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1. Wprowadzenie

1.1. Cele ewaluacji
(1) Kompleksowy i spójny opis założeń projektu CKNP;
(2) Ocena czy stan aktualnie prowadzonych działań odpowiada założeniom projektu;
(3) Rekomendacje do dalszych działań zmierzających do wypracowania i przetestowania lokalnego modelu
zarządzania obiektami poddawanymi rewitalizacji.

1.2. Metodologia i metodyka pracy
Ewaluację przeprowadzono wedle założeń metodologii Design Thinking, tj. analizując cały proces
projektowy w konsultacji z szerokim spektrum interesariuszy powstającej instytucji oraz przy uwzględnieniu
rzeczywistych potrzeb (zwerbalizowanych i niezwerbalizowanych) jej potencjalnych użytkowników. W celu
optymalizacji wyników ewaluacji wykorzystano typowe dla tej metodologii narzędzia – m.in. Service Safari,
wywiady pogłębione, 5 Whys, Empathy Mapping, User Stories, Affinity Diagrams, Dot Voting, tworzenie
person i mapowanie interesariuszy.

Metodyka pracy:
(1) Analiza dokumentów zastanych (Desk Research);
(2) Wizja lokalna z elementami Service Safari (dwukrotnie);
(3) Wywiady pogłębione z interesariuszami i potencjalnymi użytkownikami CKNP;
(4) Warsztaty projektowe opracowujące wyniki badań (dwukrotnie);
(5) Opracowanie mapy interesariuszy CKNP oraz profili potencjalnych użytkowników CKNP;
(6) Analiza SWOT (zalety i wady projektu, szanse i zagrożenia)
(7) Opracowanie rekomendacji do dalszych działań (synteza)
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1.3. Wykaz analizowanych dokumentów
W porozumieniu ze stroną zlecającą przeanalizowano wymienione poniżej dokumenty określające założenia
procesu projektowego CKNP ze szczególnym uwzględnieniem wyników przeprowadzonych wcześniej
konsultacji społecznych (punkty 5 i 6). Podane w nawiasach daty publikacji określają horyzont
chronologiczny procesu projektowego CKNP. Analizę przeprowadzono w dniach 1-16 kwietnia br.
(1) „Program przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ” –
rekomendacje Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z
Towarzystwem Urbanistów Polskich (maj 2015);
(2) Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022 (wrzesień 2015);
(3) Założenia projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (marzec 2016);
(4) Założenia projektu Forget Heritage (czerwiec 2016);
(5) Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga w
ramach realizacji projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” zawierające m.in. podsumowanie
konsultacji społecznych dla CKNP (kwiecień 2017);
(6) Raport z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych z interesariuszami
centrów kreatywności w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (czerwiec 2017);
(7) Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości
położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga
(grudzień 2017);
(8) Raport z ewaluacji funkcjonalno-użytkowej Centrum Kreatywności Targowa (wrzesień 2017).

1.4. Uwarunkowania wykonawcze CKNP wyznaczone przepisami prawa
Uchwała XLIX/ 1330/ 2005 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego z 21 kwietnia 2005 (pierwsze wyłożenie 28 wrzenia 2011):
(a) dopuszcza na terenie przewidzianej inwestycji wyłącznie realizację „usług nieuciążliwych”;
(b) dopuszcza przeznaczenie 20% powierzchni pod funkcję mieszkaniową.

Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (16 maja 2016):
(a)
(b)
(c)
(d)

zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji budynków;
przywrócenie oryginalnego wyglądu elewacji;
przywrócenie walorów zabytkowych budynku;
dążenie do zachowania jednoprzestrzennych wnętrz i usuwania wszelkich wtórnie wykonanych ścian
działowych, przegród itp.;
(e) dostosowanie funkcji do struktury i charakteru (nie na odwrót!);
(f) budynek Inżynierska 3 (po pożarze) może integrować częściowo po 2 kondygnacje;
(g) dopuszczalne zadaszenie dziedzińca między budynkami.
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2. Wnioski (podsumowanie)
Założenia projektu CKNP sformułowane zostały w dokumentach strategicznych, tj. (1) „Program przemian w
sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ” oraz (2) „Zintegrowany Program
Rewitalizacji m.st. Warszawy” [ZPR], ich wykonanie jest zaś realizowane poprzez działania w ramach (3)
programu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” [RWW] (od marca 2016) oraz (4) zadania inwestycyjnego
„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” (od grudnia 2017).
Wedle dokumentów strategicznych CKNP powinno uzupełniać funkcje Centrum Kreatywności Targowa 56
[CKT] (ZPR, s. 146). W budynku planowane są m.in. sale konferencyjne i wystawiennicze, pracownie
rzemiosł tradycyjnych (stolarstwo, krawiectwo, renowacja) oraz pracownie typu FabLab (m.in. druk 3D,
skan 3D). Zakłada się ich udostępnianie na preferencyjnych warunkach rzemieślnikom i projektantom z
dziedzin takich jak moda, multimedia i nowoczesny design, przy uwzględnieniu optymalizacji doboru
spektrum rekrutowanych najemców (tenant mix).
Komplementarną funkcję wobec CKNP ma pełnić „Pasaż artystyczny – Zajezdnia Kultury” [PAZK]
zaadoptowany na potrzeby artystów wizualnych i galerii, zlokalizowany na terenie zrewitalizowanej Remizy
Tramwajów przy ul. Inżynierskiej 6 (ZPR, s. 172). Oferta programowa PAZK (warsztaty, dyskusje) ma być
skierowana wobec różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów.
Działalność CKNP ma na celu wspieranie ginących zawodów, promocję rzemiosł oraz stymulowanie
współpracy między tradycyjnymi a nowoczesnymi branżami sektora kreatywnego. Ponadto CKNP ma
wspierać realizację ogólnych celów ZPR, tj.: (a) ożywienia społeczno-gospodarczego na rewitalizowanym
obszarze, (b) podniesienia jakości przestrzeni publicznej, (c) rozwoju turystyki w oparciu o tożsamość
lokalną, (d) zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz (e) zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców (ZPR, s. 131-191).
Wedle dokumentów wykonawczych CKNP ma stanowić jeden z instrumentów ożywienia gospodarczego,
wsparcia rodzin i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców na rewitalizowanym obszarze. Instytucja
powinna m.in. (a) wspierać małą przedsiębiorczość i zanikające zawody rzemieślnicze, (b) stymulować
kultywowanie lokalnych tradycji i transfer zanikających umiejętności, (c) wspierać rozwój młodych
kontynuatorów tradycyjnych rzemiosł, (d) aktywizować zawodowo okolicznych mieszkańców i
przeciwdziałać bezrobociu, (e) koordynować w tym zakresie współpracę z różnymi organizacjami
społecznymi oraz (f) rozwijać modele współpracy partnerami prywatnymi. Szczegółowa koncepcja
funkcjonalno-użytkowa CKNP powinna być wypracowana na drodze pogłębionych, kilkuetapowych
konsultacji społecznych, włączających możliwie szerokie grono potencjalnych interesariuszy (na podst.
założeń RWW).
Opisane założenia strategiczno-wykonawcze pokrywają się z oczekiwaniami badanych interesariuszy i
potencjalnych użytkowników CKNP (zob. profile użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych na s. 13-26
niniejszego raportu oraz dokumentacja pogłębionych wywiadów w załączniku do raportu). Przeprowadzone
analizy pokazują jednak, że część aktualnie prowadzonych działań, realizuje wymienione założenia
wyłącznie na poziomie techniczno-proceduralnym, zakłócając jednocześnie ich skuteczną wykonalność w
wymiarze merytorycznym.
Założeniom projektu CKNP odpowiadają następujące działania techniczno-proceduralne: (1) opracowanie
wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga w
ramach realizacji projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (kwiecień 2017), (2) przeprowadzenie
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zogniskowanych wywiadów grupowych z interesariuszami centrów kreatywności w Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy (czerwiec 2017), (3) ogłoszenie i procedowanie konkursu na opracowanie koncepcji
architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości, położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w
Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga (grudzień 2017) oraz (4) rozpoczęcie prac porządkowych
przed remontem na terenie obu budynków (maj 2018). W założenia projektu CKNP wpisuje się również
przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych w sprawie Praskiego Domu Rzemiosła „Młyn Michla”
(czerwiec 2018).
W ramach opracowania wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego dokonano szczegółowych
analiz m.in. (a) uwarunkowań urbanistyczno-planistycznych, (b) wytycznych konserwatorskich, (c) stanu
technicznego budynków, jak również (d) przeprowadzono otwarte konsultacje społeczne. Z kolei realizacja
zogniskowanych wywiadów grupowych miała na celu (a) rozpoznanie potrzeb przyszłych interesariuszy
CKNP oraz (b) wypracowanie pomysłów na zarządzanie obiektem. Szczegółowa analiza obu dokumentów
znajduje się w tym raporcie (s. 34-39).
Realizację założeń strategiczno-wykonawczych zakłóca niski poziom merytoryczny niektórych spośród
prowadzonych działań. Wbrew założeniom ZPR i RWS konsultacje społeczne przeprowadzono (1) w sposób
powierzchowny, (2) upraszczając wytyczne dokumentów strategicznych, (3) zawężając faktyczne spektrum
badanych grup interesu i pomijając kluczowych interesariuszy, (4) nie koordynując ze sobą prowadzonych
badań, (5) nie uzgadniając nawzajem ich wyników, (6) pomijając doświadczenia analogicznych instytucji w
kraju i za granicą, (7) ignorując współczynnik czasu dzielący przeprowadzenie konsultacji od planowanego
terminu ukończenia projektu i oddania CKNP do użytkowania w roku 2022, (8) pomijając analizę
funkcjonalności online i parametrów UX (aplikacja, strona internetowa, identyfikacja wizualna, wayfinding),
(9) nie wypracowując – wbrew deklaracjom – efektywnego modelu zarządzania instytucją.
Na obecnym (wdrożeniowym) etapie realizacji projektu CKNP zaleca się powołanie Rady Programowej
CKNP złożonej z ekspertów (np. projektantów, urbanistów, socjologów, liderów działań lokalnych),
zadaniem której będzie ścisłe dookreślenie profilu działalności oraz misji CKNP (oferty programowej,
priorytetów społecznych i strategii rozwoju), jak również sukcesywne modyfikowanie przyjętych dotychczas
założeń projektu oraz aktualizacja parametrów programu funkcjonalno-użytkowego, w zależności od
zmieniających się potrzeb docelowych użytkowników.
Prócz tego zaleca się również powołanie Komitetu Sterującego złożonego z przedstawicieli (a) Rady
Programowej CKNP, (b) Urzędu Miasta oraz (c) partnerskich organizacji prywatnych (np. potencjalnych
inwestorów), którego celem będzie wypracowanie mechanizmów zarządzania procesem inwestycyjnym
oraz wdrażania w praktyce zadań określonych w misji CKNP. Pozwoli to (a) wypracować i wdrożyć model
zarządzania CKNP dostosowany do potrzeb, oczekiwań i ograniczeń jego interesariuszy adekwatny w chwili
oddania instytucji do użytku (w roku 2022), (b) zbilansować w tym kontekście realne koszty jej działalności
oraz (c) określić zakresy wzajemnych zobowiązań wykonawcy projektu, miasta i operatora. Szczegółowa
lista rekomendacji znajduje się w zakończeniu niniejszego raportu (s. 48).
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3.1. Wizja lokalna z elementami Service Safari
Wizje lokalne miały na celu zapoznanie się z przestrzenią powstającej instytucji i nawiązanie relacji z
badanymi interesariuszami. Przeprowadzono je dwukrotnie – 16 kwietnia oraz 2 czerwca br.
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3.2 Wywiady pogłębione z interesariuszami i potencjalnymi użytkownikami CKNP
W konsultacji ze stroną zlecającą oraz z ekspertami związanymi z Pragą, wytypowano przeszło dwudziestu
liderów działań lokalnych – przedstawicieli różnych grup interesu, m.in. okolicznych mieszkańców,
aktywistów, artystów wizualnych, twórców teatru, muzyków, rzemieślników, projektantów, pracowników
organizacji pozarządowych (NGO) i przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), urzędników miejskich,
urbanistów, lokalnych przedsiębiorców i ekspertów rynku nieruchomości.
Przeprowadzono z nimi 26 pogłębionych wywiadów, korzystając m.in. z metodyki 5 Why’s oraz Empathy
Mapping. Zdiagnozowano w ten sposób rzeczywiste potrzeby, oczekiwania i ograniczenia faktycznych
interesariuszy oraz potencjalnych użytkowników CKNP, niuansując bądź kwestionując niektóre ustalenia
wcześniejszych konsultacji społecznych przeprowadzonych w połowie 2017 roku.
Wnioski z tych rozmów wykorzystano do (a) ewaluacji rezultatów uprzednio prowadzonych badań
funkcjonalno-użytkowych, (b) określenia spektrum pozytywnych i negatywnych punktów odniesienia dla
CKNP, (c) zaprojektowania profili potencjalnych użytkowników CKNP, (d) opracowania mapy interesariuszy
CKNP, (e) sformułowania nowych rekomendacji, określających dalsze etapy postępowania oraz (f)
przeprowadzenia analizy SWOT.
Wywiady realizowano w okresie 20 kwietnia – 20 czerwca br. Ich dokumentacja (zdjęcia i User Stories)
znajduje się w załączniku do raportu (s. 71-94).
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3.3. Warsztaty projektowe opracowujące wyniki badań
Zespół zrealizował dwie sesje warsztatowe. Podczas pierwszego spotkania (24 maja br.) zebrane wcześniej
informacje opracowano metodami Affinity Diagrams i Brainstorming do postaci klastrów wizualizujących (a)
kluczowe wartości określające misję i tożsamość CKNP, (b) potencjalnych interesariuszy CKNP, w tym (c)
jego docelowych użytkowników, oraz (d) potencjalne zagrożenia i (d) modele zarządzania. Posługując się
metodą Dot Voting dokonano następnie priorytetyzacji opracowanych w ten sposób potencjalnych
użytkowników, partnerów i podejmowanych działań.

