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O PROJEKCIE
Niniejsze opracowanie jest próbą zrozumienia roli i wyzwań stojących przed bazarami
miejskimi. Bezpośrednią przyczyną do zainteresowania się tym tematem był dla nas
trwający od kilku lat trend poszukiwania zdrowej żywności i ponowne docenienie
produktów oraz wartości lokalnych przez konsumentów. Bazary świetnie wpisują się w te
trendy, a ich potencjał został już dostrzeżony w innych krajach europejskich. W Polsce
temat ten wciąż wydaje się być pomijany w priorytetach miejskich.
Aby osadzić nasze badanie w rzeczywistych warunkach posłużyliśmy się analizą
przypadku (case study) targowiska przy ulicy Namysłowskiej w Warszawie.
W pierwszej części opracowania przedstawiamy trendy europejskie i kontekst
funkcjonowania bazarów w Warszawie. W kolejnej analizujemy wyniki badania
przeprowadzonego na bazarze Namysłowska. Wnioski z powyższych części mają pomóc
zarysować scenariusze rozwoju badanego bazaru, a tym samym, wskazać potencjalne
perspektywy rozwoju dla bazarów miejskich.
Zgodnie ze słownikową definicją targowisko to „miejsce, gdzie odbywają się targi", z kolei
bazar w podstawowym znaczeniu to „plac lub pomieszczenie ze straganami, budkami,
gdzie sprzedaje się towary”. Słownik Języka Polskiego przytacza jeszcze jedno znaczenie
bazaru - dawniej „kiermasz”(1). W codziennym języku bazar funkcjonuje wymiennie
z określeniem targ, targowisko. I w taki też, wymienny sposób, będziemy obu tych
sformułowań używać w raporcie.
W celu znalezienia odpowiedzi na sformułowane w projekcie pytania, członkowie zespołu
projektowego przeprowadzili następujące działania badawcze:

_________________________________________
1 por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/BAZAR.html, dostęp: 05.05.2018
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METODY BADAWCZE
1. ANKIETY BADAWCZE
Ankiety z kupującymi i sprzedającymi na targowisku zrealizowane w dniach: 17.03.2018; 24.03.2018 oraz
8.04.2018. Zebraliśmy w sumie 74 ankiety (62 ankiet z kupującymi oraz 12 ze sprzedającymi).

2. INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE
Rozmawialiśmy z:
• przedstawicielami Biura Rozwoju Gospodarczego (BRG) w Urzędzie m. st. Warszawy, do której należy m. in. wykonywanie
zadań
w zakresie targowisk i hal targowych;
• urzędnikiem Zarządu Praskich Terenów Publicznych (ZPTP), który zarządza obecnie czterema targowiskami w dzielnicy
Praga-Północ, a od lipca ma przejąć zarządzanie bazarem „Namysłowska”.
• przedstawicielem jednostki zarządzającej terenem badanego bazaru – Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa;
• kierownikiem bazaru „Namysłowska”, odpowiedzialnym za zarządzanie bazarem;
• Aleksandrą Wasilkowską – architektką, specjalizującą się w tematyce bazarów, byłą wiceprezeską OW SARP, właścicielką
pracowni architektonicznej w Warszawie.

3. ANALIZA DOKUMENTÓW: LITERATURA
B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010
J. Kurczewski, Wielkie bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny, Wydawnictwo TRIO, Warszawa
2010
K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym,
Wydawnictwo NOMOS, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kraków 2012
A. Wasilkowska, Architektura Cienia. Część I. Handel Uliczny, Wydawnictwo Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa 2012

4. ANALIZA DOKUMENTÓW: PUBLIKACJE
M. Hamulczuk, Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 103, Zeszyt 2.
Study on two street markets on the rural areas. La Murada (Spain) and Oostburg (The Netherlands), ECDE (Exchange for
Community development in Europe) and UECA, for European Commission, Brussels, lipiec 1997
Public Markets Phase I Report: An Overview of Existing Programs and Assessment of Opportunities as a Vehicle for Social
Integration and Upward Mobility, Project for Public Spaces for The Ford Foundation, 2003
Urban Markets: Heart, soul, and motor of cities, URBACT Markets, City of Barcelona Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMM), marzec 2015
M. Malinowska, Targowiska w Polsce. Rozkwit czy schyłek, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Nr 302, Katowice 2016
Handel uliczny i targowiskowy, Centrum Wiedzy Rewitalizacja, maj 2015
Understanding London's markets, Published by Greater London Authority, November 2017

5. ANALIZA DOKUMENTÓW: STRONY INTERNETOWE
Główny Urząd Statystyczny
https://targowiska.um.warszawa.pl/
Project for Public Spaces, www.pps.org
https://www.barcelona.cat/

miasto2077.com
http://www.shadowarchitecture.org/
http://www.centralmarkets.eu/

6. SPACER BADAWCZY
• W ramach przeprowadzanego badania przeprowadziliśmy spacer badawczy, podczas którego zwracaliśmy uwagę na:
otoczenie bazaru, sposoby dotarcia na bazar (przystanki), liczbę i rodzaj wyjść z bazaru, charakter i rodzaj ogrodzenia, tablicę
ogłoszeń, infrastrukturę, rodzaje towaru i sposób jego prezentacji, inne formy aktywności na bazarze. Wykonana została
dokumentacja zdjęciowa, której część wykorzystaliśmy w niniejszym opracowaniu.

7. MAPOWANIE SKLEPÓW I PUNKTÓW USŁUGOWYCH W OKOLICY
BAZARU
Podczas dwóch spacerów zrobiliśmy mapę okolicznych sklepów i punktów usługowych, które mogą stanowić alternatywę lub
konkurencję dla bazaru.
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WSTĘP
Głównym czynnikiem powstawania i rozwoju miast zarówno współcześnie, jak i dawniej, była
wymiana dóbr. Jak podkreśla Bohdan Jałowiecki: „Targi codzienne, cotygodniowe lub okresowe
jarmarki były nie tylko miejscem zaopatrzenia ludności miasta, lecz także ważnym źródłem
dochodów" (2). To właśnie wokół wymiany, krzyżowania się szlaków kupieckich i dróg transportu
rozkwitały miasta. „Głównymi przestrzennymi formami wymiany – jak pisze Jałowiecki – były
w mieście rynek i kościół wraz z otaczającym go placem. Na rynku dokonywano transakcji
handlowych, ale był on również forum, na którym rozgrywało się życie społeczne miasta,
organizowano święta i uroczystości, był dalej rynek miejscem codziennych i odświętnych spotkań
obywateli, zarówno targowiskiem towarów, informacji, jak i różności” (3).
Współcześnie podstawowe funkcje wymiany dóbr przejął zorganizowany handel detaliczny oraz
centra handlowe. Silny w ostatnich latach proces koncentracji podmiotów handlu, wzrost udziału
sklepów wielkopowierzchniowych oraz nasilające się procesy usieciowienia sklepów w miejsce
tradycyjnych lokalnych sklepików, odbijają się negatywnie na kondycji targowisk. Dane GUS
z ostatnich lat wskazują na tendencję spadkową powierzchni targowisk w Polsce (w latach 20022016 wyniósł około 6%.) (4).

_________________________________________
2 B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 88
3 Tamże, s. 89
4 M. Hamulczuk, Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tom 103, Zeszyt 2. s. 73
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Wykres 1. Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp dnia 05.05.2018

Co ciekawe w Warszawie spadek ten jest znacznie szybszy. Według danych GUS, w latach
2002-2016 powierzchnia targowisk zmniejszyła się o ponad 50%, choć od 2013 roku
tendencja spadkowa została zahamowana (5).

Wykres 2. Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp dnia 05.05.2018
_________________________________________
5 Dane za: Główny Urząd Statystyczny https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/metryka/1629, dostęp 5.05.2018
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Czy zatem bazarom – szczególnie w dużych miastach – grozi powolne wymieranie? Czy
proces ten jest korzystny z punktu widzenia mieszkańców? Czy władze miast powinny,
a jeśli tak to, w jaki sposób wspierać bazary?
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ROLA TARGOWISK
WE WSPÓŁCZESNYCH
MIASTACH
Liczne opracowania i badania wskazują na istotną rolę, jaką targowiska pełnią we
współczesnych miastach (6).

_________________________________________
6 M.in. "Study on two street markets on the rural areas. La Murada (Spain) and Oostburg (The Netherlands)”, ECDE
(Exchange for Community development in Europe) oraz UECA, dla Komisji Europejskiej, Bruksela,
lipiec 1997; oraz Public Markets Phase I Report: An Overview of Existing Programs and Assessment of Opportunities as a
Vehicle for SocialIntegration and Upward Mobility, Project for Public Spaces for The Ford Foundation, 2003,
https://s3.amazonaws.com/aws-website-ppsimages-na05y/pdf/Ford_Report.pdf, dostęp 5.05.2018; oraz Urban
Markets: Heart, soul, and motor of cities, URBACT Markets, City of Barcelona Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMM), marzec 2015.
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Podstawową i niezmienną od wieków funkcją targowisk jest umożliwienie mieszkańcom
dostępu do zdrowej i świeżej żywności. W czasach, gdy wiele krajów (w tym także Polska)
boryka się z problemami nadwagi, chorób cywilizacyjnych czy niewydolności służby
zdrowia, funkcja ta jest szczególnie istotna. Potrzeba ta jest zauważana zarówno przez
decydentów, jak i samych konsumentów, którzy coraz świadomiej wybierają zdrowe
produkty i częściej zwracają się ku lokalnym dostawcom.
Targowiska tworzą rynek zbytu dla lokalnych rolników i producentów, sprzedających
swoje produkty bezpośrednio klientom lub przez funkcjonujące centra dystrybucji.
Istnienie targowisk zatem wspiera lokalną ekonomię.
Co więcej handel bazarowy bezpośrednio i pośrednio tworzy miejsca pracy. Sprzedawcą
na targowisku jest często osoba, która w innej sytuacji pozostawałyby bez zatrudnienia. Co
ważne, miejsca pracy powstają tu dzięki inicjatywie i zapobiegliwości samych
zainteresowanych. Oprócz tego prężnie działające targowiska także pośrednio wpływają na
tworzenie miejsc pracy w okolicy bazarów. Przyciągając klientów w dzień targowy mogą
wpływać na zwiększony ruch w pobliskich sklepach i punktach usługowych.
Oprócz czysto ekonomicznych funkcji, targowiska pełnią także ważną rolę społeczną,
oferując kupującym możliwość interakcji, rozmowy oraz budowania relacji. Targowiska
w szczególny sposób umożliwiają kontakt różnych warstw społecznych. Są miejscem
publicznym, gdzie dobrze czują się wszystkie grupy społeczne. Pełnią też ważną rolę
w integracji środowisk zróżnicowanych kulturowo i/lub ekonomicznie. Chociaż bazary
częściej przyciągają biedniejsze grupy społeczne, redukując w ten sposób skutki
ekonomicznego czy społecznego wykluczenia, są odwiedzane przez przedstawicieli
wszystkich grup społecznych bez względu na zasobność portfela.
Przykłady z miast zachodniej Europy (np. bazar Santa Caterina w Barcelonie, czy bazar
Foroni w Turynie) (7) pokazują też, że pojawienie się bazaru może wspomagać procesy
rewitalizacji miasta. Dzieje się tak wskutek tworzenia nowych miejsc pracy (także dla
miejscowych), przyciągania ludzi z dzielnic ościennych oraz turystów. Obecność bazaru
umożliwia obrót produktami i oferowanie usług, co w konsekwencji może prowadzić do
poprawy jakości życia w okolicy.

