i atrakcji, to po co w ogóle do niego wracać?”
 Doświadczenie z czasów pandemii zostawi w nas przekonanie, że tereny 
zielone w mieście są coraz ważniejsze. Mieszkańcy chcą się spotykać, ale będą 
unikać miejsc z jedną funkcją i pod dachem. Z badań oraz opinii ekspertów, z któ-
rymi rozmawialiśmy, wynika, że wiele osób już na stałe chce spędzać czas poza 
centrum, mniejszą popularnością będą się cieszyły galerie handlowe, czy miejskie 
deptaki. Obserwacje z Lublina, że „nowo odkryte” tereny podmiejskie oraz parki 
nie zostaną opuszczone, wydają się pewnością. W mieście coraz ważniejszy bę-
dzie kontakt z przyrodą. Kto go tu nie znajdzie, wyjedzie na poszukiwania. 
To oznacza, że przed nowymi zadaniami stają twórcy przestrzeni publicznych. 
Robert Konieczny, architekt twierdzi, że miasto powinno dać ludziom na swoim 
terenie to, czego szukają, gdy z niego uciekają. Czy się uda?
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Ankiety

KATOWICE
Katowice, które są stolicą ponad dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii w czasie pandemii, zmieniły się. W pierwszych dniach lockdownu w mar-
cu 2020 roku tętniące życiem miasto zatrzymało się. Jego codzienny rytm został 
w brutalny sposób zakłócony. Niektóre miejsca już nigdy nie będą takie same. Dla-
czego i jak zmienia się miasto? 

Gdzie podziali się katowiczanie?
W pierwszych dniach pandemii i rygorystycznych obostrzeń wiosną 2020 roku 
centrum Katowic się wyludniło. Przebudowane kosztem ponad 100 mln zł Śród-
mieście było puste. Ulice były pozbawione codziennych korków, place i skwery wy-
ludniły się, zamknięto nawet parki i lasy. W Katowicach zakaz dotyczący wstępu do 
lasów był wyjątkowo dotkliwy. W końcu aż 42 proc. powierzchni miasta to tereny 
leśne1. 
 Jak katowiczanie korzystali z miasta w czasie zmieniających się obostrzeń 
i rygorów? Postanowiliśmy to sprawdzić za pomocą ankiety. 
Badanie odbywało się za pośrednictwem formularzy ankiet Google. Ankieta była 
dostępna dla mieszkańców Katowic w dniach 1-30 marca 2021 roku. Odpowiedzia-
ło na nią 79 osób. 
 Większość z nich to osoby w wieku 40-60 lat, z wykształceniem wyższym 
(ponad 90 proc.), mniej niż połowa ankietowanych wychowuje dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

1 https://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,17899820,Katowice_uznane_za_jedno_
najbardziej_zielonych_miast.html, dostęp 25.04. 2020 roku

Wykres 1. Wiek badanych

Wykres 2. Wykształcenie badanych

Wykres 3. Czy badani mają małe dzieci?
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 Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło tego, czy mieszkańcy Katowic w czasie 
pandemii zmienili swoje przyzwyczajenia dotyczące spędzania wolnego czasu. Aż 
81 proc. przyznało, że tak właśnie było. 12,7 proc. deklaruje, że w tej kwestii nie ma 
u nich żadnych zmian. Pozostali opinii nie mieli. 
 Takie odpowiedzi nie powinny zaskakiwać. Pandemia dotknęła większość 
społeczeństwa. Wywołała nie tylko zmiany w sposobie pracy, nauki czy codzien-
nych obowiązkach, ale również wymusiła inny sposób spędzania wolnego czasu. 
Wpłynęły na to nie tylko samodzielne decyzje mieszkańców, ale też rządowe ry-
gory. Przypomnijmy, że dotyczyły one np. zamknięcia lokali gastronomicznych czy 
organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń plenerowych (zwłaszcza masowych). 

Wykres 4. Zmiana przyzwyczajeń w czasie pandemii

 W czasie pandemii koronawirusa konieczne stało się m.in. zachowanie dy-
stansu społecznego. Wiele firm wprowadziło, w miarę swoich możliwości, zdalną 
lub hybrydową pracę. Pozostaje jednak pytanie, czy te ograniczenia wpłynęły też 
na to, jak korzystamy z czasu wolnego? Czy naprawdę zostaliśmy w domach?
 Okazuje się, że ponad jedna piąta badanych pytana o to, jak często spędza 
czas wolny w czasie pandemii poza domem, przyznaje, że w ich przypadku jest tak 
każdego dnia. 
 Kilka razy w tygodniu z domu wychodzi ponad dwie trzecia ankietowanych 
katowiczan, a mniej niż co dziesiąty czas wolny poza domem spędza raz w tygo-
dniu. Kilka razy w miesiącu wychodzi co czwarta pytana osoba, z kolei niecałe 8 
proc. mieszkańców robi to raz w miesiącu. Widać zatem, że większość katowiczan 
spędza wolny czas raczej w domu niż w przestrzeniach publicznych. 

Wykres 5. Jak często spędzasz czas wolny poza domem?

 Pytanie zatem, w jakim celu katowiczanie wychodzą z domu po pracy, na-
uce czy zrealizowaniu innych codziennych obowiązków. 
 Zdecydowana większość skupia się na dwóch aktywnościach. Niemal czte-
ry piąte ankietowanych czas wolny spędza na zakupach. W przypadku Katowic, 
które na swoim terenie mają kilka dużych galerii handlowych, to nie może dziwić. 
Galerie handlowe, choć są prywatnymi przestrzeniami spotkań, przyciągają wiele 
osób, które przy okazji sprawunków mogą zetknąć się ze znajomymi, porozma-
wiać z nimi i po prostu pochodzić po galerii. To też takie miejsca, które często są 
jedynymi miejscami dystrybucji produktów wybranej marki. Przez wiele lat galerie 
handlowe z powodzeniem udawały też przestrzenie miejskie Katowic. Dość wspo-
mnieć, że w jednej z nich alejki mają nazwy… prawdziwych ulic naszego miasta. 
Trudno zatem dziwić się sile nawyku i przyciągającej mocy tych miejsc. Ale zakupy 
katowiczanie robią nie tylko w wielkich sklepach. Z racji obostrzeń kolejki zdarzały 
się też przed dyskontami. Zakupy zabierały zatem więcej czasu niż zwykle. 
 Katowiczanie również spacerują. Taką formę spędzania wolnego czasu wska-
zała niemal dokładnie taka sama liczba osób (78,5 proc.). Sport w wolnym czasie 
stara się uprawiać prawie połowa uczestników badania, kolejne 41 proc. osób po-
wiedziało, że czas wolny to dla nich przede wszystkim spotkanie z kimś znajomym. 
Tylko nieco ponad 11 proc. badanych w okresie pandemii znalazło czas lub miało 
ochotę by skorzystać z oferty kulturalnej miasta. Trzeba jednak dodać, że było to 
mocno ograniczone. Przez wiele miesięcy zamknięte bowiem były nie tylko kina, 
ale również teatry i muzea oraz galerie sztuki. Kultura jest jedną z ofiar pandemii 
koronawirusa. 
 W tym pytaniu znacząca liczba odpowiedzi dotyczyła też spędzania wolne-
go czasu u lekarza lub w aptece (ponad 12 proc.). 
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Wykres 6. W jakim celu wychodzimy w czasie wolnym z domu?