Podczas drugiego spotkania (21 czerwca br.) określono katalog potencjalnych najemców CKNP (branże
„ciche”, „czyste”, „brudne” i „hałaśliwe”) oraz przeprowadzono analizę SWOT, tj. określono mocne i słabe
strony realizowanego projektu oraz potencjalne szanse i zagrożenia.
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4.1. Mapa interesariuszy CKNP
Lista priorytetowych interesariuszy zawiera potencjalnych partnerów lub rywali w zakresie realizowanych
zadań CKNP. Wyodrębnione podmioty podzielono na sześć grup wedle realizowanych funkcji i sfery
działalności: (1) partnerów społecznych (NGO i PES), (2) nowe środowiska społeczne („nowi prażanie”), (3)
środowisko ekonomiczne (partnerzy, kontrahenci), (4) środowisko administracyjno-urzędowe, (5)
środowisko instytucji kultury oraz (6) potencjalni konkurenci. Na obecnym etapie nie sposób przesądzać
charakteru przyszłych relacji z poszczególnymi interesariuszami – jest on uzależniony od wypracowanej
misji, modelu działania oraz strategii rozwoju CKNP.

Partnerzy społeczni (NGO i PES):





Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (Kuchnia Czerwony Rower)
Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ (GPAS)
Stowarzyszenie Inżynierska 3
Konsorcjum Centrum Młodych

ul. Targowa 82
ul. Inżynierska 3
ul. Inżynierska 3
ul. Inżynierska 1

Konsorcjum zrzesza dziesięć organizacji: Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie dla Rodzin,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Towarzystwo Rozwijania Aktywności
Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, Fundacja Miejsce Kreatywne












Komitet Praw Obrony Lokatorów
Fundacja Zmiana
Fundacja Zakochana Warszawa
Stowarzyszenie Q Zmianom
Stowarzyszenie Hokuspokus (Festiwal Otwarta Ząbkowska)
Stowarzyszenie MY (Festiwal Otwarta Ząbkowska)
Kamionek Milowy (SWPS)
Towarzystwo Przyjaciół Pragi
Porozumienie dla Pragi
Cerkiew Prawosławna św. Marii Magdaleny

ul. Targowa 22
ul. Targowa 63
Plac Hallera 5
ul. Wileńska 13
ul. Żabińskiego 7/21
ul. Szymanowskiego 7/98
ul. Chodakowska 19/31
ul. Stalowa 28/1
ul. Brzeska 23
al. Solidarności 52

Nowe środowiska społeczne („nowi prażanie”):






Osiedle Port Praski
Wybrzeże Szczecińskie/ Okrzei
Osiedle Bohema
ul. Szwedzka 20
Osiedle Fabryka na Pradze
ul. Kawęczyńska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
ul. Chodakowska 19/31
Nowopowstające osiedla w rejonie ulic Podskarbińskiej i Chrzanowskiego

Środowisko ekonomiczne:










Centrum Handlowe Wileńska
PKP (siedziby głównych spółek)
Bazar Różyckiego
Centrum Praskie Koneser
Google Campus Warsaw
Szwedzka.com
Soho Factory
Fabryka Zakłady Perun
Magazyn „Zwykłe Życie”

ul. Targowa 72
ul. Targowa 74
ul. Targowa 54
ul. Ząbkowska 27/31
ul. Ząbkowska 33C
ul. Szwedzka 2/4
ul. Mińska 25
ul. Grochowska 301/305
(http://zwyklezycie.pl/)
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Środowisko administracyjno-urzędowe:
 Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

ul. Senatorska 29/31
ul. Marszałkowska 77/79
ul. Nowy Świat 20/22






ul. Smolna 4
ul. Smolna 4
ul. Filtrowa 75
ul. Canaletta 2

Centrum Przedsiębiorczości Smolna
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Centrum Komunikacji Społecznej
Biuro Polityki Lokalowej

 Urząd Dzielnicy Praga Północ
 Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Kłopotowskiego 15
ul. Jagiellońska 23

Środowisko instytucji kultury i nauki:






Muzeum Warszawskiej Pragi
Dom Kultury Praga
Sinfonia Varsovia
Teatr Powszechny
Teatr Baj

ul. Targowa 50/52
ul. Dąbrowszczaków 2
ul. Grochowska 272
ul. Zamoyskiego 20
ul. Jagiellońska 54

 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 Świetlice dla seniorów
 Centrum Kreatywności Targowa

ul. Targowa 56
ul. Inżynierska 6
ul. Strzelecka 11/13
ul. Objazdowa 2

 Remiza Tramwajów
 Pałacyk Konopackiego
 Młyn Michla






Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Wybrzeże Kościuszkowskie 22
Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
Warsaw Gallery Weekend
(http://www.warsawgalleryweekend.pl/2018/)
Warsaw by Art
(http://www.warsawbyart.com/pl)

Potencjalna konkurencja (alternatywy dla CKNP):





Artcluster Coworking Space
Fantastic Studio
Creative Hub
Busy Bee







Regus
Business_Link
Mindspace Hala Koszyki
The Heart / Warsaw Spire
Brain Embassy

 FabLab Twarda
 FabLab Wbijaj
 FabLab Hackerspace

ul. Solidarności 53
Plac Hallera 5
ul. Targowa 46/5
ul. Libijska 10C
(https://www.regus.pl/workspace/poland/warszawa)
(https://business.link/)
ul. Koszykowa 61
Plac Europejski 1
Aleje Jerozolimskie 181B
ul. Twarda 14/18
ul. Stara 4
ul. Wolność 2A
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4.2. Otwarty katalog potencjalnych najemców (użytkowników wewnętrznych CKNP)
Kierując się przyjętymi założeniami projektu CKNP wypracowano typologię potencjalnych najemców z
uwzględnieniem zawodów artystycznych i rękodzielniczych. Ze względu na charakter wykonywanej pracy i
związane z tym wymagania infrastrukturalne (lokalowo-sprzętowe) wyodrębniono sześć typowych grup
działalności: (1) „hałaśliwe”, (2) „brudne”, (3) „świetlicowe”, (4) „czyste”, (5) „ciche” i (6) „sterylne”.
Opracowany katalog ma charakter otwarty – nie wyczerpuje pełnego spektrum potencjalnych najemców,
wymagając sukcesywnego ewaluowania i modyfikacji w przyszłości przy uwzględnianiu stale zachodzących
przemian w wyróżnionym sektorze. Jego celem jest ułatwienie dokonywania wyborów podczas dalszych
etapów projektowania CKNP ewentualnie przyszłej rekrutacji najemców. Różnice między poszczególnymi
profesjami mają również charakter stopniowalny (nieostry), co obrazuje graf zamieszczony poniżej (np.
naprawa rowerów lub rzeźba są „brudne”, ale względnie ciche). W zestawieniu nie uwzględniono muzyków
– ze względu na potencjalną konieczność kosztownego wygłuszania pomieszczeń nie stanowią adekwatnych
najemców CKNP.

Profesje „hałaśliwe”:
Ślusarstwo, spawalnictwo, stolarstwo, kowalstwo itp.

Profesje „brudne” (niekoniecznie „hałaśliwe”):
Garncarstwo, ceramika, modelarnia, lakiernictwo, naprawa rowerów, scenografia, rzeźba itp.

Profesje „świetlicowe” (wymagają dużej przestrzeni)
Balet, aktorstwo, choreografia, joga, sporty walki, mindfulness itp.

Profesje „ciche” (niekoniecznie „czyste”):
Optyk, jubiler, kaletnik, szewc, krawiectwo, malarstwo, grafika, introligatorstwo, chałupnictwo, fryzjerstwo,
kosmetyczka, projektowanie interakcji, robotyka, naprawa AGD itp.

Profesje „czyste”:
Biura NGO’s i PES, komercyjne firmy branży kreatywnej, freelanserzy, projektowanie wnętrz, architektura,
zegarmistrz, projektowanie mody, ilustracja, sztuki video, fotografia, kodowanie itp.