_________________________________________
7 Urban markets: hearts, soul, and motor of cities, City of Barcelona Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
marzec 2015, http://urbact.eu/sites/default/files/urbact_markets_handbook_250315.pdf s.97, dostęp: 05.05.2018
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TRENDY W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Choć targowiska odgrywają ważną rolę ekonomiczną i społeczną, często bywają
niedoceniane i pomijane w strategicznym myśleniu o mieście. Niemniej jednak ostatnie lata
pokazują pewien renesans targowisk i szansę na przywrócenie (i uwspółcześnienie) ich roli
w kształtowaniu życia w mieście.
Dla przykładu, w Londynie w 2017 roku odnotowano 280 targowisk (wzrost ze 163
zarejestrowanych w 2010) (8). W Stanach Zjednoczonych, według rejestru Departamentu
Rolnictwa, jest dziś około 8,7 tys. targowisk, które sprzedają świeże owoce i warzywa
prosto od producentów. W 1994 r. było ich mniej niż 2 tysiące (9).
Poszczególne miasta Europy zaczynają też coraz częściej brać pod uwagę potencjalną rolę
targowisk w podnoszeniu jakości życia i budowaniu tkanki miejskiej. Zapewne najlepszym
przykładem strategicznego myślenia o bazarach
w mieście jest Barcelona z 43 publicznymi targowiskami, której władze wprowadziły
zasadę, że każdy mieszkaniec tego miasta powinien mieć bazar w zasięgu
dziesięciominutowego spaceru. Targowiska planowano w tym mieście już w XIX wieku, ale
dopiero w ostatnich latach dokonano ich kompleksowej renowacji. W okresie od 2011 do
2015 roku Barcelona zainwestowała 113 milionów euro w remont miejskich rynków (25 z 43
przeszły renowację w tym czasie). Mieszkańcy Barcelony oceniają miejskie rynki jako
drugie najbardziej istotne miejsca skupiające usługi publiczne (po bibliotekach) (10),
a turyści chętnie odwiedzają najbardziej znane targowiska.
Targowiska są także od niedawna istotną częścią strategii Londynu (City for All Londoners).
W roku 2017 został powołany do życia Londyński Zarząd Targowisk (London Market
Board), którego celem jest opracowanie strategicznego planu rozwoju targowisk
i doradzanie burmistrzowi w tej kwestii. Do tej pory przeprowadzono już 55 projektów
finansowanych z budżetu miasta.

_________________________________________
8 Understanding London's markets, wydane przez Greater London Authority, listopad 2017,
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/20171219_gla_markets_report_eb.pdf, dostęp dnia 5.05.2018
9 za: Miasto2077.com; http://www.miasto2077.pl/targowiska-z-lokalnym-jedzeniem-rosna-w-sile-i-wzmacniaja-miejskaekonomie/, dostęp dnia: 05.05.2018
10 Why Barcelona’s Markets Are “Super” Places?, Project for Public Spaces on maj 2013

strona 9

TRENDY W EUROPIE I NA ŚWIECIE
W Londynie dostrzeżono, że prywatne targowiska, a także nowa generacja targowisk
specjalizujących się w street food, przeobraziły dotychczasowy wizerunek tych miejsc.
Jednocześnie zauważono, że tradycyjne targowiska są narażone na konkurencję ze strony
sprzedawców detalicznych, supermarketów i internetu, podczas gdy one same
(szczególnie te zarządzane przez miasta) działają w warunkach prawnych ograniczających
możliwość wzrostu, zwłaszcza w porównaniu do sektora prywatnego (11).
Ważną inicjatywą był też The URBACT Markets Project (12), w którym uczestniczyło
dziewięć europejskich miast (m.in. Londyn, Dublin, a także Wrocław). W oparciu
o wymianę doświadczeń każde z miast uczestniczących w projekcie wypracowało Lokalny
Plan Operacyjny (Local Action Plan) dla miejskich targowisk.
Targowiska zmieniają swoje oblicze dopasowując się do trendów i potrzeb konsumentów.
Jednym z ważniejszych zestawów potrzeb, w który wpisuje się funkcjonowanie niemal
każdego bazaru, jest promocja zdrowego stylu życia. Podkreślanie trendu prozdrowotnego
ma miejsce na wielu płaszczyznach – targi organizują lekcje gotowania i obiady sąsiedzkie,
czy chociażby zamieszczają przepisy na zdrowe dania na własnych blogach, Facebooku,
czy Instagramie (13). Przykłady tego typu aktywności można znaleźć na targowiskach
w Barcelonie, ale także we Wrocławiu (na tutejszym targowisku zdrowe dania gotowali
uczestnicy programu Master Chef). Innym ciekawym przykładem działań może być
brytyjska FARMA (organizacja zrzeszająca kupców National Farmers' Retail and Markets
Association), która wprowadziła własną certyfikację potwierdzającą sprzedaż produktów
wyrobu własnego czy lokalnego.
Ważna, w kontekście roli bazarów w mieście, wydaje się także zmiana dotycząca miejsca
spożywania posiłków. Coraz częściej chcemy stołować się poza domem, wśród innych
ludzi. Odpowiadając na tę potrzebę giełdy żywności rozszerzyły swą ofertę o możliwość
wspólnego przygotowania posiłków i spożycia ich na miejscu. Giełdy zapewniają stoły,
czasami nawet w podstawowym zakresie wyposażone sekcje kuchenne z dostępem do
bieżącej wody.

_________________________________________
11 Understanding London's markets,... s. 7
12 Źródło: http://urbact.eu/urbact-markets-project-draws-close-partners-look-build-know-how-and-future-collaboration,:
dostęp 05.05.2018
13 Tamże, s. 84
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TRENDY W EUROPIE I NA ŚWIECIE
W tej samej przestrzeni pojawiają się również restauracje czy kawiarnie, czego dobrym
przykładem jest przestrzeń targowo-restauracyjna zlokalizowana w warszawskiej Hali
Gwardii. Jak przyznała ekspertka w naszym badaniu: Ja lubię gruzińskie bazary, gdzie jest
stół z kranem i można na bazarze zjeść to, co się kupiło [...]. We Francji przy bazarach są
kawiarnie, bary.
Podmioty zarządzające bazarami widzą potrzebę przyciągnięcia młodych mieszkańców.
Coraz częściej sięgają po, naturalne dla tej grupy odbiorców, środki komunikacji – media
społecznościowe. Warto zajrzeć do serwisów i kanałów social media targowisk w
Barcelonie, Turynie czy bazaru Borough Market w Londynie (14). Bazary te z powodzeniem
wdrożyły strategię cyfrową, bazując odpowiednio na serwisach
www.bcn.cat/mercatsmunicipals, www.torinomercati.it i www.boroughmarket.uk.
Na szczególną uwagę zasługują te bazary, które wręcz zaskakują szybkością adaptacji
społecznych trendów. W Barcelonie piętnaście miejskich targowisk oferuje możliwość
dostarczenia zakupionych produktów wprost do domu. Usługa ta cieszy się sporym
zainteresowaniem. Ostatnie statystyki pokazują około tysiąca stałych klientów, liczbę
dwóch tysięcy zamówień miesięcznie i obrót na poziomie 20-25 tyś. euro miesięcznie (15).

_________________________________________
14 Tamże, s. 41
15 Tamże s. 32
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TARGOWISKA W
WARSZAWIE
UWARUNKOWANIA PRAWNE TARGOWISK
Badanie roli miejskich bazarów należy osadzić w kontekście miasta, zarówno jego
przestrzeni, jak i rzeczywistości administracyjnej. Aby pogłębić tę perspektywę, niemożliwą
do wyczytania wyłącznie z oficjalnych dokumentów czy publikacji, w ramach naszego
projektu przeprowadziliśmy wywiady z urzędnikami miejskimi różnych szczebli.
Struktura administracyjna Warszawy jest bardziej złożona niż w większości polskich miast.
Związane jest to z obligatoryjnym podziałem stolicy na jednostki pomocnicze – dzielnice.
Ma to przełożenie także na kwestie związane z targowiskami. Dzielnice w wielu
przypadkach powstały w miejscu starych gmin warszawskich i „zastały” w swoim obrębie
targowiska, z których większość utworzono nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. Zgodnie z
art. 7 ust. 1. punkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr
16 poz. 95 z późn. zm.) sprawy targowisk i hal targowych należą do zbiorowych potrzeb
wspólnotyi stanowią zadanie własne gminy. Jednocześnie sądy administracyjne
wielokrotnie orzekały w sprawach dotyczących targowisk, iż nie jest to zadanie
obligatoryjne ani cel publiczny. Zatem, z jednej strony, targowiska nie mają
zagwarantowanego priorytetowego traktowania, z drugiej – gmina ma dużą swobodę w
kształtowaniu polityki dotyczącej targowisk, gdyż nie muszą one przynosić jej dochodu. To
oznacza, że formą ich wspierania może być choćby zniesienie opłaty targowej, co
Warszawa, jako jedno z nielicznych miast w Polsce wprowadziła w styczniu 2016 roku.
Obowiązująca praktyka lokuje odpowiedzialność za prowadzenie targowisk w dzielnicach.
Sytuacja ta powoduje, że nie można mówić o ogólnowarszawskim systemie zarządzania
bazarami i halami targowymi.
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Według aktualnego wykazu (16) dotyczącego liczby targowisk w Warszawie, w stolicy
funkcjonuje 47 stałych targowisk miejskich, innych niż giełdy z towarami przemysłowymi
(sportowymi, samochodowymi, komputerowymi itp.). Dzięki temu, że Urząd Miasta
podejmuje wysiłki, by utrzymać istniejące bazary, w ostatnich latach liczba targowisk
w Warszawie się nie zmieniła. Nadal jednak – z punktu widzenia prawa – targowiska są
bytami tymczasowymi.
Decyzje o likwidacji targowisk mogą być związane ze sprawami roszczeń i własności
(reprywatyzacji) gruntów w Warszawie najczęściej z inwestycjami drogowymi. Głównym
powodem, dla którego targowiska mają charakter tymczasowy jest fakt, że – poza
Bazarem Różyckiego – nie są one wpisane do planów zagospodarowania przestrzennego.
Z faktu tego wynika zwykle maksymalnie 3-letni okres podpisywania umów z najemcami.
Wobec różnorodnych potrzeb miasta jego władze często stają przed wyborem, na jaki cel
przeznaczyć daną nieruchomość. Dobrym przykładem może być tutaj giełda sąsiadująca
z badanym bazarem przy ul. Namysłowskiej – giełda zostanie zlikwidowana, aby
przywrócić terenowi funkcję rekreacyjną, którą władze miasta postrzegają jako bardziej
korzystną i pożądaną (brakującą) z punktu widzenia mieszkańców Pragi Północ.
Z drugiej strony niektóre z realizacji odkładane są na wiele lat przez co, że może dojść do
sytuacji, w której plany się dezaktualizują. Między innymi dlatego też, że wiele targowisk
powstało jeszcze latach 90. XX wieku, kiedy to sprzedaż artykułów odbywała się
spontanicznie na ulicach w związku z czym postanowiono wyznaczyć specjalne miejsca
dla tej prostej wymiany handlowej. Bazary te nadal funkcjonują w tych samych granicach,
często w niezmienionej od lat formie. Dlatego urzędnicy mówią o ich paradoksalnej
„wiecznej tymczasowości”.