 Czy jednak pandemia rzeczywiście wywołał zmiany w naszych zachowa-
niach, jeśli chodzi o obecność w przestrzeni publicznej?
 Czy katowiczanie zaczęli robić coś innego niż przed wybuchem epidemii? 
Okazuje się, że tylko jedna trzecia respondentów wykazała nowe aktywności. 

Wykres 7. Czy robimy coś innego poza domem niż wcześniej?

 Jak spędzamy czas? Tu nasi respondenci musieli samodzielnie wpisać odpo-
wiedzi. 
 Część podkreśla, że więcej po prostu spacerowali, inni ulegli modzie morso-
wania, więcej osób biegało, jeździło na rowerze. Niektórzy kupili do domu sprzęt 
do ćwiczeń, który miał zastąpić zamknięte siłownie lub klubu fitness. Część osób 
więcej czyta, inni odkryli nowe pasje (fotografia, obróbka zdjęć, praca w ogrodzie, 

zbieranie grzybów, studiowanie drzew genealogicznych). 
Były też głosy, z których wynika, że część osób poszukiwała normalności w czasie 
zarazy. 
 „Jak wszystko było zamknięte to chodziłam częściej do Biedronki i do skle-
pów budowlanych, po to żeby pochodzić wśród ludzi. Normalnie staram się nie ro-
bić zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych (spożywcze) i przed pandemią 
byłam tam najwyżej raz na miesiąc.” - napisała w ankiecie jedna z katowiczanek. 
 Skoro wiemy już, co robimy w wolnym czasie, to czas na pytanie, gdzie go 
spędzamy? Gdzie najchętniej spacerujemy lub zajmujemy się innymi aktywnościa-
mi?
 Lokalny park, a więc położony na terenie miasta lub dzielnicy wybierają dwie 
piąte osób, do lasu stara się chodzić lub wyjeżdżać jedna trzecia katowiczan, z kolei 
niecała jedna piąta z nich wybiera inne przestrzenie w mieście. Terenów poza nim 
szuka 6 proc. osób. Z punktu widzenia rozwoju Katowic istotne jest tu to, że prawie 
nikt nie wskazał centrum miasta, jako chętnie wybieranego miejsca na spędzanie 
wolnego czasu. To zaledwie 1,3 proc. badanych. Wniosek? W czasie pandemii Śród-
mieście Katowic nie przyciąga, wolimy być daleko od tego miejsca. Należy dodać, 
że równie niewielka liczba osób wskazała w tym przypadku na Beskidy czy park, 
gdzieś dalej od domu oraz miejsca nad wodą. 

Wykres 8. Gdzie najchętniej spacerujesz lub inaczej spędzasz czas?

 Nowe aktywności poza centrum Katowic wpłynęły też na odkrywanie mia-
sta oraz przestrzeni publicznych na nowo. 44 proc. badanych twierdzi, że w czasie 
pandemii odkryło miejsce, którego wcześniej nie znało. 
 Przy czym dla 65 proc. osób, takie miejsce znajduje się ponad 2 km od domu. 
To wymaga krótkiego komentarza. Katowice są częścią konurbacji górnośląskiej 
i miejsc do spędzania czasu wolnego nie brakuje nie tylko w mieście, ale też w jego 
bezpośrednim otoczeniu. Dość powiedzieć, że Park Śląski (dawniej WPKiW), czyli 
jeden z największych parków w Europie znajduje się w Chorzowie, a większość ka-
towiczan ma do niego dalej niż 2 kilometry. 
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Wykres 9. Jak daleko nowo odkryte miejsca są od domów katowiczan?

 Do nowych miejsc przyciągają ich szczególne cechy tych miejsc. Katowi-
czanie wskazali, że decydujące w ich przypadku były cztery kwestie. Ponad dwie 
trzecie respondentów przyznało, że ważna była dla nich możliwość skorzystania 
z uroków przyrody. Tyle samo respondentów wskazało na fakt, że w miejscu, które 
wybrali na spędzenie czasu, nie ma tłumów. Co czwarta osoba dodała, że ważna 
była dla niej też kwestia łatwego dotarcia do danego miejsca, zaś jedna piąta kato-
wiczan zwróciła uwagę na jeszcze inną kwestię – ważne było dla nich mianowicie 
poczucie bezpieczeństwa. 

Wykres 10. Co przyciąga do nowych miejsc?

 Wiemy już, gdzie katowiczanie spędzają wolny czas w czasie pandemii, czy 
odkrywają nieznana przestrzenie i co sprawie, że wybrane lokalizacje są dla nich 
atrakcyjne. 
 Ale czy są miejsca, których unikają w czasie pandemii, ale bywali w nich 
wcześniej?

 Ponad 60 proc. katowiczan przestało chodzić do galerii handlowych, kolej-
ne dwie piąte deklaruje, że unika wszelkich urzędów. To akurat zrozumiałe. Pande-
mia przyspieszyła bowiem cyfryzację wielu usług, coraz więcej osób zakłada tzw. 
profile zaufane, które pozwalają na załatwienie coraz większej liczby urzędowych 
spraw2. 
 Ponad jedna trzecia katowiczan przestała odwiedzać przychodnie lub szpi-
tale. Przyczyn tego zjawiska będzie kilka. Za kluczowe można uznać ograniczenie 
fizycznej dostępności tych miejsc, wprowadzenie teleporad i przekształcenie szpi-
tali oraz ich pojedynczych oddziałów w covidowe. 
 Katowicki rynek przestała odwiedzać mniej niż jedna trzecia mieszkańców, 
którzy wcześniej tu bywali. Po jednej czwartej pytanych deklaruje, że zaprzestało 
odwiedzania miejskich targowisk (w Katowicach jest ich kilka w różnych dzielni-
cach) oraz kościołów. 
Wśród znaczącej liczby wskazań warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt zarzucania 
wizyt na poczcie (16,5 proc. wskazań). 