Profesje „sterylne” (wymagają izolowanego środowiska pracy):
Cukiernictwo, gastronomia itp.

hałaśliwe

brudne

świetlicowe

h
a
ł
a

ciche

b
r
u
d

czyste

ś
w
i
e

sterylne

c
i
c
h

c
z
y
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4.3. Profile potencjalnych najemców (użytkowników wewnętrznych CKNP)

Adela Ślusarska
brudne
h
a
ł
a
Wykonuje szyldy, balustrady, płoty z metalu
ś
Dekoracyjną metaloplastykę na zleceniel
i
w
e
hałaśliwe

Stach Stolarski

hałaśliwe

brudne

hałaśliwe brudne

a
ł
a
Wykonuje szyldy, balustrady, płoty z drewna
ś
Meble na zlecenie
l
i
w
Czego chcą?
e

b
r
u
d
n
e

Niskiego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
(np. obsługa maszyn dla innych najemców CKNP)
Wsparcia przy zakupach specjalistycznego sprzętu
Żeby nikt przypadkowy nie kręcił się po pracowni
Umowy minimum na 5 lat
Parkować samochód

Czego potrzebują?
Wsparcia przy konserwacji sprzętu
Jasnego regulaminu użytkowania maszyn
Zaawansowanej instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej
Specjalistycznej infrastruktury technicznej (np. odciąg pyłu)
Windy towarowej
Przestrzeni magazynowej
Garderoby i łazienki z prysznicem
Dojazdu i możliwości parkowania pojazdów wielkogabarytowych
Wsparcia przy promocji usług w internecie
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Xawery Rovery
brudne

Montuje i naprawia rowery
Czasami przewozi rowery furgonetką

b
r
u
d
n
e

Czego chce?
Pracowni na parterze
Łatwego dostępu do przestrzeni z ulicy
Bliskiej lokalizacji ścieżek rowerowych
Otwierać swój warsztat w weekendy

Czego nie chce?
Wzmożonego ruchu samochodów
Konkurencji w okolicy
Biurokratycznych procedur

Czego potrzebuje?
Przestrzeni magazynowej
Garderoby i łazienki z prysznicem
Wsparcia przy promocji usług w internecie
Niższego czynszu poza sezonem (zimą)
w zamian za realizację misji CKNP
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Cecylia Ceramix
brudne
b
r
u
d
n
e

Projektuje i wykonuje wyroby z gliny
Czasami przewozi towar furgonetką

Czego chce?
Pracowni na parterze
Łatwego dostępu do przestrzeni z ulicy
Niższego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
Wsparcia przy zakupach specjalistycznego sprzętu

Czego potrzebuje?
Przestrzeni magazynowej
Garderoby i łazienki z prysznicem
Specjalistycznej infrastruktury (woda, energia)
Wsparcia przy promocji usług w internecie

Ofelia Transcendens
świetlicowe

Prowadzi warsztaty z jogi i mindfulness

Czego chce?
Niższego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
Prowadzić okazjonalnie sesje komercyjne

ś
w
i
e
t
l
i
c
o
w
e

Wsparcia przy promocji usług w internecie

Czego potrzebuje?
Otwartej przestrzeni łatwej do adaptacji
Garderoby i łazienki z prysznicem
Ciszy podczas zajęć
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Bob Robotycki
świetlicowe

ciche

Naprawia komputery i sprzęty AGD
Konstruuje roboty, prowadzi warsztaty

c
i
c
h
e

Hannah Hacker
świetlicowe

ciche
ś
w
i
e
t
Studiuje wzornictwo i psychologię na SWPS
l
Interesuje się kodowaniem
i
c
o
Czego chcą?
w CKNP
Niższego czynszu w zamian za realizację misji
e

c
i
c
h
e

(np. prowadzenie warsztatów dla praskiej młodzieży)
Prowadzić także sesje komercyjne
Otwartej przestrzeni łatwej do adaptacji
Wsparcia przy zakupach specjalistycznego sprzętu

Czego potrzebują?
Szybkiego internetu
Zaawansowanej instalacji elektrycznej
Dostępu do niewielkiej przestrzeni magazynowej

Strona 16 z 94

Krystyna Krawiecka
świetlicowe

ciche
ś
w
i
e
t
Prowadzi zakład krawiecki
l
Przy dużych zleceniach zatrudnia do 8 szwaczek
i
Czasami przewozi towar furgonetką
c
o
Czego chce?
w
Otwartej przestrzeni łatwej do adaptacji
e

c
i
c
h
e

Przestrzeni magazynowej

Zjeść tani obiad na miejscu
Wsparcia przy promocji usług w internecie
Niskiego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
(np. prowadzenie kursów dla młodzieży)

Czego się boi?
Podwyżek czynszu
Zmian warunków wynajmu

Szymon Szewski
ciche

Projektuje dizajnerskie buty
Czasami musi zaparkować samochód

c
i
c
h
e

Czego chce?
Ciszy i spokoju – dobrych warunków do pracy
Warunków adekwatnych do ceny wynajmu
Płacić komercyjne stawki w zamian za święty spokój
Niewielkiego magazynu
Wsparcia przy promocji usług w internecie
Kogoś, kto będzie na miejscu sprzedawać jego wyroby

Strona 17 z 94

Hilary Dłubak
ciche

c
i
c
h
e

Projektuje dizajnerskie okulary
Pracuje po kilkanaście godzin na dobę

Czego chce?
Ciszy i spokoju do pracy
Warunków adekwatnych do ceny wynajmu
Płacić komercyjne stawki w zamian za święty spokój
Otwartej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej
Skorzystać sporadycznie z maszyn w modelarni
Współpracy z operatorem maszyn (np. ze stolarzem)
Wsparcia przy promocji usług w internecie
Kogoś, kto będzie na miejscu sprzedawać jego wyroby

Czego potrzebuje?
Magazynu na materiały
Codziennego sprzątania stanowiska pracy
Utylizacji odpadów produkcyjnych
Częstego wietrzenia pomieszczeń (pył, lakiery, kleje)

Czego nie chce?
Żeby się kręciły przypadkowe osoby
(wyjątek – „dzień otwartych pracowni”)
Zawracać sobie głowę sprzedażą detaliczną
(woli w tym czasie pracować)
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Andrzej Warszawski
ciche

Artysta lokalny, absolwent ASP
Potrzebuje pracowni – nieważne gdzie, byle tanio
Czasami przewozi prace furgonetką

Czego chce?
Przestrzeni pracownianej
Przestrzeni magazynowej
Wystawiać swoje prace na terenie CKNP
Sprzedawać swoje prace w sklepie na miejscu
Niskiego czynszu w zamian za realizację misji CKNP

Malwina Malarska
ciche

Artystka uznana międzynarodowo
Może płacić stawki komercyjne
Czasami przewozi prace furgonetką

Czego chce?
Przestrzeni pracownianej
Przestrzeni magazynowej
Załatwiać sprawy mejlem albo telefonem

Czego potrzebuje?
Windy towarowej na duże gabaryty
Naturalnego (dziennego) światła w pracowni

Czego nie chce?
Żeby jej przeszkadzano w pracy

Czego się boi?
Obciachu przed ważnymi gośćmi
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Ilona Ilustracyjna
ciche
c
z
y
s
t
Ilustruje książki
czasami projektuje torby, koszule,etapety
czyste

c
i
c
h
e

Czego chce?
Niższego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
Otwartej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej
Współpracy i dobrych relacji z innymi najemcami
Malować i pisać po ścianach
Zjeść tani lancz na miejscu
Wygodnie przypiąć rower
Segregować śmieci

Czego się boi?
Że jej podniosą czynsz
Obciachu wobec klientów
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Archibald Architekt
czyste

Projektuje budynki prywatne i publiczne
Przy dużych projektach zatrudnia do 8 osób
Regularnie potrzebuje parkingu

c
z
y
s
t
e

Czego chce?
Ciszy i spokoju do pracy
Warunków adekwatnych do ceny wynajmu
Profesjonalnego / poważnego traktowania
Płacić komercyjne stawki w zamian za święty spokój
Szybkiego załatwiania spraw / prostoty obsługi
Jak najmniej formalności urzędowych
Załatwiać sprawy mejlem albo telefonem
Wchodzić i wychodzić o dowolnej porze

Czego potrzebuje?
Szybkiego internetu do słania dużych plików
Kabiny do prowadzenia poufnych rozmów
Swobodnie korzystać z sal konferencyjnych
Korzystać na miejscu z kolorowego plotera
Korzystać z modelarni, CNC i drukarek 3D
Współpracy z operatorami warsztatów
Mieć gdzie spokojnie z klientem porozmawiać
Płacić ekstra za parking (np. dla klienta)
Otwartej przestrzeni łatwej do adaptacji

Czego się boi?
Obciachu przed klientami
Marnowania czasu

Czego nie chce?
Żeby się kręciły przypadkowe osoby
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Jan Wolny-Strzelecki
czyste

Freelanser
Potrzebuje biurka na 2-3 tygodnie
Chce płacić stawkę za dzień (komercyjnie)

c
z
y
s
t
e

Czego chce?
Otwartej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej
Warunków adekwatnych do ceny wynajmu
Profesjonalnego / poważnego traktowania
Płacić komercyjne stawki w zamian za święty spokój
Załatwiać sprawy od ręki / prostoty obsługi
Jak najmniej formalności urzędowych
Załatwiać sprawy mejlem albo telefonem
Wchodzić i wychodzić o dowolnej porze
Zjeść szybki lancz na miejscu

Czego potrzebuje?
Szybkiego internetu do słania dużych plików
Kabin do prowadzenia poufnych rozmów
Swobodnie korzystać z sal konferencyjnych
Mieć gdzie spokojnie z klientem porozmawiać

Czego się boi?
Obciachu przed klientami
Marnowania czasu

Czego nie chce?
Żeby się kręciły przypadkowe osoby
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Kaja Społecznicka
czyste

Prowadzi stowarzyszenie pomocy rodzinom
Przy dużych projektach zatrudnia do 8 osób

c
z
y
s
t
e

Czego chce?
Niższego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
Otwartej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej
Bliskiej współpracy z miastem
Bliskiej współpracy z innymi najemcami
Bliskiej współpracy z operatorami warsztatów
Bliskiej współpracy z okolicznymi NGO i PES
Wchodzić i wychodzić o dowolnej porze
Swobodnie korzystać z sal konferencyjnych
Swobodnie korzystać ze świetlic
Zjeść tani lancz na miejscu

Czego jej brakuje?
Internetowej platformy wymiany informacji nt. Pragi
Wsparcia promocji działań w internecie

Czego się boi?
Że jej podniosą czynsz
Zmiany warunków najmu
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Grzegorz Chłodny
sterylne

Prowadzi klubokawiarnie w Warszawie
Zatrudnia 4-8 osób (kuchnia, bar)
Trzy razy w tygodniu ma dostawy towaru

Czego chce?
Wysokiej frekwencji
Stworzyć miejsce z klimatem
Organizować dyskusje i panele kultury
Organizować na miejscu targi zdrowej żywności
Niższego czynszu w zamian za realizację misji CKNP
Sprzedawać alkohol niskoprocentowy
Budować dobre relacje z najemcami i ich gośćmi
Latem prowadzić ogródek otwarty do północy
Profesjonalnego / poważnego traktowania
Szybkiego załatwiania spraw / prostoty obsługi
Jak najmniej formalności urzędowych
Załatwiać sprawy mejlem albo telefonem
Umowy minimum na 5 lat
Parkować samochód

Czego potrzebuje?
Często wywozić śmieci
Wygłuszyć otoczenie, by się nie niosło echo

Czego nie chce?
Konkurencji w pobliżu
Narzekających sąsiadów
Kiboli zaczepiających klientów
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4.4. Profile potencjalnych gości (użytkowników zewnętrznych CKNP)
Sąsiedzi (głównie osoby starsze)
Chcą informacje nt. oferty CKNP znaleźć na plakatach albo w osiedlowym sklepie
Chcą czuć się zaproszeni do udziału w imprezach i warsztatach w CKNP
Chcą zniżek w klubokawiarni CKNP
Potrzebują ciszy (akustyczne podwórko na Targowej)
Potrzebują zieleni i ławek, na których można przysiąść
Potrzebują parkingu (ok. 50 pojazdów mieszkańców w okolicy)