_________________________________________
16 Źródło: https://targowiska.um.warszawa.pl/TargowiskaArticle.aspx?article=pliki punkt 4, dostęp: 5.5.2018 r. Liczba
targowisk w dzielnicach: Bemowo: 2, Białołęka: 3, Bielany: 3, Mokotów: 10, Ochota: 3, Praga Południe: 4, Praga-Północ: 4,
Śródmieście: 1, Targówek: 6, Ursus: 1, Ursynów: 3, Wawer: 2, Włochy: 1, Wola: 2, Żoliborz: 2.
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ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM
Za miejskie targowiska uznaliśmy te, które znajdują się na nieruchomościach należących
do Miasta, a nie są w posiadaniu właścicieli prywatnych– a co za tym idzie, Urząd Miasta
ma na nie wpływ.
Poza przypadkami, kiedy targowisko leży w pasie drogowym, miasto może nawiązać
współpracę z publicznym lub prywatnym (np. stowarzyszenie kupców) podmiotem
administrującym targowiskiem lub zarządzać nimi bezpośrednio poprzez miejskie,
a konkretnie dzielnicowe podjednostki (najczęściej zakłady gospodarowania
nieruchomościami dla danej dzielnicy, np. w przypadku Pragi- Północ Zarząd Praskich
Terenów Publicznych – ZPTP).
Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły, jak w przypadku badanego przez nas bazaru
„Namysłowska”, gdzie ze względu na własność gruntu targowiskiem zarządzało Stołeczne
Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Gdy przeprowadzaliśmy badanie, ZPTP
przygotowywał się do przejęcia władzy nad bazarkiem przy ul. Namysłowskiej po
zamknięciu sąsiedniej giełdy.
O ile sytuacja zarządzania terenem targowiska bywa zróżnicowana, o tyle komplikacje
pojawiają się w przypadku kwestii własności infrastruktury. W większości przypadków za
infrastrukturę targowisk miejskich opowiada zarządca (a więc najczęściej władze dzielnicy).
W przypadku niektórych z nich – w tym bazaru „Namysłowska” – własność budynków
(budek) należy do sprzedawców, którzy w roku 2000 zainwestowali w infrastrukturę.
Sytuacja ta jest o tyle skomplikowana, że w takim przypadku Urząd Miasta odżegnuje się
od możliwości inwestowania w infrastrukturę, a kupców zwykle na to nie stać. Dodatkowo
maksymalnie 3-letni okres, na jaki Miasto podpisuje umowy dzierżawy terenu, skutecznie
powstrzymuje długofalowe myślenie sprzedawców o rozwijaniu biznesu.

strona 14

PERSPEKTYWY

Nie istnieje jeden dokument, deklaracja, miejska strategia ani gotowa polityka dotycząca
bazarów. Urzędnicy zapewniają jednak, że jest to kwestia ważna, i deklarują chęć dążenia
do utrzymania przynajmniej obecnej liczby targowisk stałych. Dążą również do wydłużenia
czasu trwania umów z kupcami lub ich stowarzyszeniami z przeciętnych trzech do
dziesięciu lat (obecnie posiadają je tylko bazar na Wolumenie i przy ul. Bakalarskiej). Brak
umów dziesięcioletnich oddala przedsiębiorców od możliwości wzięcia kredytu na
modernizację infrastruktury.
Tymczasem gorzej prosperujące targowiska boją się rewolucyjnych zmian, jakie mogłoby
to przynieść. Nowe rozwiązanie pociąga za sobą konieczność organizacji przetargów, które
oczywiście nie gwarantują sukcesu obecnym użytkownikom danych nieruchomości. Może
się zdarzyć, że przetarg wygra podmiot, który ustali opłaty niemożliwe do udźwignięcia
przez drobnych kupców, powoli pozbawiając ich możliwości pracy i środków do życia.
Jednocześnie urzędnicy zajmujący się kwestią targowisk są świadomi, iż targowiska
wymagają zmian. W obecnej sytuacji targowiska wyjątkowo narażone są na konkurencję
sklepów i supermarketów, których nie było, gdy bazarki powstawały.
Jednym z najważniejszych atutów targowisk wspominanym w wywiadach, jest dostępność
świeżej i dobrej żywności. Możliwość zakupu artykułów spożywczych bezpośrednio
u producenta zdarza się rzadko i dlatego mieszkańcy bardzo ją cenią. To jeden
z wyznaczników wysokiej jakości życia w mieście, skłaniający do zapłacenia ceny
kilkanaście a nawet kilkadziesiąt procent wyższej niż w pobliskim sklepie oraz
przyciągający klientów z innych grup wiekowych i dochodowych. Niektórzy respondenci –
urzędnicy miejscy – widzieli potrzebę zmiany struktury produktów dostępnych z
przemysłowych (postrzeganych jako niskiej jakości) na targach na rolne i spożywcze.
Zwrócono jednak uwagę na to, że nie ma mechanizmów ingerowania w decyzje
sprzedawców dotyczące wyboru asortymentu.
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Według naszych rozmówców, aby w przyszłości podnieść konkurencyjność targowisk,
muszą pojawić się na nich lub zostać wzmocnione inne funkcje – poza handlową. Bazarki
muszą ewoluować w miejsca przyciągające kupujących, otwarte, dynamiczne, oferujące
wydarzenia lokalne, związane z miejscową kulturą, które przyciągałyby mieszkańców
również z innych części miasta. Na targowiskach lub w ich pobliżu powinny odbywać się
według naszych respondentów, imprezy miejskie, zajęcia integrujące społeczność,
wydarzenia sceniczne. Targowiska muszą się na swój sposób promować, a także
zainwestować w nową infrastrukturę.
Centra lokalne to przestrzenie publiczne integrujące społeczność lokalną mieszkańców.
Jak napisano na stronie internetowej promującej działalność centrów lokalnych: „Mają
służyć mieszkańcom. To miejsca i place miejskie, które skupiają społeczność lokalną,
sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych i sąsiedzkich oraz tworzą przestrzeń do
wspólnego spędzania czasu wolnego. Powierzchnie te to sklepiki z lokalnymi produktami,
wystawy, gastronomia, biura dla start-upów, targi okolicznościowe i wiele więcej” (17).
Targowiska jednodniowe natomiast, to strategia zakładająca tworzenie wyznaczonych
miejsc, na które – w określone dni tygodnia – przyjeżdżają rolnicy z własnymi produktami
i handlują nimi wprost z samochodów – podobnie, jak to się odbywało kilka dekad
wcześniej. Przykładem takiego rozwiązania jest bazarek przy ul. Szwedzkiej przeniesiony
z ul. Strzeleckiej.
Bazarki jednodniowe zaczynają również powstawać z inicjatywy samych mieszkańców, np.
jako projekty zgłaszane do Budżetu Partycypacyjnego. Jeden z nich przewidywał
wyznaczenie dziesięciu dni w okresie letnim, gdy dane miejsce miało przekształcić się
w tymczasowe targowisko.

______________________________________________
17 Źródło: https://targowiska.um.warszawa.pl/TargowiskaArticle.aspx?article=centraLokalne, dostęp: 05.5.2018 r.
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Głównym celem zgłoszonego projektu było, z jednej strony, umożliwienie mieszkańcom
dostępu do świeżych owoców i warzyw, a z drugiej, umożliwienie małym producentom
działkowcom sprzedaży osobiście uprawianych warzyw, owoców i innych produktów.
W obu przypadkach okazało się, że niezbędne dla funkcjonowania targowisk
jednodniowych są aktywność, inicjatywa oddolna i skuteczna komunikacja. W raporcie
z badania odbioru targowisk jednodniowych, dostępnym na stronie Urzędu Miasta, można
znaleźć informację, że prawie połowa z osób, którym nie podoba się ten pomysł, woli
targowiska stałe (18).
Rozwiązanie powyższych kwestii problemowych będzie stanowiło w niedalekiej przyszłości
wyzwanie dla władz m.st. Warszawy i dzielnic. Analiza sytuacji zastanej powinna posłużyć
rozpoczęciu prac naprawczych, by uspawnić komunikację między urzędnikami i mieszkańcami. W dalszej części raportu przybliżyliśmy sytuację, w której znalazł się bazar
„Namysłowska”,uwzględniające wyżej opisane uwarunkowania. Na końcu raportu
zaproponowaliśmy również możliwe scenariusze dalszych losów tego miejsca.

_________________________________________
18 Źródło:
https://targowiska.um.warszawa.pl/Pliki/Czy%20targowiska%20s%C4%85%20potrzebne%20kompleksowe%20opracowanie.pd
f, s. 24, dostęp: 05.05.2018
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"NAMYSŁOWSKA"

Źródło: https://targowiska.um.warszawa.pl/ dane o sklepach zebrane podczas mapowania sklepów przez badaczy
www.google.maps. dostęp 05.05.2018

strona 18

OBECNA SYTUACJA
Bazar „Namysłowska” to teren zlokalizowany tuż przy ulicy Namysłowskiej, nieopodal
basenu „Namysłowska”, w otoczeniu bloków mieszkalnych. Jego umiejscowienie (a także
giełdy, którą opisaliśmy dalej) pokazuje poniższa mapa.