Wykres 11. Miejsce, które przestały być odwiedzane przez katowiczan.

 Które z tych miejsc będziemy odwiedzać po powrocie do normalności?
Parki nadal będzie odwiedzało wiele osób (ponad połowa wskazań), katowiczanie 
chcą też wrócić na swój rynek i miejskie deptaki (47 proc. wskazań) oraz do galerii 
handlowych (34 proc.). Targowiska chce odwiedzać nieco mniej niż jedna trzecia 
2  https://www.prawo.pl/samorzad/profil-zaufany-ma-ponad-86-milionow-osob-znacznie-
-wzrosla-liczba,505156.html, dostęp 25.04. 2020 r.
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osób, zaś przychodnie i szpitale 25 proc. Do kościoła na pewno nadal będzie cho-
dzić 15 proc. pytanych, kolejne niecałe 14 proc. zapowiada, że będzie pojawiać się 
w urzędach, a mniej niż jedna dziesiąta myśli o poczcie. 

 
Wykres 12. Gdzie katowiczanie będą spędzać czas po pandemii?

 Na sam koniec postawiliśmy jeszcze otwarte pytanie o to, gdzie w czasie 
pandemii koronawirusa warto spędzać czas. Była to szansa na uzupełnienie odpo-
wiedzi, wskazanie mniej oczywistych miejsc. Okazuje się jednak, że te osoby, które 
chciały wypełnić to pole ankiety najczęściej pisały o parkach, lasach, wszelkich 
miejscach bez  tłumów. 
 „W parku lub lesie. Najczęściej jest tam mniej tłumnie. Wyjątkiem jest week-
end ładną pogodę” – czytamy. 
 „Tereny zielone – niezależnie od pandemii dają wytchnienie od miasta. Nie-
stety nie zawsze da się uciec od hałasu, ale można odpocząć od zagęszczania bu-
dynków, betonu i samochodów. Ze względu na lepszą jakość powietrza i „wolne” 
powietrze” – to kolejny głos.
 Ale katowiczanie pisali też o terenach opuszczonych, choć zazielenio-
nych. „Rezerwy terenowe pod inwestycje. Te tereny są najciekawsze przyrodniczo 
i w okresie wiosenno-letnim zieleń jest tam najbardziej bujna, bo nieuporządko-
wana” – pisze jeden z mieszkańców. 

 „Osobiście chodzę z psem po dawnych nasypach kolejowych, dawnych hał-
dach itp. nieużytkach poprzemysłowych obecnie mocno zarośniętych drzewami. 
Polecam” – rekomenduje inna osoba. 
 Jakie można wyciągnąć wnioski z ankiety? 
 W przypadku większości uczestników badania pandamia wywołała zmiany 
w codziennym życiu, także w aspekcie korzystania z przestrzeni publicznych. 
Większość osób stara się jednak regularnie wychodzić z domu. Robi to po to, by, 
z jednej strony, zaspokoić codzienne potrzeby (stąd zakupy), ale też bardzo ważny 
pozostaje sport i rekreacja oraz zwykłe spacery. 
 Katowiczanie czas wolny spędzają z dala od centrum miasta. W pandemii 
nie jest ono atrakcyjne, mieszkańcy deklarują jednak powrót do niego, gdy koro-
nawirus przestanie być zagrożeniem. Póki co, katowiczanie swoje aktywności wolą 
realizować w parkach, lasach i poza miastem (często ponad 2 km od domu). 
 Do nowych miejsc przyciąga możliwość obcowania z przyrodą, brak tłumów 
oraz poczucie bezpieczeństwa. Te warunki spełniają parki. Po pandemii wciąż chce 
odwiedzać parki??? ponad połowa uczestników ankiety.
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ZDUŃSKA WOLA
Pandemia zmieniła nasze życie, a tym samym również miasto. Ankieta „Miasto 
w pandemii – Zduńska Wola” realizowana była w dniach 10-24 marca 2021 roku 
i pozwoliła poznać opinie i odczucia mieszkańców Zduńskiej Woli na temat życia 
w mieście w czasie pandemii koronawirusa. Link z dostępem do ankiety dystrybu-
owany był poprzez portal społecznościowy – Facebook.
 W badaniu wzięło udział 38 respondentów, głównie w wieku 40-60 lat 
(57,9%), a także w wieku 26-39 lat (28,9%), powyżej 60 lat (10,5%) i 19-25 lat (3%). 
Nie uzyskano odpowiedzi od żadnej osoby w wieku do 18 roku życia:

 Odpowiadały głównie osoby z wykształceniem wyższym (86,8%), ale także 
średnim (13,2%):

 Prawie połowa respondentów wychowuje dzieci w wieku przedszkolnym/
szkolnym (44,7%):

 Na pytanie: „Czy pandemia zmieniła przyzwyczajenia dotyczące spędzania 
wolnego czasu 71,1% badanych odpowiedziało, że tak, 21,1% – nie, 7,9% – trudno 
powiedzieć.

 Na pytanie: „Jak często w czasie pandemii spędzasz wolny czas poza do-
mem?” najwięcej respondentów odpowiedziało, że kilka razy w tygodniu (42,1%). 
Pozostałe odpowiedzi kształtują się następująco:
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 Odpowiedzi na pytanie: „W jakim celu wychodzisz z domu w czasie wol-
nym?” pokazały, że największy procent badanych skłaniają do wyjścia z domu za-
kupy (78,9%), następnie spacer (65,8%) i spotkania z innymi (57,9%).

 Większość respondentów w kolejnym pytaniu wskazało, że nie zaczęli robić 
czegoś innego niż przed pandemią (73,7%).

 W kolejnym pytaniu – otwartym – odpowiedzi udzielali respondenci, którzy 
w poprzednim pytaniu zaznaczyli odpowiedź twierdzącą (26,3% wszystkich re-
spondentów). Pytanie dotyczyło wskazania nowych aktywności, które zostały pod-
jęte w związku z pandemią. Respondenci wskazali następujące odpowiedzi:
- wycieczki na łono natury, 
- spacery poznawcze, 
- dbanie o zdrowie,
- pływanie, 
- dodatkowa działalność zarobkowa, 

- nordic walking,
- ćwiczenia, 
- bieganie,
- morsowanie,
- czytanie książek, 
- bieganie z psem,
- praca w ogródku.

 Na pytanie: „Gdzie najchętniej spacerujesz lub uprawiasz inną aktywność?” 
respondenci odpowiedzieli, że na terenach poza miastem (39,5%), w lasach (34,2%), 
w innych przestrzeniach w mieście (13,2%), w lokalnym parku (7,9%) oraz w cen-
trum miasta (5,3%).