Praskie NGO i PES (np. Otwarte Drzwi, GPAS, Konsorcjum Centrum
Młodych)
Chcą realizować misję CKNP w zamian za dostęp do infrastruktury
Chcą okazjonalnie skorzystać z sal konferencyjnych, świetlic albo terenu
Potrafią skutecznie organizować warsztaty zgodnie z misją CKNP
Potrafią skutecznie rekrutować praskich wykluczonych (np. starszych, bezrobotnych)

Indywidualni aktywiści
Chcą okazjonalnie skorzystać z sal konferencyjnych albo otoczenia

Prascy bezrobotni w średnim wieku
Chcą informacje nt. CKNP znaleźć w internecie
Chcą informacje nt. CKNP znaleźć na plakatach albo w osiedlowym sklepie
Chcą móc wejść bez wstydu, czuć się mile widzianym
Chcą dostać ofertę kursów doszkalających
Chcą dostać dorywczą pracę

Młodzież i dzieciaki z okolic
Chcą wszystkie informacje nt. CKNP znaleźć w internecie
Chcą móc wejść bez wstydu, czuć się mile widzianym
Chcą dostać ofertę kursów doszkalających
Chcą dostać dorywczą pracę
Chcą ścianki wspinaczkowej, urządzeń do kalisteniki, fajnego placu zabaw

Drobni przedsiębiorcy (np. działkowicze, panie z kwiatami, fast-foody)
Chcą mieć gdzie się rozstawić z towarem (załatwianie od ręki!)
Potrzebują dojechać samochodem dostawczym
Potrzebują wywieźć duże ilości śmieci

Warszawscy Ukraińcy, Wietnamczycy, Romowie, Czeczeni
Chcą móc wejść bez wstydu, czuć się mile widzianym
Chcą komunikacji w językach narodowych (np. reklama CKNP w metrze)
Potrzebują przestrzeni spotykań we własnym gronie

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub intelektualnie
Chcą móc wejść bez wstydu, czuć się mile widzianym
Potrzebują przestrzeni dostosowanej ergonomicznie do swych ograniczeń
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4.4. Profile potencjalnych gości (użytkowników zewnętrznych CKNP) cd.
Normalsi – młode rodziny z dziećmi (np. mieszkańcy Placu Hallera, Powiśla, Mokotowa)
Chcą informacje nt. CKNP znaleźć w internecie
Chcą przyjść z dziećmi
Chcą dostać ofertę dla dzieci (świetlica-bawialnia, plac zabaw, warsztaty plastyczne)
Chcą dostać ofertę dla siebie (np. kurs spawania, warsztaty z robotyki, mindfulness)
Chcą usiąść spokojnie, zjeść lancz w dobrej cenie i napić się kawy
Mogą przyjechać metrem lub rowerami

Wyczesi / nowi prażanie (np. mieszkańcy Portu Praskiego, Bohemy, Soho, Fabryki na Pradze)
Chcą informacje nt. CKNP znaleźć w internecie
Chcą przyjść z dziećmi
Chcą dostać ofertę dla dzieci (świetlica-bawialnia, plac zabaw, warsztaty plastyczne)
Chcą się otagować w mediach społecznościowych
Chcą zjeść lancz w modnym miejscu
Chcą zaparkować samochód
Mogą przyjechać rowerem

Ekspaci / warszawscy obcokrajowcy (zagraniczni specjaliści, studenci)
Chcą komunikacji w języku angielskim (np. strona internetowa, reklama w metrze)
Chcą dostać ciekawą ofertę dla siebie (np. warsztaty z robotyki, mindfulness)
Chcą dostać ofertę dla dzieci (świetlica-bawialnia, plac zabaw, warsztaty)
Chcą namacalnie doświadczyć „praskiej egzotyki”

Warszawscy projektanci, graficy, artyści wizualni, studenci (w tym zagraniczni)
Chcą korzystać z modelarni / fablabu (np. z plotera, obrabiarki CNC, drukarki 3D)

Organizatorzy eventów komercyjnych
Chcą profesjonalnego traktowania – minimum formalności, załatwiać wszystko od ręki
Mogą zapłacić komercyjne stawki proporcjonalne do prestiżu i funkcjonalności CKNP
Potrzebują dojazdu dla furgonetek lub samochodów ciężarowych
Potrzebują wywieźć duże ilości śmieci
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5. Przykłady analogicznych instytucji:
Podczas wywiadów pogłębionych i pracy warsztatowej przywołano przykłady analogicznych instytucji w
kraju i za granicą. Część z nich stanowi inspiracje dla powstającego CKNP, część zaś negatywne punkty
odniesienia.

5.1. Negatywne punkty odniesienia:
Negatywne przykłady analogicznych instytucji łączy hermetyczny model działalności – ekskluzywistyczny,
nieprzyjazny wobec niektórych grup użytkowników, zwłaszcza wobec dzieci, osób starszych lub o niskich
dochodach, sprzyjający gentryfikacji bezpośredniej okolicy.

Soho Factory
Hala Koszyki
Koneser Centrum Praskie
Stalownia Praska
Fabryka Perun

| Warszawa (www.sohofactory.pl/)
| Warszawa (https://www.koszyki.com/)
| Warszawa (http://koneser.eu/)
| Warszawa (www.szwedzka.com)
| Warszawa (ul. Grochowska 301-305)
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5.1. Negatywne punkty odniesienia (cd.)

Dodatkowo w przypadku wskazanych instytucji publicznych brakuje tożsamości i jasno sprecyzowanej misji,
co się przekłada m.in. na brak konstruktywnej oferty programowej, brak skutecznej strategii
komunikacyjnej oraz brak trwałych relacji z użytkownikami.

Centrum Kreatywności Targowa | Warszawa (ul. Targowa 56)
Centrum Wielokulturowe
| Warszawa (https://centrumwielokulturowe.waw.pl)
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5.2. Pozytywne punkty odniesienia (inspiracje dla CKNP)
Przykłady pozytywne łączy jasno określona misja oraz wysoki poziom dostępności i łatwość obsługi, co
oznacza w praktyce dopasowanie oferty programowej i funkcjonalności do precyzyjnie zdiagnozowanych
potrzeb różnorodnych grup użytkowników, skuteczne strategie komunikacji (zarówno przy pomocy
tradycyjnych mediów, jak i nowych technologii), atrakcyjny wizerunek przyciągający różnorodnych
partnerów (biznesowych i społecznych) oraz wysoki kapitał społeczny (dobra reputacja, wysokie poczucie
wspólnotowości i trwałe relacje z użytkownikami).

Zakład Makerspace
FabLab Twarda
FabLab Hackerspace
FabLab Wbijaj

| Poznań, ul. Słowackiego 23/11 (http://zaklad.org/oferta/)
| Warszawa, ul. Twarda 14/18 (https://fablabtwarda.pl/strona-glowna/)
| Warszawa, ul. Wolność 2A (https://gallery.hackerspace.pl/)
| Warszawa, ul. Stara 4 (http://centrumwspieraniarodzin.pl)
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5.2. Pozytywne punkty odniesienia (cd.)

OFF Piotrkowska

| Łódź (http://offpiotrkowska.com/)
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5.2. Pozytywne punkty odniesienia (cd.)

REGUS
| ogólnopolskie (https://www.regus.pl/office-space/poland/warszawa)
Kamienica Szpitalna 8A | Warszawa
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5.2. Pozytywne punkty odniesienia (cd.)
UnderBroen
Taverne Guttenberg
BKK
Musikbunker

| Kopenhaga (http://underbroen.com/)
| Lyon (https://www.taverne-gutenberg.com/)
| Berlin (http://www.bbk-berlin.de/)
| Hamburg (http://www.musikbunker-hamburg.de/)

GalerienHaus
KunstWerke

| Berlin (http://www.galerienhaus.com/)
| Berlin (https://www.kw-berlin.de/en/kw-onlocation/)

Die Compagnie
RadialSystem

| Berlin (https://www.sashawaltz.de/en/)
| Berlin (https://radialsystem.de/space-for-ideas/?lang=en)

Löwenbräukunst

| Zurych (https://www.lowenbraukunst.ch/)

Pracownie w dawnych zakładach Mesko przy Podskarbińskiej 32/34 (zburzone w czerwcu 2017)
Kolonia Artystów na terenie Stoczni Gdańskiej (http://www.kolonia-artystow.pl/)
Dzika strona Wisły Plac Hallera 5
Zagłębie klubowe: Chmury, Hydrozagadka, Skład butelek, ul. 11 listopada 22
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5.2. Pozytywne punkty odniesienia (cd.)

Magazyn „Zwykłe Życie”

| Warszawa (http://zwyklezycie.pl/)
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6. Ewaluacja raportów z konsultacji społecznych określających założenia projektowe CKNP
Analiza wskazuje wady i zalety obu opracowanych dotąd raportów określających potrzeby, oczekiwania i
ograniczenia potencjalnych interesariuszy i użytkowników CKNP, tj. (1) raport z otwartych konsultacji
społecznych zorganizowanych w kwietniu 2017 oraz (2) raport z przeprowadzenia zogniskowanych
wywiadów grupowych w czerwcu 2017.
Jako kryteria oceny przyjęto wnioski z przeprowadzonych przez zespół wywiadów pogłębionych oraz z
analizy pozostałych dokumentów w ramach Desk Research, w szczególności rekomendacji Oddziału
Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (maj 2015) oraz rekomendacji z ewaluacji
funkcjonalno-użytkowej Centrum Kreatywności Targowa (wrzesień 2017).