Mapa 1. Umiejscowienie bazarku „Namysłowska” (żółty) i giełdy. Źródło: www.google.pl/maps, dostęp: 05.05.2018
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Na bazarze funkcjonuje 49 pawilonów. W obecnej formie bazar istnieje od 2000 roku.
O jego powstaniu mówi przedstawiciel SCS Aktywna Warszawa - podmiotu
zarządzającego bazarem:
W założeniu ten bazarek miał być ze sprzętem sportowym. Niestety z czasem się
przekształcił w taki typowy bazarek spożywczo-przemysłowy. I w którymś momencie
zapadła też decyzja, że trzeba to jakoś uporządkować. I znaleziono 49 kupców, którzy
zdecydowali się wybudować pawilony.
Jak wspominali kupujący tu od dawna mieszkańcy, zanim postawiono pawilony pod koniec
XX wieku były drewniane budki, zaś kilkadziesiąt lat temu handlowano bezpośrednio z aut.
W roku 2000 terenem zarządzała spółka Warszawskich Ośrodków Wypoczynku Wisła,
natomiast w 2014 roku teren ten przeszedł w ręce zarządu Miasta, a dokładnie Stołecznego
Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Sytuację prawną, dość skomplikowaną, jeśli chodzi o
zarządzanie bazarem, opisuje kierownik Ośrodka Sportu:
Nasza sytuacja jest dość nietypowa, ponieważ my mamy duży ośrodek, zatrudniający
około 30 osób i niejako w ramach tego ośrodka tym bazarkiem zarządzamy. Poza panią
kierowniczką, nie mamy wydzielonego personelu. Także sprzątaniem, sprawami
porządkowymi zajmują się nasi pracownicy, którzy również zajmują się tym terenem.
Wszelkie rzeczy typu wywóz śmieci czy dostawa mediów to tak jak wszędzie firmy
zewnętrzne się tym zajmują. No jeszcze mamy ochronę całodobową na bazarku. (…)
Aktywna Warszawa
Obecnie Aktywna Warszawa zarządza kilkoma z pawilonów (4-6), reszta jest własnością
handlujących. Najemcy co miesiąc płacą czynsz dzierżawny w zależności od metrażu,
stawka wynosi 23 PLN netto za m2. Umowa na dzierżawę terenu jest podpisywana na trzy
lata (obecnie do 2020 roku). Oprócz tego kupcy opłacają: ochronę, prąd, wywóz śmieci
i wodę. Oprócz budek, zarządzający bazarem podmiot ma w ofercie 16 stołów do
wynajęcia (w cenie 20 zł za dzień) oraz 6 stanowisk samochodowych (w cenie 35 zł od
samochodu). Od 1 lipca br. targowisko ma przejąć Zarząd Praskich Terenów Publicznych,
ale wszyscy nasi rozmówcy podkreślali, że nie został jeszcze przygotowany odpowiedni
dokument.
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Obecnie teren jest własnością m.st Warszawy, zaś budki należą do handlujących. Sytuacja
ta rodzi wiele trudności związanych z zarządzaniem czy modernizacją targowiska. Pawilony
mają wspólne ściany boczne, co w praktyce uniemożliwia dysponowanie swoją własnością
przez kupców. Tak opisała to administratorka bazarku z ramienia Aktywnej Warszawy:
Ściana jest wspólna jedna z drugim, tył wspólny z drugim. Także w gruncie rzeczy mógłby
tylko wziąć front.
Sytuację, w jakiej znalazł się bazar, który ma dość małą powierzchnię (około 0,3 ha), trudno
rozpatrywać w oderwaniu od tego, co dzieje się na przylegającym do niego, znacznie
większym terenie giełdy. Na początku lat 90. XX w. na terenach administrowanych przez
Stołeczne Centrum Sportu „Aktyna Warszawa” i przylegających do basenów,
zlokalizowano giełdę, która działa jedynie w weekendy. Przedstawiciel Biura Rozwoju
Warszawy, odpowiedzialny za bazary miejskie, tak wspomina jej powstanie:
Dawniej, w latach 90., tam był basen, który teraz jest zdewastowany. Były tereny
rekreacyjne, które służyły warszawiakom. Ze względu na konieczność przeniesienia osób
handlujących – bo na początku lat 90. handel „wylewał się” na ulice Warszawy – trzeba
było go, brzydko mówiąc, gdzieś „upchnąć”. Stwierdzono, że teren rekreacyjny basenów
„Namysłowska” nie jest aż tak obciążony i tymczasowo można ten handel tam umieścić. Od
lat 90. odbywa się giełda sobotnio-niedzielna

Fot. 1. Zdjęcie terenu byłych basenów [fot. własna]
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Fot. 2. Zdjęcie pozostałej
zabudowy basenowej na
terenie, gdzie odbywa się
sobotnio-niedzielna giełda
[fot. własna]

Fot. 3. Zdjęcie terenu byłych
basenów [fot. własna]
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Fot. 4. Zdjęcie terenu byłych basenów [fot. własna]
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KUPUJĄCY I STYLE ZAKUPOWE
Zdaniem wszystkich osób, z którymi przeprowadzone zostały wywiady podczas trwania
projektu, giełda ożywia bazar. Respondenci byli zgodni, że od poniedziałku do czwartku
ruch na bazarze jest bardzo umiarkowany. Szczególnie w poniedziałki nie dzieje się tam
praktycznie nic. Kupujący po weekendzie bardzo rzadko zaglądają na bazar, dlatego też
tylko kilka budek jest otwartych. Niektórzy sprzedawcy otwierają budki wyłącznie od piątku
do niedzieli. Również badani kupujący najczęściej (33 osoby na 62) robią zakupy w
weekendy. Wśród sprzedających, z którymi rozmawialiśmy (12 osób), połowa sprzedawała
również w dni powszednie (z czego trzy osoby nie posiadające budek).
W weekendy można wyróżnić dwa rodzaje kupujących: takich, którzy przychodzą tylko na
mały bazarek oraz tych, którzy przychodzą na giełdę i przy okazji robią zakupy na małym
bazarku. Czasami trudno określić, co jest pierwszym motywatorem do przyjścia: giełda czy
bazar – 48 z 62 badanych deklarowało robienie zakupów w obu miejscach. W wielu
przypadkach połączenie tych dwóch destynacji miało znaczenie dla kupujących.
Szczegóły dotyczące częstotliwości przychodzenia na bazar przedstawia poniższy wykres:

Wykres 3. Ankieta dla kupujących n=62
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Nieco więcej niż połowa kupujących (27 z 50 zapytanych) (20) robi zakupy zawsze u tych
samych sprzedawców. Także wszyscy sprzedawcy, z którymi rozmawialiśmy, deklarowali
posiadanie stałych klientów – zarówno osoby handlujące w budkach, jak i takie, które
rozkładały swój towar na trawniku. Deklarowana liczba klientów odwiedzających
poszczególne stoiska była różna – na poniższym wykresie widać deklaracje sprzedawców
dotyczące liczby stałych klientów. W większości przypadków było to ponad 10 osób:

Wykres 4. Ankieta dla sprzedawców n=20
_________________________________________
20 Liczebność całej grupy badanych jest mniejsza, bowiem było to pytanie dodane po pierwszym dniu realizacji ankiety, gdy
zespół uznał, że o takie pytanie należy uzupełnić ankietę.
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Najliczniejsza grupa kupujących robi zakupy na bazarku od ponad 10 lat (28 osób). Kolejna
grupa (12 osób) to kupujący tu przez okres dłuższy niż 5 lat, ale krótszy niż 10. Niewiele
mniej liczną grupę (10 osób) stanowią klienci kupujący na bazarze od 2 do mniej niż 5 lat.
Kilka pojedynczych osób twierdziło, że przychodzą tam od zawsze.
Kupującymi, z którymi rozmawialiśmy, były w większości przypadków kobiety (44 kobiet do
18 mężczyzn). Najczęściej były to osoby w wieku 51-60 lat. Na poniższym wykresie widać,
że pozostałe grupy wiekowe były nieznacznie mniej liczne. Najmniej liczną grupę stanowiły
osoby w podeszłym wieku.

Wykres 5. Ankieta dla kupujących n=62
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Analizując powyższe dane należy wziąć pod uwagę fakt, że badacze starali się docierać do
osób w różnym wieku, by zróżnicować ich opinie. Dlatego dane dotyczące wieku stanowią
ilustrację badanej grupy niż faktyczny przedział wiekowy kupujących. Przedstawiciele
różnych instytucji, z którymi rozmawialiśmy podkreślali, iż w społecznym rozumieniu bazary
stanowią miejsce zaopatrywania się w produkty przez osoby w podeszłym wieku. Jednakże
ich obserwacje, zwłaszcza z ostatnich lat, pokazują, że z bazarów korzystają również osoby
młodsze.
Z takich bazarów korzystają osoby w każdym wieku. Także w średnim i młode – chętnie
odwiedzają takie targowiska. Nawiązują kontakty i przyjaźnie ze sprzedającymi i ze sobą.
BRG
Również sprzedający, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że przychodzą do nich osoby
w różnym wieku. Chociaż kilka osób, mówiło, że klientami bazarku w tygodniu są głównie
osoby starsze. Warto przy tej okazji podkreślić pewne rozróżnienie na „bazarek w tygodniu
i „bazarek weekendowy”, którego klienci – jak wspomnieliśmy wyżej – przychodzą również
na giełdę. Wówczas też, zdaniem jednej z badanych, jest więcej młodych. Jak wyjaśniał
przedstawiciel Aktywnej Warszawy:
Ten [bazarek – red.] to jakieś takie centrum. Szczególnie właśnie dla osób starszych,
emerytów. Bo to są przeważający klienci bazarku. Przynajmniej w ciągu tygodnia. W ciągu
soboty i niedzieli to się trochę zmienia, bo ludzie, którzy przyjeżdżają na giełdę, również
tutaj się zaopatrują. I wtedy w te dwa dni jest zdecydowanie największy ruch, niektóre
pawilony wręcz tylko w te dwa dni, ewentualnie jeszcze w piątek funkcjonują.
Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy i mieszkanki Pragi Północ – aż 45 osób.
Pięć osób mieszkało na Targówku a 2 na Białołęce. Pojedyncze osoby pochodziły z PragiPołudnie czy Śródmieścia. Były wśród badanych również osoby, które mieszkały poza
Warszawą (Wołomin, Zielonka, Ząbki, Rembertów).
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Bazar przy ul. Namysłowskiej to cztery alejki, wzdłuż których mieszczą się budki. Wejście
na bazarek od strony ulicy Namysłowskiej wygląda następująco:

Fot. 5. Wejścia na teren bazaru od ulicy Namysłowskiej [fot. własna]

Całość jest ogrodzona siatką, na której kiedyś można było wieszać reklamy, obecnie jest to
zakazane. Zdaniem osoby zarządzającej powinna istnieć możliwość wieszania tutaj reklam,
bo to ułatwiłoby zorientowanie się, co można na bazarze kupić. Zdaniem respondentki
mogłoby to wpłynąć na zwiększenie ruchu na bazarze i zysków sprzedających. Podczas
weekendów (dni, kiedy ruch jest większy) sprzedający wykorzystują parkan do wieszania
towaru:

Fot. 6. Ogrodzenie terenu bazaru od ulicy Namysłowskiej [fot. własna]
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Budki i alejki są do siebie podobne, w większości nie ma dachu nad nimi, na co
respondenci zwracali uwagę i podawali jako przykład mankamentu tego miejsca.