 Respondenci w kolejnym pytaniu odpowiedzieli w większości, że podczas 
pandemii nie odkryli jakiegoś nowego miejsca w mieście (63,2%).

 Ci, którzy odpowiedzieli na poprzednie pytanie: tak (36,8% ankietowanych) 
udzielili odpowiedzi na kolejne dwa pytania. Pierwsze dotyczyło odległości nowo 
odkrytego miejsca zamieszkania od domu – większość wskazała odległość powy-
żej 2 km (57,1%), pozostali: 1-2 km (35,7%) oraz do 500 m (7,1%).



9796

POCZTÓWKA Z PANDEMII

 Respondenci wskazali w pytaniu umożliwiającym wybór z zaproponowa-
nych odpowiedzi powody, które przyciągnęły ich do nowo odkrytego miejsca: 

 W kolejnym pytaniu: „Jakie miejsce w czasie pandemii przestałaś/przesta-
łeś odwiedzać?” respondenci wskazali głównie galerie handlowe (63,2%), kościół 
(52,6%), przychodnię/szpital (42,1%), urząd (23,7%), targowisko miejskie (21,1%), 
pocztę (13,2%) oraz rynek/plac miejski/deptak (10,5%). Badani wskazali ponadto: 
kino (5,2%), siłownię (2,6%) i bar (2,6%).

 W odpowiedzi na pytanie: „Które miejsca będziesz odwiedzała/odwiedzał 
po pandemii?” ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: galerię handlową 
(50%), rynek/plac miejski/deptak (34,2%), przychodnię/szpital (26,3%), park (21,1%), 
urząd (13,2%), kościół (10,5%) oraz pocztę (2,6%). Pozostałe propozycje wskazali 
sami respondenci: kina, teatry, domy kultury, koncerty, filharmonia (10,4%), kino 
(5,2%), wszystkie (2,6%), fitness club (2,6%), kawiarnie (2,6%), restauracje (5,2%). 

 Na pytanie otwarte: „Gdzie w mieście w czasie pandemii warto spędzać 
wolny czas? Dlaczego?” respondenci odpowiedzieli następująco: 
- parki,  
- muzea, 
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- wszędzie można znaleźć coś ciekawego,  
- park, Kępina – bo nie w pomieszczeniu, 
- parki i miejsca do spacerowania – zdrowie, 
- w Parku Miejskim – miła okolica, bezpieczne miejsce, fajna infrastruktura, cieka-
wa okolica,
- na otwartych przestrzeniach – mniejsze prawdopodobieństwo spotkania się 
z COVID 19,
- w lesie (2 odpowiedzi), 
- las, Kępina – dobra infrastruktura, bezpiecznie, 
- Kępina (2 odpowiedzi),  
- wszędzie – pandemia zmienia nas, jeśli na to pozwolimy innym – dla mnie nie 
ma żadnych zakazów, korzystam ze wszystkiego, co jest otwarte, 
- poza miastem – przestrzeń, powietrze miejmy nadzieję wolniejsze od zanie-
czyszczeń..... spacery wzmacniają odporność i kondycję,
- w parku i terenach zielonych – jest bezpiecznie, można zachować dystans spo-
łeczny,
- spacer do parku, ale tylko przy dobrej pogodzie i dobrym stanie powietrza,
- otwarte przestrzenie, park, 
- nie ma takiego miejsca (2 odpowiedzi), 
- park (2 odpowiedzi), 
- cmentarz - cisza i spokój, mnie sztywne towarzystwo nie przeszkadza, 
- restauracja, dom kultury,
- park, przestrzenie zielone – więcej przestrzeni,
- najlepiej w gronie sprawdzonych przyjaciół – wszyscy potrzebujemy kontaktu 
z drugim, 
- park, Kępina, Ratusz, kino, Dom Kultury Lokator, MOSiR,
- w domu (4 odpowiedzi), 
- w parku (2 odpowiedzi), 
- w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ponieważ można bez obaw spędzać wol-
ny czas na świeżym powietrzu, można uprawiać warzywa i owoce, które smakują 
lepiej i dają satysfakcję z późniejszych przetworów, 
- u znajomych – nie trzeba sprzątać :) i darmowe przekąski, 
- park, deptak, las – bezpiecznie, czyste powietrze, rekreacja, 
- Kępina, zmienia się, ścieżki, oświetlenie, parking – ładne miejsce z dala od miej-
skiego zgiełku, 
- Park, Kępina – blisko, urządzona i zadbana, na powietrzu, duża przestrzeń po-
zwalająca ograniczyć bliski kontakt z innymi, 
- tereny zielone – nie potrzeba wyjeżdżać, 
- w parkach – bezpieczna przestrzeń dystans społeczny estetyka poprawiająca 
nastrój.