Uwagi krytyczne dotyczące obu raportów:
 Wzajemne nieskorelowanie i brak synchronizacji – nieuzgodnienie celów i metodyk badania;
 Niski poziom analityczności oraz brak syntetycznej, przejrzystej formuły prezentacji wniosków;
 Nieuwzględnienie rekomendacji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
opracowanych we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich w ramach warsztatów
projektowych opracowujących modele przemian na Pradze Północ w maju 2014 roku;
 Wybiórcze i zawężające określenie potrzeb potencjalnych użytkowników CKNP;
 Brak rozpoznania pełnego spektrum wszystkich potencjalnych interesariuszy CKNP;
 Marginalizacja perspektywy kluczowych interesariuszy (np. Fundacja Otwarte Drzwi, urzędnicy miejscy,
potencjalni inwestorzy lub partnerzy prywatni);
 Nieuwzględnienie perspektywy ekspertów (zwłaszcza liderów lokalnych);
 Nieuwzględnienie perspektywy zamieszkujących Pragę mniejszości etnicznych i narodowych (Czeczeńcy,
Romowie, Ukraińcy);
 Ignorowanie perspektywy anglojęzycznych obcokrajowców (studenci, turyści);
 Brak analizy porównawczej analogicznych instytucji w kraju i za granicą;
 Brak opracowanych profili typowych użytkowników i partnerów społecznych CKNP;
 Ignorowanie identyfikacji wizualnej, strategii komunikacji oraz aktywności w internecie jako integralnych
parametrów skutecznej funkcjonalności CKNP;
 Niewypracowanie modeli współpracy z potencjalnymi parterami z sektora prywatnego (np. inwestorami
lub najemcami komercyjnymi);
 Powierzchowne opracowanie modeli zarządzania CKNP – ignorowanie aspektów ekonomicznych i
społecznych przy przesadnym uprzywilejowaniu interesów uczestników badań;
 Przesadny nacisk położony na peryferyjne funkcjonalności (np. sauna, basen, escape room) – żaden z
uczestników badań pogłębionych nie zgłaszał takiej potrzeby;
 Niejasna metodologia badawcza i nieefektywne techniki konsultacji;
 Brak ewaluacji formułowanych postulatów i oczekiwań;
 Nieskuteczna rekrutacja uczestników badań;
 Nieuwzględnienie współczynnika czasu potrzebnego na realizację CKNP – potrzeby, oczekiwania i
ograniczenia interesariuszy i potencjalnych użytkowników mogą się radykalnie zmienić.
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6.1. Analiza raportu z kwietnia 2017 (otwarte konsultacje społeczne)
Wady:
(1) Anachroniczna, zawężająca definicja „branży kreatywnej” (s. 11-12);
(2) Niereprezentatywna próba uczestników konsultacji – „najliczniej reprezentowaną grupą byli
rzemieślnicy i mieszkańcy Pragi, a także osoby wynajmujące w pobliżu pracownie” (s. 16);
(3) Brak ewaluacji metod rekrutacji dokonywanej przez firmę Biznes and Culture (s. 12);
(4) Brak opracowania wyników konsultacji dokonywanych za pośrednictwem telefonicznej infolinii, punktu
informacyjnego i ankiety online;
(5) Upraszczająca mapa interesariuszy CKNP (s. 16);
(6) Ignorowanie faktycznego zróżnicowania potrzeb, oczekiwań i ograniczeń wśród wyróżnionych grup
docelowych użytkowników (mieszkańcy Pragi, przedstawiciele NGO i PES, osoby dostarczające usług
opartych na wiedzy);
(7) Faktyczne zawężenie analizy funkcjonalno-użytkowej do perspektywy praskich rzemieślników przy
pominięciu lub marginalizacji perspektywy innych użytkowników (s. 39);
(8) Nieuwzględnienie perspektywy zamieszkujących Pragę mniejszości etnicznych i narodowych oraz
cudzoziemców i zagranicznych turystów;
(9) Nieuwzględnienie perspektywy projektantów i artystów blisko współpracujących z nowymi
technologiami (np. twórcy robotów, hakerzy);
(10) Marginalizacja perspektywy bezpośrednich sąsiadów CKNP (osób prywatnych i PES);
(11) Marginalizacja perspektywy muzyków i ludzi teatru;
(12) Niedopracowanie kwestii ruchu samochodowego i parkingów, zwłaszcza transportu towarowego i
wielkogabarytowego – jako jedyną alternatywę dla kosztownego w realizacji parkingu podziemnego
(poziom -1) wskazano zabudowę boiska w sąsiedztwie (s. 28-29);
(13) Zignorowanie kwestii modelu zarządzania CKNP – przy jednoczesnym zakwestionowaniu wariantu
współpracy z prywatnymi inwestorami, lakonicznym optowanie za kierownictwem spółdzielczym oraz
koniecznością przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie (s. 36 i 39).
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6.1. Analiza raportu z kwietnia 2017 (otwarte konsultacje społeczne) cd.
Zalety:
(1) Postulat priorytetu misji CKNP nad rentownością – określenie grupy priorytetowych najemców (np.
zgodnie z założeniami programu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”) i dostosowanie wysokości czynszu
do ich możliwości finansowych (s. 32 i 36);
(2) Postulat „wymiennika” – realizacji zadań z zakresu misji CKNP w zamian za obniżony czynsz (s. 36);
(3) Dokładna dokumentacja stanu technicznego budynków (s. 6-8);
(4) Dokładna dokumentacja wytycznych konserwatorskich (s. 9);
(5) Uwzględnienie perspektywy lokalnych grup interesu i zaangażowanie w proces rekrutacji aktywistów z
Grupy Pedagogów i Animatorów Społecznych (GPAS);
(6) Trafne zdiagnozowanie poczucia braku sprawczości wśród rekrutowanych mieszkańców Pragi –
ujawnienie przyczyn ich niechęci do angażowania się w proces konsultacji inicjatyw miejskich (s. 14);
(7) Trafne rozróżnienie potrzeb, oczekiwań i ograniczeń dwóch głównych typów potencjalnych
użytkowników CKNP (pracownie „ciche” vs pracownie „hałaśliwe”);
(8) Trafne rozgraniczenie potencjalnych pracowni (a) „cichych” (sztuki wizualne, fotografia, pracownie
krawieckie, obuwnicze, projektowanie graficzne, architektura wnętrz, naprawa rowerów, ceramika,
cukiernictwo) i (b) „hałaśliwych” (typu stolarstwo, ślusarstwo, lakiernictwo);
(9) Postulat lokowanie pracowni „cichych” w wielokondygnacyjnym budynku Targowa 80, zaś
„hałaśliwych” we względnie osłoniętym budynku Inżynierska 3;
(10) Postulat adaptacji infrastruktury budynku Inżynierska 3 do potrzeb pracowni „hałaśliwych”
(wzmocnione stropy, kompresor, wyciągi do pyłów, lakierów, dymów, odpady toksyczne etc.);
(11) Postulat lokowania przestrzeni coworkingowych na średnich piętrach budynku Targowa 80;
(12) Postulat estetycznej i funkcjonalnej integracji przestrzeni wokół budynków, ze szczególnym
uwzględnieniem „strefy buforowej” – otwartej na zewnętrznych użytkowników, przyjaznej i
zapraszającej do swobodnego korzystania z przestrzeni instytucji, obejmującej najniższe kondygnacje
obu budynków, zadaszony dziedziniec między nimi, ewentualnie również punkt widokowy na dachu (s.
27-28 oraz 37 i 39);
(13) Postulat lokowania funkcji socjalnych na poddaszach obu budynków (s. 28 i 31);
(14) Postulat wprowadzenia drobnej architektury rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb rodzin z dziećmi
(placyk zabaw, zestawy do kalisteniki), osób starszych (ławeczki, stoliki do gry w szachy, szklarnie) i
młodzieży (ściana wspinaczkowa);
(15) Postulat dostosowania przestrzeni do organizacji okresowych imprez typu targ śniadaniowy, targi
zdrowej żywności czy targi staroci (przy założeniu sprawnego wywozu dużych ilości śmieci);
(16) Postulat opracowania pieszo-rowerowego pasażu komunikacyjnego na osi ulic Inżynierskiej i Targowej
(s. 29 i 39).
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6.2. Analiza raportu z czerwca 2017 (zogniskowane wywiady grupowe)
Wady:
(1) Zawężenie perspektywy funkcjonalnej do potrzeb, oczekiwań i ograniczeń zaledwie trzech grup
społecznych – (1) lokalnych artystów-rzemieślników, (2) mieszkańców okolicy Targowej 80 oraz (3)
studentów;
(2) Brak uwzględnienia perspektywy „cichych” lub „czystych” pracowni rzemieślniczych – badani
deklarują, że „80% naszych pracowni jest głośna” (s. 13);
(3) Brak uwzględnienia perspektywy (potrzeb, oczekiwań i ograniczeń) praskich aktywistów oraz
organizacji społecznych typu NGO i PES (Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej);
(4) Brak uwzględnienia perspektywy inwestorów prywatnych oraz komercyjnych najemców;
(5) Kontrowersyjny postulat organizacji dojazdu dla wielkogabarytowych pojazdów towarowych oraz
swobodnego dostępu parkingu dla klientów i kontrahentów – wedle deklaracji badanych: „Mamy
swoich klientów, znajomych, współpracowników, kooperantów… to generuje ruch, ogromny” (s. 13).
Realizacja tego postulatu wyklucza realizację postulatów zgłaszanych przez innych uczestników
badania – m.in. zachowania ciszy w sąsiedztwie, ułatwiania dostępu dla seniorów i dzieci czy otwarcia
duktu pieszo-rowerowego na osi ulic Targowej i Inżynierskiej;
(6) Wbrew deklarowanym celom nie wypracowano modelu zarządzania CKNP. Raport prezentuje jedynie
wyobrażenia i postulaty kilkunastu uczestników biorących udział w badaniu. Na temat modeli
zarządzania szerzej wypowiadają się tylko rzemieślnicy (s. 7) i studenci (s. 33);
(a) Badani artyści-rzemieślnicy postulują model stowarzyszenia – „na wzór spółdzielni
mieszkaniowych”, z instrumentalną (zadaniowo-techniczną) funkcją operatora oraz wysoce
uprzywilejowaną pozycją najemców. Szczególnie uprzywilejowana ma być pozycja uczestników
wywiadów, którzy mają stanowić komisję rekrutacyjną (s. 10).
(b) Studenci postulują „model partycypacyjny” – bardziej otwarty na uwzględnianie potrzeb
okolicznych mieszkańców oraz władz miasta;
(c) Okoliczni mieszkańcy wspominają ogólnikowo o modelu partycypacyjnym zarządzanym wspólnie
przez przedstawicieli samorządu, najemców i sąsiadów (s. 19);
(7) Żadne z wymienionych modeli zarządzania nie uwzględniają czynnika ekonomicznego poza
ogólnikowym stwierdzeniem, że CKNP powinno się samofinansować (s. 7 i 10) oraz propozycjami
wynajmu 30% powierzchni lokali na popularne usługi typu fryzjer, kosmetyczka (s. 32).
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6.2. Analiza raportu z czerwca 2017 (zogniskowane wywiady grupowe) cd.
Zalety:
(1) Postulat walki z komercjalizacją CKNP a w konsekwencji nadmierną gentryfikacją okolicy (s. 16);
(2) Postulat minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych – badani zwracali uwagę na ryzyko
„przeinwestowania” rewitalizowanego budynku, a w konsekwencji wzrostu opłaty za wynajem
powierzchni (s. 13, 16, 45);
(3) Postulat opracowania jasnych procedur selekcji najemców w oparciu o kryteria merytoryczne – inne
niż wysokość opłacanego czynszu (s. 8-9);
(4) Postulat relatywizacji wysokości stawek czynszu dla najemców proporcjonalnie do stopnia
zaangażowania w działalność na rzecz misji CKNP na zasadzie: „im większe zaangażowanie tym niższy
czynsz” (s. 9 i 10). Wariant taki dopuszcza kilka stawek czynszu, w tym wynajem powierzchni zarówno
po stawkach wysoce preferencyjnych, jak i po stawkach komercyjnych;
(5) Postulat określenia limitu powierzchni wynajmowanej na działalność ściśle komercyjną (badani
szacowali ten limit na poziomie ok. 30% całkowitej powierzchni);
(6) Postulat realizacji działalności zarobkowej CKNP poprzez (a) hostel i (b) przestrzeń co-workingową
(typu biurka na godziny z dostępem do udogodnień);
(7) Postulat radykalnej otwartości CKNP pojęty jako inkluzywność, bezpretensjonalność i
ogólnodostępność wobec zewnętrznych użytkowników (innych niż najemcy) m.in. poprzez
organizowanie wydarzeń typu „otwarte pracownie” (np. s. 8, 11, 15-18);
(8) Postulat otwartości funkcjonalnej pojętej jako zdolność do szybkiej modyfikacji i adaptacji pomieszczeń
w zależności od potrzeb przyszłych najemców (s. 14);
(9) Krytyka praktycznej niedostępności analogicznych instytucji administrowanych przez miasto,
odstraszających okolicznych mieszkańców i innych użytkowników (przykład ochrony w budynku
Centrum Kreatywności Targowa, która odstrasza potencjalnych zainteresowanych);
(10) Postulat strefowania przestrzeni CKNP na otwartą (ogólnodostępną dla każdego) i zamkniętą
(dostępną wyłącznie dla najemców oraz ich gości) (s. 20);
(11) Postulat dostosowania przestrzeni otwartej do potrzeb seniorów, niepełnosprawnych, rowerzystów i
rodzin z małymi dziećmi (s. 29);
(12) Postulat wyciszenia „głośnych” pracowni rzemieślniczych do poziomu akceptowalnego dla okolicznych
mieszkańców (s. 15-16);
(13) Postulat utworzenia na dachu budynku przy Targowej 80 (najwyższej kondygnacji) tarasu z punktem
widokowym (s. 20);
(14) Postulat wypracowania misji CKNP zorientowanej na potrzeby lokalnej społeczności, w szczególności
dzieci, seniorów, osób niepracujących oraz „trudnej młodzieży” (np. s. 10, 12, 18, 21-26);
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(15) Postulat utworzenia w CKNP „Szkoły rzemiosł” – instytucji wspomagającej transfer kompetencji
rzemieślniczych między pokoleniem starych praskich fachowców i początkujących pasjonatów pod
postacią szkoleń lub otwartych warsztatów (s. 22);
(16) Postulat otwarcia na inicjatywy oddolne – zarówno ze strony organizacji NGO czy PES, jak i ze strony
lokalnych aktywistów lub liderów społecznych (s. 8, 18);
(17) Postulat wypracowania skutecznych form komunikacji dostosowanych do zróżnicowanych oczekiwań i
przyzwyczajeń różnych, odmiennych grup potencjalnych użytkowników zewnętrznych, włączywszy w
to informacje zorientowane na społeczność lokalną – dystrybuowane m.in. na plakatach, ulotkach,
klatkach schodowych, lokalnych sklepach (s. 14, 34);
(18) Postulat otwarcia warsztatu drobnych napraw elektrotechnicznych lub mechanicznych (s. 22-23);
(19) Postulat dostosowania dziedzińca między budynkami Targowa 80 i Inżynierska 3 do realizacji
incydentalnych imprez artystycznych poprzez zadaszenie i przystosowanie infrastruktury elektrycznej;
(20) Postulat dostosowania okolicznej małej architektury do organizacji cyklicznych imprez typu targi (np.
śniadaniowe, zdrowej żywności, staroci).
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7. Analiza SWOT (zalety i wady projektu CKNP, szanse i zagrożenia)
Zalety
(1) Doskonała lokalizacja (2 kilometry od Kolumny Zygmunta) i świetne skomunikowanie – ścieżki
rowerowe, przystanki autobusowe, węzeł tramwajowy, 300 metrów od stacji metra i kolejki miejskiej;
(2) Dużo nieruchomości w okolicy należy do miasta – możliwość kształtowania polityki wynajmu;
(3) Wysokie zapotrzebowanie w Warszawie na dostęp do wynajmowanej na preferencyjnych warunkach
przestrzeni do pracy twórczej;
(4) Powszechnie ugruntowany pozytywny wizerunek Pragi jako dzielnicy artystycznej;
(5) Silne więzi sąsiedzkie i tożsamość lokalna okolicznych mieszkańców oraz charakterystyczny,
rozpoznawalny koloryt okolicy;
(6) Wysoka aktywność lokalnych aktywistów (osoby indywidualne, NGO, PES);
(7) Wysoka aktywność drobnego handlu w okolicy (kwiaciarki, straganiarze);
(8) Wielu rzemieślników i artystów blisko związanych z Pragą – mieszka lub wynajmuje pracownie (z uwagi
na dostępność tanich lokali);
(9) Wysoki odsetek okolicznych mieszkańców posiadających kwalifikacje zawodowe (typu „złota rączka”,
hydraulik, dekarz, tynkarz, murarz, spawacz);
(10) Rosnąca popularność stylów życia oscylujących wokół sztuki współczesnej, rzemiosła, nowych
technologii i permakultury (promowanych m.in. przez magazyny typu „Zwykłe Życie”, „Dezeen”,
„Designboom”, „Wired” czy imprez typu Łódź Design Festival);
(11) Rosnące zapotrzebowanie na usługi typu FabLab, kursy robotyki, warsztaty stolarskie – zarówno jako
metoda podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i jako alternatywa dla tradycyjnych sposobów
spędzania wolnego czasu;
(12) Relatywnie duża powierzchnia przeznaczona na CKNP (ok. 3000 m2);
(13) Brak tego typu instytucji na terenie Warszawy (stan na rok 2018);
(14) Jasno określone spektrum potencjalnych użytkowników oraz zakres ich potrzeb, możliwości i
ograniczeń (zob. ustalenia niniejszego raportu, s. 13-26);
(15) Proaktywna postawa urzędników miejskich – zorientowana na wnikliwą diagnostykę status quo,
zdefiniowanie dysfunkcji i wygenerowanie konstruktywnych rozwiązań systemowych.
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7. Analiza SWOT (zalety i wady projektu CKNP, szanse i zagrożenia) cd.
Wady
(1) Brak jasno określonej misji CKNP i profilu działalności, zwłaszcza w relacji do pozostałych miejskich
projektów na Pradze wskazanych w ZPR – Centrum Kreatywności Targowa 56, Remizy Tramwajów oraz
Młyna Michla;
(2) Nieskuteczna polityka komunikacyjna – kluczowi interesariusze CKNP nic nie wiedzą o planach budowy
instytucji albo dowiadują się z plotek, nie rozumieją celów ani założeń powstającej instytucji, nie zostali
włączeni w proces jej projektowania;
(3) Niski poziom zaufania społecznego wśród interesariuszy i potencjalnych najemców – poczucie
wyczerpania i frustracji pasywną postawą miasta, brak poczucia sprawczości, nieufność wobec
inicjatyw publicznych;
(4) Kiepski wizerunek inwestycji publicznych, realizowanych w okolicy przez miasto (Centrum
Kreatywności Targowa i Muzeum Pragi);
(5) Trudność w ustaleniu jasnych kryteriów, określających standardy przy rekrutacji najemców (tenant
mix) oraz przy wyborze jakość oferty wydarzeń towarzyszących;
(6) Zignorowanie perspektywy UX przy ustalaniu parametrów funkcjonalno-użytkowych CKNP – brak
jakichkolwiek wytycznych na temat komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii (strony
internetowej, ewentualnej aplikacji, profili w portalach społecznościowych itp.);
(7) Wytyczne konserwatora, nakazujące dostosować funkcję rewitalizowanych budynków do ich struktury
(nie na odwrót);
(8) Wyizolowanie rewitalizowanych budynków z jednego, integralnego stylowo i funkcjonalnie zespołu
dawnych „Składów Mebli Wróblewskiego” – przedmiotem inwestycji są jedynie 2 z 4 zachowanych
magazynów;
(9) Ograniczenia techniczne i prawne jedynego istniejącego dojazdu do nieruchomości – ograniczone
wymiary przejazdu bramowego (Targowa 80/82) oraz status drogi ze służebnością przejazdu;
(10) Brak miejsc parkingowych dla samochodów przy jednoczesnym wysokim zapotrzebowaniu ze strony
okolicznych mieszkańców i potencjalnych użytkowników CKNP.
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7. Analiza SWOT (zalety i wady projektu CKNP, szanse i zagrożenia) cd.
Szanse
(1)