Fot. 7. Zdjęcie przedstawiające jedną z bazarowych alejek [fot. własna]

Wygląd bazarku budzi dość ambiwalentne odczucia: z jednej strony – zdaniem
urzędników – wiele elementów wymaga remontu. Jednak, jak mówił przedstawiciel
podmiotu, który ma przejąć opiekę nad bazarem od 1 lipca br.:
Ale ogólnie, z tego co wiem, to on też tam jakoś funkcjonuje. Nie jest to najgorsze
miejsce na świecie.
Natomiast w przeważającej większości kupujący nie mieli uwag do jego wyglądu.
Pojawiały się pojedyncze słowa krytyki dotyczące nierównych chodników czy
poprawy wyglądu budek. Warto podkreślić, że wśród kupujących jest przyzwolenie
i zgoda na to, żeby bazar był miejscem, które nie musi być eleganckie i czyste.
Wielu z nich zwracało uwagę na panujący tam chaos i nieład, ale występuje także
pewien rodzaj zgody, przyzwolenia na to, że bazar tak ma właśnie wyglądać.
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Patrząc na wygląd bazarku można wskazać obszary, w których wprowadzenie dość
podstawowych udogodnień mogłoby odmienić jego wygląd i jakość użytkowania.
Niewątpliwie takim prostym rozwiązaniem byłoby postawienie koszy na śmieci
w odpowiedniej liczbie, by trawniki nie były usiane resztkami papierów jak na poniższych
zdjęciach prezentujących „trawnik” nieopodal przystanku oraz sam przystanek.

Fot. 8. Trawnik od ulicy Namysłowskiej oraz przystanek autobusowy
znajdujący się tuż przed wejściem na bazar [fot. własna]

Na bazarze nie ma też miejsc do siedzenia np. ławek czy krzeseł dostępnych dla
kupujących. Kupujący kilka razy wypowiadali się też o konieczności wprowadzenia
estetycznych zmian:
Wystarczy poprawić wygląd stoisk. Teraz to podróż w czasie, te płachty, wygląda to
czasem jak w średniowieczu. Dodać zadaszenie. Przyjeżdżam z ciekawości całą rodziną.
Jest to miejsce bardzo przydatne, powinno tu być. Przychodzę od początku, o wiele
dłużej niż 10 lat. Standard powinien zostać podniesiony.
Ze względu na użytkowników należy odremontować nawierzchnię i zrobić chodniki.
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Sprzedawcy natomiast zwracali uwagę, na następujące trudności:
• Właściciele budek narzekali na brak odpowiedniej liczby toalet i ich dostępność (muszą
zamykać budki, by wyjść).
• Zimno i brak ogrzewania zimą (konieczność dogrzewania, co podnosi koszty użytkowania).
• Sprzedający rozkładający towary na ziemi podkreślali, że wszędzie jest błoto, co
faktycznie
było widoczne jeszcze w kwietniu.
• Sprzedawca bez budki mówił, że na innych bazarach są przygotowane stoły, na których
można rozkładać towary. Tu są jedynie odpłatne, betonowe stoły
• Sprzedawca bez budki zwracał uwagę, że mógłby być również udostępniony aneks,
w którym mogliby zrobić herbatę, usiąść.
• Realną trudnością dla sprzedawców, którzy nie mają budek, a chcą w weekendy zająć
dobre miejsce do handlu, jest konieczność przyjazdu na bazar o 4 nad ranem. Brak stałego
miejsca dla osób bez budek powoduje ciągłą niepewność.

Fot. 9. Zdjęcia przedstawiające betonowe stoły do wynajęcia na bazarze „Namysłowska” [fot. własna]

Warto jednak podkreślić, że niektórzy badani odnosili się sceptycznie do ewentualnej
renowacji bazarku i podkreślali, że nie chcieliby, by stał się to nowoczesny bazar. Jak mówił
jeden z nich:
Jeśli zmiany, to nie takie, jak na Trockiej. Powstały nowe budki, ale zgubił się klimat, był
odpływ klientów i wyszło niedobrze dla bazarku, sprzedających i mieszkańców (klient).
Inny dodał: Mam bazarki bliżej, ale przyjeżdżam tutaj. Szkoda, że nie będzie tak samo.
Wystarczyłoby odnowić targowisko, ale niczego nie zmieniać.
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Jak wspomnieliśmy wyżej, zakupy na bazarze dla zdecydowanej większości
badanych to również odwiedziny giełdy. Choć nie jest ona bezpośrednim
przedmiotem naszego badania to nie sposób nie odnieść się do niej, zwłaszcza, że
jest jednym z motywatorów przychodzenia na zakupy. Giełda jest rozległa, ma
różnorodne towary i widać specjalizację alejek (np. alejka z zabawkami, z towarami
dla zwierząt, ubraniowa, warzywno-owocowa, czy ze starociami np. filiżanki i szkło).

Fot. 10. Zdjęcia przedstawiające giełdę sobotnio-niedzielną funkcjonującą na terenie byłych basenów [fot.
własna]
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Wśród sprzedawanych produktów są też takie, których dystrybucja odbywa się na granicy
prawa lub nawet poza nim, jak np. leki czy produkty spożywcze przechowywane
w nieodpowiednich warunkach.

Fot. 11. Zdjęcie stoisk z lekami oraz żywnością przechowywaną w niewłaściwych warunkach [fot. własna]

Na terenie giełdy, zwłaszcza w okresie zimowym – topnienia śniegu i sezonowych opadów
deszczu – jest ogromne błoto, w którym grzęzną wszyscy korzystający z tego miejsca.
Badani, mówiąc o braku odpowiedniej posadzki i błocie, mieli na myśli części dotyczącej
właśnie giełdy. W czasie, gdy prowadziliśmy badania, wyglądało to tak jak na poniższych
zdjęciach.

Fot. 12. Teren giełdy sobotnio-niedzielnej w czasie marcowej odwilży [fot. własna]
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Pewnym utrudnieniem dla klientów giełdy jest ograniczona liczba wyjść, o rozmieszczeniu
trudnym do przewidzenia (dla przybywających tu po raz pierwszy). Na terenie giełdy są
pozostałości parkanów i ogrodzeń z okresu funkcjonowania basenu. W efekcie, w połowie
giełdy znajduje się parkan z siatki, który jedynie dzieli plac na pół, ale nie rozdziela go
ostatecznie, ponieważ ciągnie się jedynie do połowy. Jest zaskoczeniem dla kupujących
nieznających topografii miejsca. Sprzedający wieszają na nim towary. Co więcej, wejście na
giełdę jest jedynie od strony ul. Namysłowskiej – jedno małe łączące giełdę z bazarem
i drugie, dawne wejście na teren basenów (oficjalne wejście na giełdę). Tam wieszane są
ogłoszenia (w tym te dotyczące likwidacji giełdy).

Fot. 14. Wejście na teren giełdy sobotnio-niedzielnej [fot. własna]
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Podsumowując kwestie wyglądu bazaru, warto przytoczyć odpowiedzi udzielonych przez
badanych na pytania dotyczące zmian, których ich zdaniem wymaga bazar przy
ul.Namysłowskiej. Na pytanie „Czy jest coś, co by Pan/i zmieniła na bazarze, czy czegoś na
nim brakuje” w obu grupach badanych najwięcej osób odpowiedziało: niczego. Przede
wszystkim zwracano uwagę na to, by bazar po prostu był. Na poniższych wykresach,
przedstawiających zestawienie odpowiedzi kupujących i sprzedających – poza pierwszą
odpowiedzią – widać różnice. Kupujący w większym stopniu dostrzegają trudności
związane z bałaganem i zwykłym brudem. Warto zaznaczyć, że w odpowiedziach
udzielanych na różne pytania respondenci podkreślali, że wiedzą, iż na bazarze panuje
chaos, lecz jednocześnie zaznaczali, że jest on niezbędnym elementem każdego bazaru,
stanem normalnym. W odpowiedzianych udzielanych na poniższe pytanie widać jednak, że
ład i porządek jest wskazywany na drugim miejscu przez kupujących.
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Role, które mogą pełnić bazary, opisane we wcześniejszych częściach raportu staraliśmy
się zweryfikować w naszym badaniu. Chcieliśmy dowiedzieć się, co jest motywacją
odwiedzających bazar, co mieszkańcom dają wizyty tutaj.
Zapytaliśmy kupujących, dlaczego kupują na tym bazarze. Trzy kwestie pojawiają się
niemal równie często: ceny produktów, ich jakość oraz bliskość bazaru.

j

Wykres 8: Ankieta dla kupujących, n=62
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Warto zwrócić uwagę, że wśród odpowiedzi „inny powód” znajdowały się wskazania
dotyczące atmosfery miejsca czy przyjaznego i wyjątkowego klimatu. To cechy, na które
wielu kupujących zwracało uwagę.
Lubię przychodzić, jest dobra obsługa. Miłe panie ekspedientki.
Jest tu praski klimat. Mieszkańcy „od zawsze" chcą, aby tak zostało
.
Lubię takie miejsca. Nieuporządkowane, za to z klimatem, urokiem. To ciekawsze niż
galeria. Przyjeżdżam specjalnie, rozejrzeć się. Widzę, że jest tu bałagan, ale nie
zaznaczyłem, bo to część tego miejsca, jest dobre.
Podkreślając walory miejsca zwracano uwagę, że jest inne niż centra handlowe, że na
bazarku jest „czynnik ludzki”, który cenią. Wobec groźby zamknięcia giełdy, kilka osób
podkreśliło, że ważne jest, by bazar w ogóle istniał.
Dobre i świeże produkty to ważny element, dla którego mieszkańcy kupują
u sprawdzonych sprzedawców. Sprzedawcy, którzy wzięli udział w badaniu, najczęściej
kupują produkty na giełdzie (spożywczej) lub hurtowni. Niektórzy kupujący zdają sobie
z tego sprawę, jedna respondentka wprost przyznała:
Chciałabym (…) żeby można tu było kupić produkty od małych gospodarstw głównie, nie z
giełd.
Wiele osób sprzedawało również swoje rzeczy (dotyczy to głównie przedmiotów
przemysłowych, wyposażenia domu, ale także zapasów). Natomiast odwiedzający bazar
najczęściej przychodzą na niego po owoce i warzywa (48 wskazań). Kolejną kategorią są
mięso i wędliny (34).
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Wykres 9. Ankieta dla kupujących, n=62