ANALIZA

Większość badanych zduńskowolan zadeklarowała, że pandemia zmieniła ich 
przyzwyczajenia dotyczące wolnego czasu, który poza domem spędzany jest naj-
częściej kilka razy w tygodniu. Zdecydowanie większość respondentów wskazała 
zakupy, spacer i spotkanie jako główny cel wyjścia z domu. Prawie trzy czwarte ba-
danych nie podjęło nowych aktywności. Pozostała jedna czwarta spośród nowych 
aktywności wskazała przede wszystkim na aktywności fizyczne w domu i poza do-
mem. Tereny poza miastem i lasy są miejscami, które zdecydowanie dominowały 
w przypadku spacerów i innych aktywności. Większość ankietowanych nie odkry-
ło nowych miejsc. Ci, którzy zdeklarowali ich odkrycie wskazali w większości, że 
znajdują się w promieniu powyżej dwóch kilometrów od miejsca zamieszkania. Do 
nowego miejsca przyciąga przede wszystkim przyroda, brak tłumów i łatwość do-
tarcia. Respondenci przestali zdecydowanie odwiedzać galerie handlowe, kościół 
oraz przychodnie i szpitale, a po pandemii wrócą do galerii handlowych, w prze-
strzenie miejskie (rynek / plac miejski / deptak) oraz do przychodni i szpitali. Re-
spondenci wskazali przede wszystkim parki, Kępinę (zbiornik retencyjny z infra-
strukturą rekreacyjną) oraz lasy jako miejsca, gdzie w pandemii warto w mieście 
spędzać wolny czas.
 Wygrały przestrzenie otwarte, bezpieczne, umożliwiające mniej lub bardziej 
aktywne spędzanie wolnego czasu. To pokazuje, jak ważna jest racjonalna i przy-
jazna polityka dotyczący kształtowania terenów zielonych w granicach miasta. 
I jaką rolę odgrywa ich infrastruktura. Pandemia stanowiła swoisty test na przy-
gotowanie miasta do zupełnie niecodziennej i niespodziewanej sytuacji. Dzięki 
przeprowadzonym wcześniej inwestycjom (rewaloryzacja Parku Miejskiego czy 
zagospodarowanie Kępiny poprzez stworzenie infrastruktury spędzania wolnego 
czasu - chodnik, ścieżka rowerowa, ławki, altany, miejsce na ognisko, grille itp.) ten 
test został zdany. I jednocześnie pokazał, jak ważne są postulaty związane z two-
rzeniem miasta życzliwego, opiekuńczego, integrującego swoich mieszkańców, 
a przede wszystkim resilientnego.
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LUBLIN
Pojawienie się choroby SARC-COV-2 w Polsce 4 marca 2020 roku przyniosło bar-
dzo istotne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa i miast. Spowodowany pan-
demią lockdown wprowadzony w połowie marca 2020 roku spowodował wylud-
nienie ulic miast i zmianę codziennych zachowań i nawyków mieszkańców. Lublin 
nie jest tutaj wyjątkiem. Stolica województwa lubelskiego z około 340 tys. miesz-
kańcami, o każdej porze roku tętniąca życiem – w szczególności życiem studenc-
kim i kulturalnym, na wiosnę 2020 roku niemalże zamarła. Pomimo zniesienia 
obostrzeń w okresie letnim sytuacja nie wyglądała jak zazwyczaj, pojawienie się 
drugiej i trzeciej fali spowodowało powrót do stanu z początku lockdownu.
 Po roku trwania pandemii obowiązywania obostrzeń można mówić o dość 
trwałych zmianach w zachowaniu mieszkańców, w związku z tym w ramach na-
szego badania przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Lublina, poświęco-
ną zmianom, jakie nastąpiły w sposobie spędzania czasu wolnego w tym okresie.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone drogą internetową w okresie 1-30 
marca 2021 roku. Wzięło w nim udział 50 mieszkanek i mieszkańców Lublina.
 Większość osób biorących udział w badaniu (76%) to osoby w wieku 26-39 
lat, zaś drugą najliczniejszą grupą wiekową byli respondenci w wieku 40-60 lat.

 Ankietowani wywodzili się głównie spośród osób z wykształceniem wyż-
szym, stanowiąc aż 88% tej grupy. Wśród respondentów nie ma osób z wykształ-
ceniem podstawowym.

 Posiadanie dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym z pewnością wpły-
wa na sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny. Brak zajęć stacjonarnych 
oraz niedostępność wielu form spędzania czasu wolnego przez dzieci, sprawiła, że 
jego organizacja przypadła w dużo większym stopniu rodzicom. 62% uczestników 
badania wskazało, że wychowuje dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

 Aż 9 na 10 ankietowanych odpowiedziało, że w czasie pandemii zmieniły się 
ich przyzwyczajenia dotyczące spędzania czasu wolnego. 
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 Kolejne pytanie dotyczyło kwestii, jak często ankietowani spędzają czas wol-
ny poza domem. Zdecydowana większość badanych wskazała, że dzieje się tak co 
najmniej raz w tygodniu. W tej grupie 20% spędza czas wolny poza domem co-
dziennie.

 Wyjaśnienie, w jakim celu mieszkańcy wychodzą z domu w czasie wolnym, 
zawiera pytanie 3 omawianej ankiety. Nie było zaskoczeniem, że aż 84% wskazało 
zakupy jako cel. Ponadto wiele odpowiedzi dotyczyło spaceru (74%), uprawiania 
sportu (48%), a także spotkania (42%). 

 Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie, czy wskazane wyżej aktywno-
ści rzeczywiście są efektem zmiany zachowań mieszkańców. Może się wydawać 
zaskakujące, że jedynie 24% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, że 
poza domem zaczęli robić coś innego niż przed pandemią. 

 Osoby, które odpowiedziały twierdząco na poprzednie pytanie, poprosiliśmy 
o wskazanie przykładów nowych aktywności, które zaczęli uprawiać w czasie pan-
demii. Wśród odpowiedzi dominują aktywności sportowe, nie brak również no-
wych oryginalnych hobby, jak choćby pszczelarstwo.

 Pyt. 4a. Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczyłaś/eś TAK, napisz o jakie ak-
tywności chodzi

•	 Dokształcanie

•	 Wspinanie

•	 Joga

•	 pasiekę zakładam

•	 Bieganie

•	 Działalność charytatywna

•	 spacery po lesie

•	 Trening w domu

•	 Więcej spacerów po lesie

•	 Bieganie 

•	 Nordic walking

 Pytanie 5 dotyczyło miejsca, gdzie mieszkańcy najchętniej spacerują lub 
uprawiają inną aktywność. Najwięcej odpowiedzi (28%) zgromadziły lasy oraz ge-
neralnie tereny poza miastem (26%), co może być dużym zaskoczeniem, zwłasz-
cza, że dotychczas nie uchodziły za ulubione miejsce spędzania czasu wolnego. 
Wolny czas w centrum miasta spędza jedynie 8% badanych, co jest z pewnością 
ogromną zmianą. Można to uzasadnić zamknięciem przez wiele miesięcy restau-
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racji oraz instytucji kultury, a także odwołanie wydarzeń, które najczęściej przycią-
gały mieszkańców do centrum. 

 Mówiąc o zmianie przyzwyczajeń oraz „opuszczeniu” tradycyjnych miejsc 
spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Lublina, warto dowiedzieć się, czy 
w związku z tym udało im się odkryć jakieś nowe miejsca w mieście. Wśród ankie-
towanych 34% udzieliło odpowiedzi twierdzącej na to pytanie. 
 Do tej grupy skierowaliśmy dodatkowe pytania, które miały na celu określe-
nie odległości od domu tych nowoodkrytych miejsc (pytanie 6a) oraz co przycią-
gnęło ich do tej lokalizacji. Ankietowani wskazali, że w zdecydowanej większości 
są to miejsca powyżej 2 km od miejsca zamieszkania, a przyciągnęła ich przede 
wszystkim przyroda (77%) oraz brak tłumów (61%). 