Ożywienie społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru;

(2)

Podniesienie jakości okolicznej przestrzeni publicznej i wzrost jej prestiżu, a w konsekwencji podniesienie
poziomu poczucia zadowolenia i przynależności okolicznych mieszkańców;

(3)

Aktywizacja zawodowa warszawskich artystów, projektantów i rzemieślników dzięki preferencyjnym warunkom
wynajmu przestrzeni pracy oraz dostępowi do zaplecza funkcjonalno-technicznego;

(4)

Integracja warszawskiego środowiska twórców tradycyjnych rzemiosł, młodych rzemieślników, projektantów,
artystów wizualnych oraz lokalnych aktywistów, NGO, PES i przedsiębiorców;

(5)

Powstanie „landmarku” – miejsca bez precedensu w skali ogólnopolskiej i niepowtarzalnego w skali
międzynarodowej, atrakcyjnego wizerunkowo dla miasta, popularnego w mediach;

(6)

Powstanie „instytucji integralnej” – organicznie wtopionej w otoczenie pod względem estetycznym i
funkcjonalnym, absorbującej lokalny koloryt (kwiaciarki, straganiarze), ewokującej „klimat Nowej Pragi”,
wspierającej kultywację lokalnych tradycji;

(7)

Powstanie „instytucji przemyślanej” – z precyzyjnie określonymi grupami docelowymi najemców (tenant mix) i
użytkowników zewnętrznych, spójną identyfikacją wizualną oraz ofertą programową i zapleczem funkcjonalnoużytkowym ściśle dopasowanymi do ich realnych potrzeb i ograniczeń;

(8)

Powstanie „instytucji inkluzywnej” – realizującej jasną i przemyślaną politykę społeczną poprzez ofertę
programową dopasowaną do realnych potrzeb i oczekiwań różnorodnych grup mniejszościowych (praskiej
młodzieży, bezrobotnych, seniorów, dzieci, obcokrajowców);

(9)

Powstanie „instytucji partycypacyjnej” – aktywnie włączającej użytkowników (najemców, okolicznych
mieszkańców, lokalnych aktywistów, NGO i PES) w proces współkształtowania oferty programowej oraz zaplecza
funkcjonalno-technicznego;