Kilka osób zwracało uwagę, że na tym bazarze dostępne są rzeczy stanowiące o jego
wyjątkowości:
Kupuję tu dla koleżanek z pracy, bo są tu produkty, których nie ma gdzie indziej (kupujący).
Inne osoby wymieniały bardzo konkretne rzeczy, po które przychodzą na bazar, takie jak:
kwiaty, książki, starocie różnego typu, zabawki, słodycze, środki czystości, kilka osób
wymieniało kawę, która jest tańsza niż gdzie indziej.
Badani, zarówno kupujący jak i sprzedający, zostali poproszeni o wybór spośród kilku
określeń trzech, które ich zdaniem najbardziej pasują do bazarku „Namysłowska”. Poniżej
pokazaliśmy zestawienie odpowiedzi jednej i drugiej grupy:
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Wykres 11: Ankieta dla sprzedawców, n=12

Wykres 10 Ankieta dla kupujących, n=62

Zastanawiający jest bardzo niski odsetek odpowiedzi: „ma dobre towary” w przypadku
sprzedających, co z kolei najbardziej cenią kupujący. Widać, że inne kwestie są dla obu
grup badanych kluczowe. Warto zatrzymać się przy określeniu „jest lokalny”. Tę odpowiedź
zaznaczały osoby zarówno przyjeżdżające z Rembertowa, jak i mieszkańcy okolicznych ulic,
a także jest to najważniejsza kwestia dla sprzedających. Zebrane dane pokazują, że
„lokalność” w przypadku bazarku „Namysłowska” ma znaczenie, jakie nadaje się mu
w najnowszych badaniach.
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Jak w swej książce "Lokalne horyzonty zdarzeń" podkreślają autorzy W. Goszczyński,
W. Knieć i H. Czachowski lokalność coraz częściej rozumiana jest jako: „konstrukcja
zbudowana z przecięć i interakcji konkretnych relacji społecznych i społecznych procesów
współwystępujących ze sobą na pewnym obszarze” (21). W większym stopniu lokalność
dotyczy znajomości osób, u których robi się zakupy, atmosfery miejsca, o czym
wspominaliśmy wyżej, niż lokalności rozumianej jako „przestrzeń określona, konkretna,
mająca swoją nazwę i przez codzienne obcowanie "oswojona” (22). Dlatego cenne są te
wypowiedzi, które mówiły, że przychodzenie na bazar to tradycja: jak sobota to wiadomo,
że na bazar. Inny stały klient podkreślał:
Dodam, żeby nie likwidowali. Przychodzi cała rodzina, odkąd istnieje bazar, a wcześniej na
baseny. Znam sprzedawczynie z imienia: pani Basia, Tereska. Pan Geodeta. Można
pochodzić na świeżym powietrzu, nie znosimy galerii. Bierzemy wnuki na spacer. Sąsiada
pozna się i zobaczy tylko na spacerze z psem lub tutaj.
Dlatego też ta rola bazaru na ul. Namysłowskiej jest szczególnie ważna. Odnosząc się do
ról, które pełnią bazary i związanych z nimi aspektów społecznych: „umożliwienie kontaktu
osób z różnych warstw społecznych” oraz „rewitalizację” należy podkreślić, że explicite były
one wspominane rzadziej, choć można je wskazać. Ze spotkania i rozmów z badanymi
wynika, że kapitał społeczny rozmówców był zróżnicowany – w różny sposób opowiadali
o bazarze, używali słownictwa zarówno bardzo prostego jak i wskazującego na wyższe
wykształcenie. Bazar, jako miejsce otwarte i z natury swojej w żaden sposób nie broniące
nikomu dostępu, umożliwia kontakt osób z różnych grup społecznych. Wydaje się, że
jedynie wygląd i obecne – trzeba przyznać bardzo niskiej jakości – warunki, w jakich
dokonuje się zakupów na giełdzie mogą odstraszać potencjalnych kupujących. Dlatego też
aspekt rewitalizacji społecznej, zakładającej włączenie różnych aktorów miejskich w życie
lokalnej społeczności, może mieć tu miejsce. W mniejszym stopniu można mówić
o rewitalizacji w rozumieniu unowocześnienia infrastruktury, nadania jej estetycznego
wyglądu czy nowej funkcji. Obecnie nie ma to miejsca.

_____________________
21 Lokalne horyzonty zdarzeń. Lokalność i kapitał społeczny w kulturze (nie)ufności na przykładzie wsi kujawskopomorskiej, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń 2015, s. 27
22 M. Malinowski, Lokalność, w: Encyklopedia socjologii, tom 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 134
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Ważnym aspektem, który często pojawia się w przypadku innych bazarów, a tu
nieszczególnie obecnym, jest kwestia integracji sprzedających. Bliskie relacje i atmosfera,
o których pisaliśmy wyżej, to nie tylko relacje kupujących z kupującymi czy sprzedawcami,
ale również samych sprzedawców. Większość z badanych sprzedawców stwierdziła, że zna
wielu innych sprzedających i utrzymuje z nimi kontakty. Nie było nikogo, kto stwierdził, że
nie zna innych sprzedawców. Dla sprzedawców kontakt z ludźmi jest też czynnikiem, który
szczególnie cenią w pracy na bazarze (10 na 12 osób go wymieniło). Jednak nie można tu
wskazać grupy sprzedających, która szczególnie dbałaby o sprawy bazaru. Nie ma tu
żadnego stowarzyszenia ani innej grupy nieformalnej, która lobbowałaby na rzecz bazaru.
Jest jedna osoba wskazywana przez kierownika bazaru jako lider – pan z punktu
usługowego. On jest pośrednikiem między zarządcą a innymi kupcami. To z nim kierownik
bazaru kontaktuje się, gdy trzeba „załatwić” jakieś sprawy ze sprzedającymi. Jak przyznała
jedna ze sprzedających, której zależy na wydłużeniu czasu pracy bazarku – nie ma na to
zgody wśród kupców, ani rozmów, jak tę sytuację rozwiązać. Jak przyznaje jeden
z przedstawicieli urzędników mówiąc o kupcach warszawskich bazarów:
Osoby, które tam handlują, mają raczej taką mentalność, że im się należy. Nie umieją
czegoś od siebie dać, zrobić i przyciągnąć. To jest trudne do przejścia.
BRG
Opinię tę podzielała również ekspertka, która miała doświadczenie w pracy z kupcami
z różnych bazarów.
Warto odnieść się również do roli bazaru wspomnianej na początku niniejszego
opracowania, dotyczącej tworzenia nowych miejsc pracy i wspierania lokalnej ekonomii. Na
pytanie „Co Pan/i ceni w pracy na bazarze” trzy osoby wskazały „bycie swoim pracodawcą”.
Zarówno na giełdzie, jak i bazarku, widać było osoby sprzedające swoje rzeczy czy
wytwory.
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Fot. 14 Zdjęcie przedstawiające stoisko
z wyrobami własnymi na giełdzie sobotnioniedzielnej [fot. własna]