 Pytanie nr 7 dotyczyło miejsc, które mieszkańcy Lublina przestali odwiedzać 
w okresie pandemii. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło galerii handlowych (50%), 
rynku/deptaka (38%), przychodni/szpitala (36%), urzędu (36%), a także kościoła 
(34%). Nie jest zaskoczeniem, że wiele odpowiedzi dotyczy miejsc, które przez wiele 
miesięcy były w dużym stopniu niedostępne dla mieszkańców lub ich działalność 
została odgórnie ograniczona poprzez limity odwiedzających. W przypadku czę-
ści z tych miejsc, mieszkańcy przenieśli swoją aktywność do internetu. Zwłaszcza 
w przypadku urzędów, udostępniono wiele możliwości załatwiania spraw online, 
z powodu zagrożenia wirusem rozpowszechniło się również stosowanie teleporad 
medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki odsetek osób, które przestały 
odwiedzać lubelski deptak. Pomimo braku ograniczeń dotyczących odwiedzania 
centrum miasta, zamknięcie restauracji oraz brak wydarzeń plenerowych sprawił, 
że obszar ten mógł stracić wiele ze swej atrakcyjności.
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 Następnie zapytaliśmy mieszkańców o to, które miejsca będą odwiedzać 
po pandemii. Najwięcej odpowiedzi zgromadził rynek/plac/miejski/deptak (60%). 
W nawiązaniu do poprzedniego pytania, warto podkreślić, że takie odpowiedzi 
wskazują na to, że zmiana dotycząca odwiedzania tego miejsca nie jest trwała 
i deptak powinien „odżyć” po pandemii. Spośród pozostałych odpowiedzi na uwa-
gę zasługują również galeria handlowa (50%) oraz park (42%).

 Ankieta została zakończona pytaniem otwartym o miejsca w mieście, które 
warto odwiedzać w czasie pandemii. Nieliczne odpowiedzi wskazują miejsce za-
mieszkania, mieszkańcy wolą spędzać czas wolny na zewnątrz. Wśród odpowiedzi 
dominują te związane z parkami, miejscami rekreacyjnymi oraz zielonymi, poja-
wiają się konkretne nazwy parków (Park Ludowy, Ogród Saski, Park Zawilcowa) oraz 
okolice Zalewu Zemborzyckiego. Mieszkańcy uzasadniają takie wybory między in-
nymi brakiem konieczności noszenia maseczek na terenach zielonych, a także, że 
są to „miejsca w których można pospacerować, odetchnąć świeżym powietrzem 
z dala od ludzi”.

9. Gdzie w mieście w czasie pandemii warto spędzać wolny czas. Dlaczego? 
•	 Park

•	 Parki, kontakt z natura

•	 Tereny rekreacyjne - mniejsze zagęszczenie ludzi.

•	 Na łonie natury, dla zdrowia 

•	 Tereny nad rzeką, ścieżki rowerowe, trasy spacerowe. Miejsca w których 
można pospacerować, odetchnąć świeżym powietrzem z dala od ludzi.

•	 W lesie

•	 Parki, ścieżki rowerowe

•	 W parku, w miejscach, gdzie jest mało ludzi, a jest więcej przyrody. 

•	 Skwery i parki. Bo jest bezpiecznie.

•	 Przestrzeń miejska jest wypełniona ludźmi, miejskie atrakcje (deptak, 
skansen, ogrody, zalew) są popularne, bo ludzie nie podróżują 

•	 Chyba tylko w domu. Knajpy i kina zamknięte. Z przyjaciółmi prawie w ogóle 
się nie widzę :( 

•	 gdziekolwiek, byle poza domem

•	 W parku 

•	 W parku

•	 W parkach, ba terenach zielonych, bo nie ma tam tłumów i można chodzić 
bez maseczki 

•	 Na świeżym powietrzu - park, wąwóz

•	 Na terenach zielonych, mniejsze ryzyko zakażenia 

•	 We własnym ogrodzie 

•	 Okoliczne lasy i parki miejskie 

•	 Nie spędzam czasu w mieście

•	 Na obrzeżach

•	 Las

•	 Gdzie tylko się da

•	 Pula miejsc do odwiedzenia jest ograniczona. Zawsze przestrzeń otwarta 
będzie dobrym wyborem.

•	 Park, Las

•	 Park Zawilcowa

•	 W lesie. Jest cicho i spokojnie 

•	 Park. Niewymagane maseczki.

•	 Wszędzie, tam, czego nie zamkną.
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•	 W lesie. 

•	 Parki

•	 Spacerując po pustych uliczkach miasta

•	 Parki i skwery. Zawsze warto być bliżej natury

•	 Park Ludowy

•	 Parki - świeże powietrze

•	 U znajomych, z rodziną - budowanie trwalszych relacji.

•	 Nigdzie

•	 Spacerując po ulicach, ponieważ jest mniejszy ruch i nie ma gdzie się udać - 
kina i restauracje są pozamykane

•	 Nad zalewem. Świeże powietrze dobra infrastruktura do parkowania.

•	 Park Ludowy, Ogród Saski ze względu na to, że są to tereny zielone. Deptak, 
plac Litewski, Starówka przyjemne do spacerowania.

•	 W parkach na świeżym powietrzu 

•	 Kino

•	 Tereny za miastem. Mało ludzi

•	 Warto spacerować po Lublinie

•	 park: miejsce bez aut, dużo drzew

•	 W pobliżu domu lub w domu

•	 Parki i lasy, ze względu na mniejszy kontakt z innymi osobami.