(10) Powstanie „instytucji zwinnej” – otwartej na zmiany i modyfikację, zorientowanej na stałą reewaluację oraz
aktualizację oferty funkcjonalno-użytkowej;
(11) Powstanie „instytucji prostej w obsłudze (user-friendly)” – realizującej swe zadania w sposób maksymalnie
uproszczony z punkty widzenia użytkowników (np. przy pomocy jednego mejla, jednego telefonu, przez internet,
bez wypełniania papierowych formularzy);
(12) Powstanie „instytucji przyjaznej” – otwartej na potencjalnych użytkowników zewnętrznych, zachęcającej do
interakcji z personelem technicznym i administracyjnym oraz do korzystania z oferty funkcjonalno-użytkowej;
(13) Wypracowanie atrakcyjnego wizerunku CKNP za pośrednictwem spójnej identyfikacji wizualnej oraz
różnorodnych strategii komunikacji online (strona internetowa, media społecznościowe) i offline (ulotki, plakaty,
marketing szeptany, guerilla marketing itp.);
(14) Wypracowanie efektywnej ekonomicznie, modelowej strategii zarządzania i rozwoju CKNP na zasadach
współpracy z podmiotami sektora prywatnego w zakresie eksploatacji i utrzymania bądź dzierżawy i
modernizacji, przy uwzględnieniu założeń misji CKNP, tj. realizacji interesów najemców oraz innych wybranych
grup użytkowników (np. okolicznych mieszkańców);
(15) Stworzenie w ramach CKNP platformy informacji lokalnej umożliwiającej koordynację wszystkich inicjatyw
społecznych lub imprez kulturalnych na Pradze oraz pośrednictwo w wymianie usług (typu „złota rączka”);
(16) Możliwość działania w sieci podobnych instytucji na Pradze (Centrum Kreatywności Targowa 56, Młyn Michla,
Teatr Baj, Pałacyk Konopackiego itp.);
(17) Wypracowanie i przetestowanie w praktyce nowatorskiego modelu współpracy instytucji samorządowych z
przedstawicielami sektora prywatnego oraz branż kreatywnych.
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7. Analiza SWOT (zalety i wady projektu CKNP, szanse i zagrożenia) cd.
Zagrożenia
(1) Nierozpoznanie pełnego spektrum interesariuszy CKNP lub niepełne rozpoznanie potrzeb i ograniczeń
potencjalnych użytkowników instytucji;
(2) „Przestarzałość” w punkcie wyjścia – oddanie do użytku instytucji, której funkcjonalności nie będą
dostosowane do realnych potrzeb i ograniczeń faktycznych użytkowników w roku 2022;
(3) „Przeinwestowanie” lub „przeestetyzowanie” rewitalizowanych budynków – oddanie do użytku
powierzchni o zawyżonym standardzie lub takich, których koszty eksploatacji będą przekraczać
możliwości finansowe potencjalnych najemców;
(4) Brak wypracowanego modelu zarządzania CKNP uwzględniającego finansowanie jego działalności oraz
wzajemne zobowiązania miasta, potencjalnych najemców i użytkowników zewnętrznych oraz
potencjalnych inwestorów;
(5) Gentryfikacja okolicy – stworzenie miejsca ekskluzywnego, pogłębiającego społeczne podziały,
nieprzyjaznego lub niedostępnego dla różnych grup potencjalnych użytkowników;
(6) Niedopasowanie CKNP do specyficznego kolorytu okolicy – instytucja stanie się „ciałem obcym” albo
„samotną wyspą”;
(7) CKNP nie spełni potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników – pogłębi ich nieufność wobec
inicjatyw miejskich;
(8) Niewypracowanie jasno określonej misji, profilu działalności i strategii rozwoju CKNP, a w
konsekwencji brak spójnej oferty programowej;
(9) Brak zainteresowania inwestycyjnego ze strony podmiotów sektora prywatnego;
(10) Przekazanie CKNP operatorowi komercyjnemu bez zabezpieczenia funkcji wynikających z misji;
(11) Zarządzanie CKNP w oparciu o rachunek czysto ekonomiczny – bez uwzględnienia misji;
(12) Zredukowanie programu CKNP do inicjatyw czysto komercyjnych lub czysto rozrywkowych;
(13) Brak programu atrakcyjnych wydarzeń towarzyszących (warsztaty, szkolenia, konferencje, imprezy
integracyjne) lub słaba jakość takich wydarzeń;
(14) Niewypracowanie skutecznej strategii komunikacyjnej przy wykorzystaniu tradycyjnych mediów i
nowych technologii (np. brak funkcjonalnej strony internetowej);
(15) Niewypracowanie efektywnego modelu zarządzania lub wdrażanie rozwiązań zarządczych ad hoc, tj.
niedostosowanych do oczekiwań potencjalnych użytkowników, niewydolnych decyzyjnie albo
nieefektywnych ekonomicznie;
(16) Pozbawienie najemców aktywnego udziału w zarządzaniu CKNP lub kształtowaniu jej programu;
(17) Biurokratyzacja procedur, rozproszenie kompetencji i decyzyjny paraliż;
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(18) Nieprzemyślana polityka kadrowa – zatrudnianie personelu administracyjnego lub technicznego
pozbawionego zrozumienia dla misji CKNP lub bez motywacji do jej realizacji, pasywnego, niechętnego
wobec innowacyjnych postaw, nastawionego podejrzliwie wobec okolicy, najemców i gości;
(19) „Osuszenie okolicy” – ściągnięcie do CKNP większości artystów lub rzemieślników już wynajmujących
lokale na Pradze, co spowoduje ich odpływ z mniej atrakcyjnych lokalizacji, a w konsekwencji
pozbawienie niektórych obszarów społecznych dostępu do ich usług;
(20) Wysokie natężenie ruchu samochodowego i towarowego w okolicy budynku – stałe zagrożenie dla
rowerzystów i pieszych;
(21) „Martwota” – wynajem powierzchni najemcom o niskiej motywacji do realizacji misji CKNP;
(22) „Tandeta” – wynajem powierzchni najemcom, którzy świadczą usługi o niskiej jakości;
(23) „Kolesiostwo” – wyłonienie się grupy zasiedziałych najemców lub administratorów, którzy będą
wytwarzać nieformalne hierarchie i układy zależności w dostępie do wynajmowanej powierzchni,
infrastruktury lub innych korzyści finansowanych z pieniędzy publicznych;
(24) Niestabilne warunki najmu lub brak skutecznej komunikacji z najemcami;
(25) Niestabilność finansowa potencjalnych najemców.
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8. Rekomendacje
Rekomendowane działania stanowią syntetyczne wnioski wyprowadzone z przeprowadzonych badań i
analiz. W konsultacji ze stroną zlecającą podzielono je ze względu na dalsze etapy realizacji projektu CKNP.

8.1. Wybór koncepcji architektonicznej
(1) Wybór koncepcji minimalizującej (a) wysokość czynszu oraz (b) wysokość kosztów eksploatacyjnych;
(2) Wybór koncepcji inkluzywnej – uwzględniającej potrzeby, możliwości i ograniczenia okolicznych
mieszkańców oraz różnych mniejszości i grup wykluczonych (niepełnosprawnych, seniorów, dzieci,
obcokrajowców); wzbudzającej zaufanie u osób o niskich dochodach lub niskim kapitale kulturowym;
ośmielającej swą estetyką oraz standardem wykończenia;
(3) Wybór koncepcji wernakularnej – integralnie wpasowanej w bezpośrednie otoczenie; ewokującej
specyfikę lokalnego kolorytu; sprzyjającej kultywowaniu lokalnych tradycji;
(4) Premiowanie koncepcji trafnie diagnozującej potrzeby, możliwości i ograniczenia większości spośród
zidentyfikowanych w niniejszym raporcie grup użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych);
(5) Premiowanie koncepcji uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo;
(6) Premiowanie koncepcji otwartej na modyfikacje pod kątem programu funkcjonalno-użytkowego;
(7) Premiowanie koncepcji zapewniającej adaptację wynajmowanych przestrzeni w duchu agile office;
(8) Premiowanie koncepcji uwzględniającej system spójnej identyfikacji wizualnej CKNP oraz wayfinding;
(9) Premiowanie koncepcji aranżującej przestrzeń wokół budynku pod kątem potrzeb ruchu pieszych i
rowerzystów, dopuszczającej jednak możliwość okazjonalnego dojazdu pojazdów o większych
gabarytach (np. śmieciarki, furgonetki z towarem, food truck);
(10) Premiowanie koncepcji aranżującej przestrzeń wokół budynku pod kątem potrzeb dzieci, młodzieży i
seniorów – oferującej dużo zieleni, miejsca do zabawy, rekreacji i do odpoczynku;
(11) Premiowanie koncepcji aranżującej przestrzeń wokół budynku pod kątem okazjonalnych potrzeb
drobnego handlu (kwiaciarek, straganiarzy, targów śniadaniowych);
(12) Premiowanie koncepcji minimalizującej ilość generowanego hałasu w okolicy budynku;
(13) Premiowanie koncepcji tworzącej pasaż komunikacyjny łączący ulice Targową i Inżynierską.
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8.2. Zarządzanie procesem inwestycyjnym i realizacja inwestycji
(1) Powołanie Rady Programowej CKNP – stałego zespołu ekspertów złożonego m.in. z projektantów,
urbanistów, socjologów, liderów działań lokalnych, którego zadaniem będzie wypracowanie
szczegółowego profilu działalności i misji CKNP (oferty programowej, priorytetów społecznych i
strategii rozwoju) oraz sukcesywna aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego instytucji;
(2) Powołanie Komitetu Sterującego CKNP złożonego z przedstawicieli (a) Rady Programowej CKNP, (b)
Urzędu Miasta oraz (c) sektora prywatnego (np. potencjalnych inwestorów) w celu wypracowania
modelu zarządzania CKNP, tj. mechanizmów zarządzania procesem inwestycyjnym oraz wdrażania w
praktyce zadań określonych w misji CKNP;
(3) Precyzyjne określenie profilu działalności CKNP w odniesieniu wobec (a) Centrum Kreatywności
Targowa 56; (b) Młyna Michla, (c) Muzeum Pragi, (d) Pałacyku Konopackiego (e) Zajezdni Tramwajów
oraz innych warszawskich instytucji publicznych i prywatnych o podobnych funkcjach;
(4) Sukcesywne monitorowanie potrzeb, możliwości i ograniczeń potencjalnych użytkowników CKNP oraz
aktywności analogicznych podmiotów sektora prywatnego pod kątem ewentualnych modyfikacji
(aktualizacji) programu użytkowo-funkcjonalnego, profilu działalności lub misji CKNP;
(5) Zbilansowanie realnych kosztów działalności CKNP oraz określenie zakresów wzajemnych zobowiązań
różnych grup potencjalnych najemców obiektu, przedstawicieli miasta i potencjalnego operatora
(inwestora);
(6) Przeprowadzenie analiz ekonomicznych i prawnych realizowanej inwestycji w celu przygotowania
dalszego procesu realizacji projektu CKNP w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
(7) Określenie strategii rozwoju CKNP na osi ulic Targowa – Inżynierska wobec dwóch pozostałych
budynków po dawnych „Składów Mebli Wróblewskiego” (Inżynierska 3) oraz po dawnej Zajezdni
Tramwajów (Inżynierska 6);
(8) Uwzględnianie potrzeb, oczekiwań i ograniczeń interesariuszy CKNP aktualnych w czasie oddania
instytucji do użytku (w roku 2022).
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8.3. Zarządzanie powstałą instytucją
(1)

Precyzyjne określenie kryteriów rekrutacji najemców (tenant mix) na podstawie wypracowanego
przez Radę Programową profilu działalność i misji CKNP;

(2)

Określenie marginesu nierentowności CKNP oraz wzajemnych zobowiązań między najemcami,
urzędem miasta, a potencjalnymi partnerami prywatnymi;

(3)

Wprowadzenie preferencyjnych stawek czynszu dla najemców gotowych aktywnie angażować się w
realizację misji CKNP (np. na zasadzie zniżki w czynszu proporcjonalnej do poziomu zaangażowania);

(4)

Wypracowanie efektywnego systemu ewaluacji najemców pod kątem skuteczności działań
realizowanych w ramach misji CKNP;

(5)

Określenie maksymalnego okresu najmu na preferencyjnych warunkach (np. na rok, z możliwością
trzykrotnego przedłużenia o rok) z cyklicznym ewaluowaniem (np. co pół roku);

(6)

Procentowe określenie puli najemców komercyjnych – użytkowników wynajmujących przestrzeń
według stawek rynkowych, wolnych od zobowiązań na rzecz realizacji misji CKNP;

(7)

Uzgodnienie parametrów technicznych wyposażenia budynków (meble, aranżacja przestrzeni,
infrastruktura, maszyny) z poszczególnymi najemcami CKNP;

(8)

Uwzględnienie możliwości współfinansowania kupowanego sprzętu przez docelowych najemców lub
partnerów prywatnych (np. inwestora);

(9)

Podział przestrzeni CKNP na strefy: (1) otwartą – dostępną dla wszystkich; (2) półotwartą – dostępną
dla użytkowników zarejestrowanych (np. osób, które opłaciły abonament za korzystanie z FabLabów)
oraz (3) zamkniętą – dostępną wyłącznie dla najemców i ich gości (np. przestrzeń coworkingowa);