Podsumowując, można powiedzieć, że bazar przy ul. Namysłowskiej w różnym stopniu
spełnia role wymieniane w literaturze przedmiotu dotyczące znaczenia bazarów – tj.
zapewniania zdrowej i świeżej żywności, wspierania lokalnej ekonomii, tworzenia miejsc
pracy czy aspektów społecznych takich, jak umożliwienie kontaktu różnych warstw
społecznych oraz w przyszłości rewitalizacji. Warto w tym miejscu przywołać wypowiedź
jednego z ekspertów, który stwierdził, że bazar jest miejscem które:
Służy wytwarzaniu wspólnoty, uczeniu się pewnego typu zachowań społecznych. Dzieci,
ale także osoby, które znajdują się na bazarze, uczą się odpowiednio zachowywać.
Bazar jest ważny zwłaszcza dla okolicznych mieszańców. Ale jego „walory” przyciągają też
osoby przyjeżdżające z daleka.
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To, że targowiska są potrzebne, nie budziło wątpliwości wszystkich rozmówców. Jak mówił
przedstawiciel Biura Rozwoju Gospodarczego:
Jest zapotrzebowanie na targowiska. Mieszkańcy chcą targowisk. (…) Targowiska świadczą
[o potrzebach], umożliwiają dokonywanie zakupów świeżej żywności, a mieszkańcy sobie
to bardzo cenią. To jest wyznacznik wysokiej jakości życia w mieście. Możliwość
dokonywania zakupu bezpośrednio u producenta to rzadkość i ludzie sobie to bardzo
cenią. Są takie głosy, żeby to pozostało.
BRG
Jednak bazar „Namysłowska” stoi na rozdrożu. Z jednej strony, jest potrzebny, ważny dla
mieszkańców i sprzedawców a zatem powinien się rozwijać. Z drugiej strony, nie ma na
niego pomysłu. Na podstawie badania można wskazać kilka najistotniejszych wyzwań
stojących przed osobami odpowiedzialnymi za to miejsce:
1. Brak klientów w tygodniu
Mimo iż oficjalnie bazar działa do 18.00, tak naprawdę – zgodnie z różnymi deklaracjami –
około godziny 15.00 większość budek jest już zamknięta. Kilku sprzedawców mówiło, że
handlujący powinni wspólnie podjąć decyzję o wydłużeniu godzin pracy. W obecnej
sytuacji w tygodniu bazar jest dostępny wyłącznie dla osób starszych i niepracujących,
które mogą przyjść tutaj rano. Inne osoby – wiedząc, że nie ma czego szukać po godzinie
15.00 – wybierają sklepy.
Uważam, że jakby tak było codziennie [jak jest w weekendy – red.] to byłoby bardzo dobrze.
Jedynie to tutaj ten pan, który ma zieleniak przed schodami, dzierżawi też tutaj ten teren, to
on jest do 18.00. Dużo osób wie, że można tutaj śmiało przyjść, bo on siedzi do tej godziny
mur-beton. Chyba, że coś tam wypadnie to pisze kartkę.
Jak mówiła ekspertka, znająca pracę i formy zatrudnienia na różnych bazarach, sytuacja, że
budki zamykanesą o 15.00, jest zrozumiała, ponieważ kupcy zaczynają pracę o 4.00 rano
i zwykle nie zatrudniają nikogo, tylko pracują sami. Oczekiwanie, by pracowali do 19.00 jest
w tej sytuacji absurdalne.
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2. Własność budek
Realną trudnością przy podejmowaniu działań remontowych infrastruktury bazaru przy ul.
Namysłowskiej jest fakt, że budki mają wspólne ściany działowe. Nie wiadomo, jak je
remontować, właściciel budki nie może jej też przenieść gdzie indziej. Jak mówił
przedstawiciel Biura Rozwoju Gospodarczego:
Praktycznie nie można ich [budek – red.] pojedynczo wyciągnąć i modernizować, tylko
trzeba by było wszystko razem. A właścicielami tych pawilonów są kupcy. Każdy jest
właścicielem „klatki”. Jest trudność dogadania się co do własności i czyja jest ściana. To
stwarza straszne problemy. Pawilony są ich, ale skoro jest jedna ściana, to kto jest
właścicielem ściany? Widocznie są współwłaścicielami. Nie wiem, to tak stoi, chyba aż się
rozwali.
BRG
Brak możliwości przeniesienia budki powoduje również inne konsekwencje. Właściciele,
którzy nie wywiązują się z płacenia czynszu dzierżawnego nie mogą po prostu odstąpić od
umowy, ponieważ ich budka stoi na terenie należącym do Miasta. Jednocześnie nie mogą
jej zabrać z powodów opisanych wyżej. Powoduje to często taką sytuację:
„Namysłowska” to jest model podobny do Szmulek. Miasto postawiło pawilony, sprzedało je
kupcom i teraz Miasto ma tylko teren pod nimi. Pawilony są nierozbieralne, ponieważ są to
budowle, więc kupcy są w takiej sytuacji jak kupcy na Szmulkach. Więc muszą albo
sprzedać swój pawilon albo oddać go Miastu, albo go wydzierżawić. Nawet jak mu się
skończy umowa, to zgodnie z przepisami jest tak, że za to, że zajmuje nasz teren (bo jego
budynek będzie cały czas stał) będzie ponosił koszty. A te koszty już rosną, bo bezumowne
zajęcie terenu to 200% tego, co płacił w ostatniej umowie. Więc kupiec jest zobowiązany,
żeby znaleźć kogoś. No, chyba że wpędzi się w spiralę długu, co niestety też się zdarza.
ZPTP
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3. Likwidacja giełdy
Gdy prowadziliśmy badanie, ZPTP przygotowywał się właśnie do przejęcia opieki nad
bazarkiem przy ul. Namysłowskiej po zamknięciu sąsiedniej giełdy. Terenem
wielobranżowej giełdy, która wyewoluowała z giełdy sprzętu sportowego, uruchomionej
w latach 90. na działce po byłym basenie odkrytym, zarządzało Stołeczne Centrum Sportu
Aktywna Warszawa. Jeszcze w 2017 roku ogłoszono zamiar modernizacji ośrodka sportu
„Namysłowska” i przywrócenia basenom funkcji rekreacyjnej. Miasto zamierzało przenieść
weekendową giełdę (ze względu na ograniczone miejsce na nowym terenie jedynie dla stu
z ok. trzystu sprzedawców). Bazarek, którego pawilony są własnością kupców, musiał
zostać na miejscu, gdzie znajduje się „tymczasowo” – od około trzydziestu lat.
W chwili realizacji badania obowiązywała informacja, że giełda będzie zamknięta
w czerwcu 2018. Stu kupców przeniesie się na teren nowej giełdy przy ulicy Jagiellońskiej.
Jednak zapowiedzi takich przenosin były już wielokrotne, więc obecnie nikt z rozmówców
nie był pewny, co będzie się tutaj działo od 1 lipca. Sprzedawcy i większość rozmówców są
przekonani, że likwidacja giełdy stanowi realne zagrożenie dla istnienia bazaru i możliwości
zysku dla sprzedawców. Oni sami przyznawali, że gdyby nie weekendowe utargi, nie byliby
w stanie się utrzymać.
4. Nowa formuła bazaru
W związku z powyższymi wyzwaniami czy wręcz realnymi zagrożeniami dla bazarku przy
ul. Namysłowskiej, pojawia się pytanie o nowy sposób funkcjonowania tego miejsca.
Z jednej strony badani (kupujący i sprzedawcy) podkreślali, że dobrze jest, tak jak jest teraz.
Niektórzy boją się zmian:
Szkoda by było coś zmieniać. Przez zmiany zawsze jest jakaś strata (kupujący). Z drugiej,
widząc zmieniające się okoliczności, np. dyskont otwarty cztery miesiące temu w pobliżu,
wydaje się oczywiste, że bazar musi znaleźć na siebie nowy pomysł. Jak mówił
przedstawiciel urzędników:
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Nawet jeśli ona się nie zmienia, to musi się zmienić! Wszyscy mają tego świadomość. (…)
Jedną z rzeczy jest to, że można tam dostać produkty, które są wytworzone przez samych
producentów. To jest bardzo ceniona rzecz. Lecz oferta całego targowiska musi się zmienić.
Tam nie może być tylko handel. Tam muszą być rzeczy, które się toczą. Musi być
wprowadzony element kulturalny, który by przyciągnął. Jakieś imprezy organizowane. (…)
Targowiska muszą się promować, aby przyciągnąć osoby.
BRG
W kolejnym rozdziale nakreślone zostaną trzy scenariusze możliwe do zrealizowania przez
przyszłe władze bazaru.
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BAZARU
"NAMYSŁOWSKA"
Poniżej podsumowaliśmy najistotniejsze kwestie wynikające z badania w formie analizy
SWOT – pokazujące mocne i słabe strony bazaru a także jego szanse i zagrożenia.
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Targowisko „Namysłowska” mimo że teoretycznie funkcjonuje przez cały tydzień, jest w
praktyce bazarem sobotnio-niedzielnym. W zasadzie tylko w te dwa dni, kiedy funkcjonuje
giełda, na bazarze otwarte są niemal wszystkie stoiska. Jak wynika z przeprowadzonych
rozmów z kupującymi, a także z obserwacji kierownika targowiska, część z osób
kupujących to klienci przyjeżdżający głównie na giełdę przemysłową czynną w weekendy.
Istnieje poważna obawa (którą wyraża kierownik targowiska, a także sami kupcy), że
likwidacja giełdy negatywnie wpłynie na obroty kupców.
Kolejnym czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na kondycję bazaru jest otwarcie
kolejnych sklepów sieciowych (w szczególności dyskontów). Sklepy dyskontowe
bezpośrednio konkurują z bazarem ofertą tanich produktów (jeden z głównych motywów
odwiedzania targowiska). Ponadto posiadają szerszy asortyment i zdecydowanie dłuższe
godziny pracy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wobec braku zmian na targowisku,
kupujący wybiorą zakupy w świetnie zaopatrzonych i dopasowujących się do potrzeb
klientów dyskontach.
Targowisko posiada także już dość starą infrastrukturę. Przejmujący opiekę nad
targowiskiem Zarząd Praskich Terenów Publicznych obecnie nie przewiduje remontów.
"Wiemy, jak te obiekty wyglądają... Niestety, nie jest to sprawa nagląca i nie wpływa na
funkcjonowanie samego ośrodka. Jeśli pojawią się jakieś dodatkowe pieniądze,
to będziemy się starać dostosować wygląd targowiska do ośrodka, ale to raczej
perspektywa nawet kilku lat” – wypowiedział się rzecznik prasowy m. st. Warszawy (23).
Estetyka bazaru z pewnością osłabia jego konkurencyjność.
Wszystkie powyższe czynniki mogą z czasem spowodować zmniejszenie liczby klientów,
a w konsekwencji doprowadzić do zamykania się kolejnych pawilonów i finalnie likwidacji
targowiska. Można się spodziewać, że taka sytuacja byłaby korzystna dla Ośrodka
Basenów „Namysłowska”. Po likwidacji bazaru Urząd Miasta mogłoby teren przekazać
ponownie pod zarząd Ośrodka w celu stworzenia tam terenów sportowych np. boiska, hali,
które służyłyby także społeczności lokalnej.

___________________________________
23 Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21283400,praga-polnoc-osrodek-sportowy-zostanieodnowiony-a-co-z-bazarem.html dostęp: 05.05.2018
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Spodziewany spadek liczby klientów na targowisku, spowodowany zamknięciem giełdy,
może jednak okazać się pozytywnym bodźcem dla sprzedawców, a także nowego
zarządcy targowiska. Istnieje szansa, że wobec zmniejszonej liczby klientów, sprzedawcy i
zarządza-jący podejmą wysiłek podniesienia walorów targowiska, by utrzymać starych, a
może nawet przyciągnąć nowych klientów.
Zmiany te polegać mogą na:
• Dostosowaniu czasu pracy do potrzeb kupujących.
• Drobnych pracach remontowych, które nie będą wnikały głęboko w strukturę
bazaru, ale mogą być elementami estetycznymi lub praktycznymi (np. ławki,
toalety, oznakowanie terenu itp.).
• Rozważeniu uzupełnienia obecnej oferty bazaru o te zgłaszane przez
kupujących: np. barek z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku.
Wsparcie Urzędu Miasta może polegać, tak jak miało to miejsce w przypadku bazaru na
ul. Strzeleckiej, na zrobieniu ulotek informacyjnych, pracach modernizacyjnych.
Otwarcie nowego ośrodka sportowego ma szansę ponownie wpłynąć na sprzedaż na
targowisku. Jest to prawdopodobne szczególnie w weekendy, kiedy targowisko może
działać najprężniej. Istnieje szansa, że obecność basenów zrekompensuje targowisku brak
giełdy i tym samym pozwoli, na zachowanie status quo. Warto też, by basen wprowadził
zniżki dla mieszkańców okolicy zachęcając ich w ten sposób do korzystania (obawa
dotycząca wysokości opłat była zgłaszana w badaniu).
Oprócz opisanych powyżej scenariuszy istnieje także możliwość, że budowa basenów
okaże się wyjątkową szansą dla targowiska. Nowo otwarte baseny odkryte, jako jedyny taki
obiekt w dzielnicy, z pewnością przyciągną w okolice ulicy Namysłowskiej wielu
mieszkańców Pragi oraz innych dzielnic. Targowisko mogłoby w takiej sytuacji stać się
miejscem zakupów przy okazji wizyty na basenie. Mogłoby przy tym zyskać potencjał do
zaspokajania innych potrzeb użytkowników obiektów sportowych: zjedzenia posiłku,
spotkania przy kawie, np. w oczekiwaniu na dzieci uczestniczące w zajęciach sportowych
czy odpoczynku w ładnym miejscu o charakterystycznej atmosferze.
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Zaistniałyby warunki do rozbudowania targowiska o dodatkowe funkcje (np.: street food,
targ śniadaniowy, kawiarnię, stoły do konsumpcji kupionych produktów, kuchnię
plenerową). Istotne jest, aby plany były dostosowane do lokalnych warunków i potrzeb
mieszkańców – stworzone po konsultacji z nimi. Taki scenariusz wpisywałby się w miejską
strategię przekształcania targowisk w centra lokalne.
W przypadku scenariusza optymistycznego szczególnie warto zwrócić uwagę na
możliwość uwzględnienia aspektów centrum lokalnego, dlatego przybliżymy tę ideę(24).
Na Pradze-Północ, na podstawie wstępnej analizy oraz zgłoszeń mieszkańców i aktywistów,
wyłoniono 10 potencjalnych lokalizacji centrów, z Placem Hallera na czele oraz bazarem
„Namysłowska” na miejscu czwartym (25). Pl. Hallera, niekwestionowane serce obszaru
Nowej Pragi, został wskazany jako jedna z 10 lokalizacji pilotażowych dla całego
warszawskiego programu.
W chwili sporządzenia raportu prace nad przekształceniem tego placu w centrum lokalne
już trwały. Plac Hallera znajduje się stosunkowo blisko bazarku na ul. Namysłowskiej (np.
z ankiet wynikło, że wielu klientów przechodzi przez Pl. Hallera, aby dotrzeć na bazarek),
dlatego miejsca te musiałyby mieć odmienny charakter, aby funkcjonować obok siebie.
Bazarek ma potencjał stania się centrum lokalnym, szczególnie w połączeniu z Ośrodkiem
Sportu „Namysłowska”, ponieważ spełnia większość czynników(26) ułatwiających
powstawanie centrów lokalnych, wskazanych w studium m.in. (punkt zaznaczany „x”
oznacza, że w przypadku bazarku „Namysłowska” jest z nim problem):