WNIOSKI Z ANKIETY

Mieszkańcy Lublina w czasie pandemii zmienili sposób spędzania czasu wolnego. 
W większym stopniu spędzają czas na zewnątrz, w parkach lasach i terenach re-
kreacyjnych. Ze względu na ograniczenia pandemiczne przestali odwiedzać gale-
rie handlowe, a także centrum miasta (deptak). Odpowiedzi nie pozwalają jednak 
na jednoznaczne stwierdzenie czy zmiana przyzwyczajeń będzie trwała, gdyż te 
same miejsca są wskazane jako warte odwiedzenia po pandemii.
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KOMORÓW
Rozdział w całości prezentuje wyniki badań ankietowych. Pytania umieszczono na 
formularzu Google i zatytułowano: Ankieta - miasto w pandemii - Komorów. Otrzy-
mano w sumie 21 wypełnionych ankiet. Celem pytań było pozyskanie informacji 
o korzystaniu z przestrzeni wspólnych oraz wpływie pandemii na życie mieszkań-
ców badanej miejscowości, zmieniającym ich zwyczaje i potrzeby, mającym zwią-
zek z częstotliwością i sposobem korzystania z lokalnych przestrzeni publicznych.
 Przeprowadzone badania pozwoliły określić, jakie miejsce w przestrzeni pu-
blicznej jest dla mieszkańców przyjazne, przez nich pożądane oraz im potrzebne. 
Badania wykazały również związek z częstotliwością i sposobem korzystania z lo-
kalnych przestrzeni przez mieszkańców Komorowa.
 Badania przeprowadzono w miejscowości Komorów, która uchodzi za eli-
tarną osadę, u źródeł której było osiedle zbudowane w latach 1925-29, przy ulicy 
Kolejowej. Wspomniane osiedle zasiedlili wyżsi rangą nauczyciele oraz dyrektorzy 
warszawskich szkół ponadpodstawowych. Komorów wzorowany jest na mieście-
-ogrodzie, z siatką ulic w układzie szachowym i zabudową domów jednorodzin-
nych, bez wyraźnych dużych kubaturowych budynków. Położony w sąsiedztwie 
Warszawy, Komorów połączony jest ze stolicą kilkoma drogami oraz kolejką WKD. 
Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, Komorów posiada i oferuje mieszkańcom 
Skwer Paderewskiego, Kaliszowy Gaik, Plac wokół kościoła wykorzystywane pod-
czas rocznic, lokalnych uroczystości, świąt narodowych. Osiedle Komorów graniczy 
z zalewem i lasem - obszarami docenianymi poprzez lokalną społeczność.
 Na życie mieszkańców Komorowa pandemia wpłynęła znacząco, zmienia-
jąc dotychczasowe przyzwyczajenia spędzania przez nich wolnego czasu. Więk-
szość respondentów - 81% - odpowiedziała twierdząco na pytanie dotyczące wy-
stąpienia zmiany. Nadrzędne stały się: troska o zdrowie i narzucone nowe normy 
zachowań korzystania z przestrzeni będącej poza własnym domem i ogrodem.
 Częstotliwość używania przestrzeni publicznej, będąca wyrazem aktywności 
mieszkańców, w czasie pandemii odzwierciedlała indywidualne potrzeby. 37,5% 
mieszkańców korzystało z przestrzeni poza domem kilka razy w tygodniu; codzien-
nie z przestrzeni korzystało 28,6% ankietowanych, a 21% kilka razy w miesiącu.
 Na pytanie 3. - po co wychodzisz z domu w wolnym czasie? - najczęściej po-
dawana odpowiedź dotyczyła zakupów - 85,7%.
 Na większość pytań odpowiedzi udzielały kobiety w średnim wieku i wycho-
wujące dzieci.
 Ulubioną formą rekreacji dla 71,4% respondentów jest spacer. Spacer jako 
relaks, oddech, refleksja, leżą w naturze człowieka, zwłaszcza w czasach pande-
mii, która wywołała w ludziach uczucie niepokoju. Sport z kolei zjednał sobie 28% 
zwolenników wśród ankietowanych. Inne odpowiedzi wybrzmiały pojedynczo.

 Sytuacja pandemiczna sprowokowała do poszukiwania nowych obszarów 
kreacji, która mogłyby toczyć się poza domem, i dla 61,9% respondentów pande-
mia stała się bodźcem do odkrycia nowej aktywności. Miejscowość suburbialna 
to otoczenie sprzyjające spędzaniu czasu w ruchu, nie zaś w konkretnym miejscu. 
Niewątpliwie aktywny sposób spędzania czasu był przyczyną „ucieczki” z miasta. 
Ale też izolacji i życia zgodnego z własnym wewnętrznym rytmem. Jednocześnie 
„pandemiczna chwila” u 38,1% respondentów nie wpłynęła znacząco na dotych-
czasowy styl życia.
 Mieszkańcy suburbia najczęściej wybierają i korzystają z przestrzeni natural-
nych, pobliski las wybrało 38,1% i park - 19%. Dominujący model spędzania wol-
nego czasu to obcowanie z przyrodą, najczęściej spacer - „nawet bez celu”, cytu-
jąc jedną z odpowiedzi. Równocześnie, mieszkańcy Komorowa chętnie spacerują 
w centrum miasta - 33% odpowiedzi. Pandemiczne spacery mogły spowodować 
nowe otwarcie poznawcze przestrzeni u 57% mieszkańców, i jednocześnie 42,9% 
utwierdzić w schematach wędrówek już im dobrze znanych. Miejsca, które odwie-
dzamy przyciągają swoją dostępnością. Dostępność jest jednym z wymiarów upu-
blicznienia przestrzeni. Najczęściej jest utożsamiana z odległością fizyczną i łatwo-
ścią dojazdu. Mieszkańcy suburbia zadeklarowali, że nowa przestrzeń, którą dla 
siebie odkryli, znajduje się 1 km lub w większej odległości od domu. Mieszkańców 
Komorowa cechuje duża mobilność. Co ciekawe, bliżej im do miejsc związanych 
z aktywnością ruchową, nie zaś z integracją społeczną. Szukają miejsc osadzonych 
w przyrodzie, kameralnych, bez tłumów, z łatwością dotarcia. Nikt nie wskazał in-
frastruktury jako czynnika, który przyciąga do danego miejsca. Brak tej odpowiedzi 
interpretuję jako potwierdzenie przewagi żeńskich respondentów w ankiecie. Jest 
jeszcze jeden powód - powrót do galerii handlowej, targowiska miejskiego i kościo-
ła - te miejsca zostały wskazane jako nieodwiedzane w pandemii, a jednocześnie 
zaznaczono, że staną się przestrzeniami, do których ankietowani powrócą. Galerie, 
targowiska i kościoły, to rzeczywiście przestrzenie odwiedzane częściej przez ko-
biety. 
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WARSZAWA 
Ankieta została przeprowadzona wśród mieszkańców Warszawy. 

 Większość ankietowanych stwierdziła, że pandemia zmieniła ich przy-
zwyczajenia związane ze spędzaniem wolnego czasu, jednak niemal połowa re-
spondentów często spędza go poza domem (kilka razy w tygodniu), a ponad 11% 
- codziennie. Możemy zatem wnioskować, że mimo zmian w przyzwyczajeniach, 
ludzie nadal chętnie wychodzą z domu.

  

 Trzeci wykres pokazuje, że najpopularniejszym zajęciem w wolnym czasie 
jest wyjście na zakupy - wysoki wynik ponad 80% głosów nie może dziwić, wszak 
zakupy mieszczą się w granicach rzeczy, które musimy robić, by przetrwać (obo-
wiązki). Duży odsetek odpowiedzi zanotowały jednak rzeczy czysto rozrywkowe, 
takie jak spacer czy spotkanie.

 Pomimo zmiany przyzwyczajeń ankietowanych, zaledwie co trzeci zaczął 
robić coś nowego (lub częściej) poza domem.
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 Ankietowani najchętniej spędzają czas na terenach związanych z naturą 
i zielenią, niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania (lasy i lokalne parki 
uzyskały łącznie 61,5% odpowiedzi), 15,4% osób spędza czas poza miastem. Cen-
trum miasta przyciąga mały odsetek ankietowanych, co może świadczyć o mało 
przyjaznych przestrzeniach oraz zmniejszonej ilości atrakcji i kontaktów.