___________________________________
24 Studium pt. „Warszawskie Centra Lokalne” dot. możliwości tworzenia takich przestrzeni w każdej z dzielnic stolicy
Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprezentował 30 września 2015 r. Źródło:
https://www.facebook.com/pg/warszawskiecentralokalne/photos/?tab=album&album_id=441975679327715 dostęp:
05.05.2018
25 Źródło:
https://www.facebook.com/warszawskiecentralokalne/photos/a.441975679327715.1073741845.356357697889514/441976
345994315/?type=3&theater dostęp: 05.05.2018
6 Źródło:
https://www.facebook.com/warszawskiecentralokalne/photos/a.441975679327715.1073741845.356357697889514/441976
199327663/?type=3&theater dostęp: 05.05.2018
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dostępność komunikacyjną, zwłaszcza szynową
lokalne usługi w parterach
dobrze ukształtowane place i skwery w ludzkiej skali
ważne obiekty dla życia dzielnicy
ośrodki kultury i aktywności lokalnej
charakterystyczne miejsca spotkań
targowiska (sic!)

Targowisko jest więc jednym z typów centrów lokalnych (inne to m.in. skwery, place, hale
czy zespoły pawilonów). Rozważmy jednak pozostałe uwarunkowania. Co ważne, na
bazarek na Namysłowskiej można dojść od tramwajów na ul.Starzyńskiego w kilka minut
wygodną, płaską trasą pieszą dostępną dla wózków i z wózkami. Podczas obserwacji
zauważyliśmy, że właśnie na tym przystanku wysiadła większość pasażerów podróżujących
tramwajem z Żoliborza w sobotni poranek i tłumnie udała się na bazar. Obok wejścia na
targowisko jest też przystanek autobusowy. Mapowanie okolicy pokazało, iż istnieją liczne
usługi w parterach dostępne w kilka minut na piechotę od bazarku (m. in. pralnie, sklepy
branżowe). Autorzy mapy centrów lokalnych towarzyszącej studium wyszczególnili w
sąsiedztwie ważne obiekty z życia dzielnicy: przedszkole, ówczesne gimnazjum
i zasadniczą szkołę średnią.
Za ośrodek aktywności lokalnej na pewno uznać można Ośrodek Sportu „Namysłowska”,
a jego znaczenie dodatkowo wzrośnie po modernizacji, co może być korzyścią dla obu
podmiotów. Minusem bazarku, który można stwierdzić na podstawie niniejszego badania,
jest brak urządzonej przestrzeni publicznej z prawdziwego zdarzenia. Za bariery (27)
w rozwoju centrów lokalnych autorzy koncepcji studium uznali:
___________________________________
27 Źródło:
https://www.facebook.com/warszawskiecentralokalne/photos/a.441975679327715.1073741845.356357697889514/441976
175994332/?type=3&theater dostęp: 05.05.2018
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szerokie ulice rozdzielające funkcje
duże natężenie ruchu i wysoką prędkość (oraz skutki: hałas, spaliny, zagrożenie)
parkowanie
rozproszenie zabudowy
konieczność współpracy różnych podmiotów

Obszar, który mapowaliśmy, rzeczywiście wyodrębniony jest przez szerokie ulice:
Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową i 11 Listopada. Jednak na ul. Namysłowskiej ruch
w dni targowe był umiarkowany i nie powstawały tam zagrożenia komunikacyjne.
W pobliże bazarku można też dotrzeć drogą dla rowerów. Przed wejściem na teren
dzisiejszej giełdy znajduje się parking i kilka rowerowych stojaków. Okoliczna zabudowa jest
dość zwartym osiedlem mieszkaniowym.
Oddzielnym wyzwaniem jest „konieczność współpracy różnych podmiotów”, która, jak
wynikło z badania, nastręcza trudności. To między innymi: skomplikowana sytuacja
własnościowa pawilonów, położenie na terenie Ośrodka Sportu, którego celem nie jest
dbanie o targowisko, podział kompetencji dotyczących targowisk między poziomem
dzielnicowym a miejskim oraz brak zgody kupców w sprawach istotnych dla bazarku.
Definicja centrów lokalnych(28), jako wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych nowego
typu, mających zaistnieć na mapie Warszawy, powstała 25 lutego 2015 r. jako
podsumowanie panelu eksperckiego na ten temat. W dyskusji udział wzięli: prof. Krzysztof
Domaradzki, prof. Sławomir Gzell, Joanna Erbel i sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat.

___________________________________
28 Źródło: https://www.facebook.com/notes/warszawskie-centra-lokalne/centra-lokalne-definicjapodsumowuj%C4%85ca-panel-ekspercki-25022015/360644240794193/ dostęp: 05.05.2018
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Eksperci zdefiniowali dobrze funkcjonujące centra lokalne jako przestrzenie publiczne,
które:
łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę
są powszechnie dostępne i wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji
w zależności np. od pory dnia)
znajdują się od miejsca zamieszkania w odległości możliwej do pokonania
na piechotę
służą wymianie: handlowej, intelektualnej i innej
dają poczucie bezpieczeństwa swoim użytkownikom
oferują aktywności dla różnych grup wiekowych i społecznych
mają przyjemną, ładną formę
zakładają otwartość na eksperyment i nowe rozwiązania
Jak wynika z niniejszego badania, targowisko „Namysłowska” jest miejscem, które
niewątpliwie zgromadziło wokół siebie wspólnotę użytkowników, którą można nazwać
lokalną wedle nowej definicji lokalności. Znajduje się ono w dobrej odległości od osiedli –
nie za daleko, aby dojść piechotą, ale i nie za blisko, co mogłoby wywołać konflikty
z mieszkańcami. Niewątpliwie jest miejscem służącym wymianie handlowej, ale także,
cennym społecznie, osobistym interakcjom. Tylko pojedynczy ankietowani odpowiadali, że
czują się tam zagrożeni – stanowcza większość docenia bezpieczeństwo, a także
znajomości i swojski klimat.
Z drugiej strony, przestrzeń bazarku nie jest wielofunkcyjna. Po zakończeniu handlu plac
targowy zamiera. Nie istnieje infrastruktura niezbędna dla realizacji funkcji aktywnie
integrujących społeczność, kulturalnych, kulinarnych itp. Co za tym idzie, bazarek nie
stanowi oferty dla wszystkich grup społecznych czy wiekowych. Nie ma przemyślanej,
atrakcyjnej architektonicznie formy. Mówiąc wprost, nie jest tam ładnie. Ponadto trudno
mówić o gotowości na eksperymenty i nowe rozwiązania. Zarówno klienci, jak i kupcy
twierdzą, że na bazarku „niczego nie brakuje”. Zwracają uwagę, że najważniejsze, to „aby
bazar był”. A jednak spójny z definicją centrum lokalnego projekt modernizacji targowiska
„Namysłowska” został już opracowany przez Aleksandrę Wilczyńską w ramach współpracy
m.st. Warszawy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, który dołączamy.
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źródło: https://targowiska.um.warszawa.pl/TargowiskaArticle.aspx?
article=politechnika dostęp: 05.05.2018. Autorka: Aleksandra Wilczyńska.
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WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, badań i rozmów, wnioskujemy, iż możliwy
jest dla targowiska Namysłowska optymistyczny scenariusz. Jednak, by zaistniał, wskazane
byłoby spełnienie kilku warunków, tak aby rozwinąć potencjał tego miejsca jako centrum
lokalnego.
Po pierwsze, sąsiednia instytucja, Ośrodek Sportu Namysłowska i podmioty ją finansujące
musiałyby dostrzec, że między zmodernizowanym ośrodkiem sportu a wielofunkcyjnym
centrum lokalnym z bazarkiem może wytworzyć się synergia, a nie konkurencja. Na
przykład Ośrodek Sportu nie musiałby lokalizować funkcji gastronomicznej na swoim
terenie, gdyby była łatwo dostępna dla jego użytkowników na sąsiednim targowisku.
O kompleksie przy ul. Namysłowskiej należałoby myśleć kompleksowo – jako o
wielofunkcyjnej całości.
Po drugie, musiałyby zniknąć bariery przestrzenne w poruszaniu się między ośrodkiem
sportu a bazarkiem. Aby przemieścić się między nimi, trzeba obejść cały teren dookoła,
ponieważ dzieli je ogrodzenie. Furtki otwierane są w różnych dniach i godzinach a ich
umiejscowienie nie jest oczywiste dla osób bywających na bazarku sporadycznie.
Po trzecie, pożądana byłaby aktywność ZPTP w kwestii zarządzania i komunikacji z
mieszkańcami w najbliższym okresie po zamknięciu giełdy i podczas całej modernizacji.
Prawdopodobnie konieczne będą nowe zasady prowadzenia stoisk (np. zmiana godzin
otwarcia), a w kontakcie i konsultacjach z mieszkańcami może pomóc doświadczenie
jednostki dzielnicowej.
Po czwarte, być może najważniejsze, niezbędna jest aktywność władz Warszawy
i nadanie impulsu rozwojowego gasnącemu bazarkowi. Tak jak w Londynie, należy
zrozumieć, że targowiska miejskie są pod coraz większą presją konkurencji (dyskontów czy
Internetu), a działają w rzeczywistości administracyjnej i prawnej, która ogranicza
możliwości inwestowania i modernizowania oferty. Niezbędna wydaje się pomoc Urzędu
Miasta, podobna do tej, z jaką spotkał się projekt centrum lokalnego na Placu Hallera. Już
choćby organizacja konsultacji, nagłośnienie procesu wśród mieszkańców czy współpraca
z ośrodkiem badań społecznych i pracownią architektoniczną to działania, które pomogłyby
Namysłowskiej znaleźć nowy pomysł na siebie.
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KONTAKT
W przypadku pytań oraz zainteresowania badaniem prosimy o kontakt:
Małgorzata Leszczyńska
malgorzata@list.pl
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