 
 Pandemia nie przyczyniła się w znacznym stopniu do odkrywania nowych 
miejsc w mieście. A jeśli już ktoś coś odkrył, to z reguły było to oddalone o ponad 
2 km od miejsca zamieszkania, czyli w odległości długiego spaceru lub przejazdu.
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 Dostęp do przyrody okazał się najatrakcyjniejszym czynnikiem zachęcają-
cym do odwiedzenia nowego.
 Zdecydowanie spadło zainteresowanie odwiedzaniem galerii handlowych 
i urzędów, ale też przestrzeni miejskich takich jak place, deptaki czy rynki. miejsca.

  
 Po zakończeniu epidemii ankietowani najchętniej zamierzają korzystać 
z parków, galerii handlowych, ale również wrócić do przestrzeni miejskich (rynek, 
plac, deptak). 

 

 

 Ankietowani stwierdzili, że podczas pandemii w mieście najlepiej spędzać 
czas wolny na terenach zielonych. Natura w tym przypadku odgrywa mniejszą rolę 
- głównym powodem, dla którego respondenci wybierali parki i lasy była otwarta 
przestrzeń, która nie naraża nas na zakażenie lub kontakt z obcymi ludźmi.
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WNIOSKI: 
Większość mieszkańców Warszawy po pandemii nadal zamierza korzystać z par-
ków (53,8%), ale również wrócić na place miejskie (46,2%).
 Jakość przestrzeni w centrum nie spełnia oczekiwań mieszkańców w trakcie 
pandemii. Zamknięte lokale, brak możliwości spotkań ze znajomymi czy wyłączo-
ne przez lockdowny usługi sprawiają, że wspomniane centrum traci na atrakcyj-
ności – pusta przestrzeń placów i ulic nie ma za wiele do zaoferowania. W parku 
natomiast, kontakt z lokalną społecznością jest bardziej swobodny (odbywa się na 
otwartej przestrzeni, dzięki czemu nie boimy się zarażenia), a przestrzeń wypełnio-
na zielenią zachęca do spędzania czasu poza domem. 
 Najważniejszą przestrzenią stają się lokalne parki, których w mieście powin-
no być jak najwięcej. Istniejący w okolicy park sprawia, że mieszkańcy mogą się 
w nim integrować w bezpieczny sposób, zamiast izolować się w domu lub uciekać 
poza miasto.

[wykresy zawarte w ankiecie wygenerowane przez  docs google]

 Porównując do danych z raportu na temat przemieszczania się zebranych 
przez Google możemy zaobserwować podobieństwa w kwestii parków, miejsca 
zamieszkania oraz handlu (w naszej ankiecie głównie dotyczy galerii handlowych). 
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY
1. Czy pandemia zmieniła Twoje przyzwyczajenia dotyczące spędzania wolnego 
czasu?
 tak
 nie 
 trudno powiedzieć

2. Jak często w czasie pandemii spędzasz wolny czas poza domem?
 codziennie
 kilka razy w tygodniu
 raz w tygodniu
 kilka razy w miesiącu
 raz w miesiącu

3. Po co wychodzisz z domu w wolnym czasie?
 na zakupy
 na spacer
 sport i rekreacja (np. jogging, rower, morsowanie) 
 do lekarza
 do apteki 
 kultura (np. kino, muzeum) 
 spotkać się z kimś 
 w innym celu (jakim? ...................)
 
4. Czy poza domem zaczęłaś/zacząłeś robić coś innego niż przed pandemią? Czy 
poświęcasz więcej czasu jakiejś aktywności?
 tak (co? ..............................)
 nie
 
5. Gdzie najchętniej spacerujesz lub uprawiasz inną aktywność?
 centrum miasta
 lokalny park
 inne przestrzenie w mieście (jakie? ......................)
 lasy
 tereny poza miastem (jakie? ........................)
 
6. Czy odkryłaś/odkryłeś jakieś nowe miejsce w mieście podczas pandemii?
 tak (jakie? ..............................)
 nie

6a. Jeżeli „tak”: jak daleko to miejsce jest Twojego domu?
 do 500 m
 1-2 km
 powyżej 2 km

6b. Jeżeli „tak”, to co przyciągnęło Ciebie do nowego miejsca?
 przyroda
 bezpieczeństwo
 infrastruktura
 brak tłumów
 łatwość dotarcia
 parking
 
7. Jakie miejsce w czasie pandemii przestałaś/przestałeś odwiedzać?
 galeria handlowa
 targowisko miejskie
 kościół
 rynek /plac miejski / deptak
 park
 przychodnia/szpital
 poczta
 urząd
 inne (jakie? ...........................................).

8. Jakie miejsca odwiedzasz częściej? 
 galeria handlowa
 targowisko miejskie
 kościół
 rynek /plac miejski / deptak
 park
 przychodnia/szpital
 poczta
 urząd
 inne (jakie? ...........................................).

9. Które miejsca będziesz odwiedzała/odwiedzała po pandemii. Dlaczego? 
 galeria handlowa
 targowisko miejskie
 kościół
 rynek /plac miejski / deptak
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 park
 przychodnia/szpital
 poczta
 urząd
 inne (jakie? ...........................................).

10. Gdzie w mieście w czasie pandemii warto spędzać wolny czas. Dlaczego?
 ................................................
 
METRYCZKA

1. Wiek: do 18 roku życia, 19-25, 26-39, 40-60, 60+ 
2. Płeć: .....................
3. Wykształcenie: podstawowe, średnie] wyższe 
4. Czy wychowujesz dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym? TAK/NIE

SCENARIUSZ WYWIADU POGŁĘBIONEGO 
ZE SPECJALISTĄ
METRYCZKA:
Zawód /stanowisko: .............................
Jak długo mieszka Pani/Pan w mieście?

PYTANIA:
Gdzie najczęściej spędza Pani/Pan czas wolny podczas pandemii i dlaczego?
Co z Pani/Pana perspektywy zmieniło się w mieście podczas pandemii najbar-
dziej?
Z jakimi największymi problemami boryka się, wg Pana/Pani miasto podczas 
pandemii?
Czy w mieście występują przestrzenie publiczne wymagające specjalnej uwagi 
podczas pandemii? Jeśli tak, to dlaczego?
Czy  pandemia spowodowała wykorzystanie starych przestrzeni w nowy sposób 
w mieście?
Które miejsca najbardziej się wyludniły?
Czy dostrzega Pani/Pan jakieś pozytywne zjawiska będące następstwem ograni-
czeń związanych z pandemią?
Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani coś dodać?