(10) Wdrożenie przyjaznego w obsłudze elektronicznego systemu zdalnego dostępu do stref – np. przy
pomocy kodów generowanych przez aplikację na urządzenia mobilne;
(11) Zatrudnienie w pracowniach typu FabLab (stolarnia, ślusarnia, maszyny CNC, druk 3D) operatorów
technicznych, których zadaniem będzie zarządzanie pracowniami, obsługa i konserwacja maszyn oraz
szkolenie potencjalnych użytkowników (jako warunek wykupienia abonamentu);
(12) Zatrudnienie kuratora, który będzie oceniał wartość merytoryczną i nadzorował jakość wydarzeń
realizowanych w ramach oferty programowej (np. imprez artystycznych);
(13) Koncentracja kluczowych kompetencji decyzyjno-wykonawczych związanych z bieżącym
funkcjonowaniem CKNP w ręku jednej osoby (np. dyrektora wykonawczego);
(14) Podczas rekrutacji personelu administracyjnego i technicznego premiowanie osób zmotywowanych
do życzliwego i aktywnego angażowania w realizację misji CKNP;
(15) Wprowadzenie abonamentów progresywnych na korzystanie z pracowni na zasadzie banku czasu
(np. 10 godzin za 100 zł, 20 godzin za 300 zł, 50 godzin za 1000 zł) – pozwoli to wyeliminować
działalność komercyjną i ograniczyć nadmierną eksploatację maszyn;
(16) Rozważenie komercjalizacji części przestrzeni w charakterze hotelu lub pokojów gościnnych (także
dla gości Urzędu Miasta);
(17) Rozważenie wprowadzenia programu rezydencji dla międzynarodowo uznanych artystów;
(18) Systematyczne konsultowanie wydarzeń realizowanych w ramach oferty programowej z najemcami
oraz lokalnymi liderami społecznymi.
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8.4. Komunikacja z użytkownikami
(1)

Maksymalizacja prostoty w obsłudze użytkowników – stosowanie zasady „minimum formalności,
jeden mejl lub telefon”, w szczególności wobec najemców oraz użytkowników zarejestrowanych
(korzystających z FabLabów lub przestrzeni na godziny);

(2)

Opracowanie spójnej strategii komunikacji zorientowanej na różne grupy interesariuszy CKNP;

(3)

Realizacja strategii komunikacyjnej za pośrednictwem różnorodnych środków dostosowanych do
nawyków komunikacyjnych docelowych grup użytkowników, tj. zarówno przy pomocy mediów
społecznościowych (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), jak i przy pomocy plakatów na
miejscach zwyczajowo przyjętych, marketingu szeptanego;

(4)

Wypracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej CKNP (uwzględniającej m.in. logo i
wayfinding) skutecznie komunikującego tożsamość instytucji;

(5)

Opracowanie prostej, przyjaznej w obsłudze, responsywnej strony internetowej w języku polskim i
angielskim, pełniącej m.in. (a) funkcje portalu informacyjnego na temat bieżących wydarzeń
kulturalnych na Pradze, (b) pośredniczącej w praktycznej wymianie informacji między mieszkańcami
(np. kojarzenie oferty tzw. „złotych rączek”), (c) umożliwiającej łatwą rejestrację i obsługę
użytkowników (np. w zakresie rezerwacji sal, dostępu do stref, korzystania z maszyn);

(6)

Opracowanie lekkiej, prostej w obsłudze aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej swobodne
korzystanie z funkcji CKNP (np. generującej kody dostępu do poszczególnych stref, liczącej godziny
użytkowane w ramach banków czasu);

(7)

Opracowanie i sukcesywne prowadzenie kampanii informującej o kolejnych etapach realizacji
inwestycji skierowanej do priorytetowych grup interesariuszy (np. bezpośrednich sąsiadów i
potencjalnych najemców).
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Załącznik nr 1: Kreatywna Praga Północ? Analiza uwarunkowań systemowych
Dr hab. Paweł Możdżyński

1. Sztuka – miasto – biznes na świecie: rewitalizacja i gentryfikacja
Przemiany ekonomiczne i społeczne zachodzące w państwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej
sprawiły, że od lat osiemdziesiątych XX wieku zaczęto mówić o nastaniu gospodarki i społeczeństwa
postindustrialnego. Trumf nowych technologii, przenoszenie produkcji fabrycznej z wysokorozwiniętych
państw Zachodu na Daleki Wschód, galopująca konsumpcja, zmiany stylu życia rozrastającej się klasy średniej,
bogacenie się klasy robotniczej i przejmowanie elementów stylu życia klasy średniej, wreszcie upadek
Związku Radzieckiego oraz dołączenie państw Europy Środkowej i Wschodniej do bloku zachodniego zmieniło
pejzaż europejskich i amerykańskich miast.
Przestrzeń miejska głównych metropolii zaczęła zmieniać się – niegdyś zaniedbane, niebezpieczne,
cieszące się złą sławą dzielnice, ze względu na bliskie położenie wobec centrum, zaczęły przyciągać artystów
i przedstawicieli nowej klasy średniej złożonej z informatyków, designerów, architektów, pracowników
showbiznesu itp. Modelowymi przykładami takich dystryktów/dzielnic/miast są oczywiście londyńskie i
nowojorskie Soho, berliński Kreuzberg, czy hiszpańskie miasto Bilbao lub amerykańska Dolina Krzemowa.
Upadek wielu gałęzi przemysłu doprowadził do opustoszenia wielkich pofabrycznych budynków i osiedli
sprowadzając na miasta nowe wyzwania.
W Wielkiej Brytanii likwidującej przemysł portowy, z pomocą przyszli artyści z grupy YBA (Young
British Artists), którzy na początku bezprawnie zajęli opustoszałe doki, zamieszkali w nich i tam też utworzyli
miejsca kultury niezależnej łączącej funkcje pracowni artystycznych, galerii i klubów muzycznych. Początkowo
niechętny artystom neoliberalny rząd Margaret Thatcher z czasem dojrzał w działalności YBA receptę na
rewitalizację zdegradowanych przestrzeni poprzemysłowych. Młodzi brytyjscy artyści dostali również
wsparcie ze strony świata finansów, który potraktował dzieła sztuki współczesnej jako nowy produkt
inwestycyjny. Twórcy z formacji YBA (nazwani później nieco ironicznie „dziećmi Thatcher”) osiągnęli
imponujący sukces finansowy i otworzyli dotychczas nieufne wobec artystycznego etosu elity gospodarcze i
polityczne na sztukę współczesną, która stała się istotną gałęzią nowej gospodarki bazującej na sprzedawaniu
doznań (Lash, Lury 2011). W Wielkiej Brytanii powstał potężny świat sztuki (artworld) – sieć instytucji
formalnych i nieformalnych, aktorów indywidualnych oraz zdarzeń – którego silnym fragmentem stał się
rynek sztuki. Najpotężniejszą instytucją artystyczną jest oczywiście powstała w 2000 r. Tate Modern Gallery
przyciągająca co roku miliony zwiedzających, aktywnie rewitalizująca i gentryfikująca dzielnice i całe regiony
(Hyslop 2011).
Nowe formy utowarowienia sztuki zostały wprzęgnięte w procesy rewitalizacji (oceniane z reguły
pozytywnie) jak i procesy gentryfikacji (oceniane często negatywnie). Zdegradowana przestrzeń miejska
uległa odnowieniu, uzyskała „nowe życie”, jednak gigantycznie wzrosły ceny gruntów i nieruchomości
doprowadzając do ogólnego wzrostu kosztów życia dla mieszkańców, artystów i drobnych przedsiębiorców.
Część mieszkańców i przedsiębiorców, słabszych ekonomicznie i społecznie, musiała opuścić zrewitalizowaną
przestrzeń i przenieść się na suburbia. Druga fala gentryfikacji dotknęła samych artystów – zwłaszcza tych,
którzy nie zaliczają się do elity finansowej świata sztuki (górne 2 procent). Twórcy dzieł awangardowych,
offowych zostali zmuszeni do opuszczenia modnych już dzielnic zogniskowanych na przyciąganie coraz
bogatszej klienteli. Proces ten w literaturze przedmiotu jest często nazywany „efektem Soho”, choć dotyczy
też Berlina Nowego Jorku, Bilbao czy nawet Warszawy.

2. Klasa kreatywna i kreatywne miasto
Richard Florida na początku XXI wieku ogłosił w książce „Narodziny klasy kreatywnej” powstanie
przemysłów kreatywnych, gospodarki opartej na kreatywności oraz klasy kreatywnej łączącej swobodny styl
życia członków bohem artystycznych i etos pracowitości przedsiębiorców. Florida obserwując sukces firm
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informatycznych, deindustrializację, przemiany purytańskiego stylu w hedonistyczną konsumpcję stwierdził,
że najważniejszym kapitałem gospodarki XXI wieku będzie ludzka kreatywność. Produkować i zarządzać
różnymi rodzajami innowacyjnej twórczości będą specjaliści, do których zaliczają się informatycy, pracownicy
agencji reklamowych, naukowcy, artyści oraz część menadżerów coraz częściej pracujący jako „wolni
strzelcy”. Klasa kreatywna według amerykańskiego wizjonera miała wyznaczać kierunek rozwoju, trendów,
miała też dominować ekonomicznie, społecznie i kulturowo. Wizja Floridy z perspektywy czasu wydaje się
bardzo optymistyczna, wręcz utopijna. Twierdził on, że od końca XX wieku ludzie w rozwiniętych krajach już
nie wędrują za pracą i nie zmieniają miejsca zamieszkania w poszukiwaniu zatrudnienia – to praca i
pracodawcy podążają za potencjalnymi dobrze wykształconymi pracownikami. Przedstawiciele zawodów
kreatywnych (a więc i artyści) są wg Floridy dobrze opłacani, wyszukują oferty pracy kierując się głównie
satysfakcją płynącą z podejmowanych wyzwań i działań, ważniejszy jest czynnik samorealizacji niż wysokość
zarobków.
Członkowie klasy kreatywnej osiedlają się w miastach i miejscach ciekawych, wyjątkowych i
klimatycznych, oferujących wysoki standard życia, włączając w to bogactwo zróżnicowanych przeżyć, które
oferują instytucje kultury, sfera usług, dobrze zachowane obszary przyrodnicze, infrastruktura umożliwiająca
uprawianie sportów i rekreacji (baseny, ścieżki rowerowe, ściany wspinaczkowe, boiska itp.).
Miasto czy dzielnica zasługuje na miano kreatywnych, gdy wciela zasadę „3T”, do których należą: (1)
Talent, (2) Technologia, (3) Tolerancja. Szczególnie ostatni czynnik – tolerancyjna wspólnota – była i jest
ważna dla Floridy i jego zwolenników. Sukces osiągają miejsca, które potrafią połączyć silną tożsamość,
kapitał kulturowy, wyjątkowość z otwartością na inność, tolerancję wobec nowych mieszkańców
reprezentujących nieobecne dotąd na danym obszarze wartości i style życia. Kreatywne miejsca są
autentyczne i świadome swojej tożsamości i niepowtarzalności, zapewniają różnorodne doznania, są
przestrzenią ożywionych interakcji społecznych. Otwarte kulturowo dzielnice, miasta i regiony stają się
miejscami kreatywnymi, przyciągającymi ludzi utalentowanych, za którymi przychodzi biznes, miejsca pracy i
w efekcie sukces finansowy oraz dobrobyt, z którego korzysta cała społeczność. Osoby kreatywne poszukują
innych twórców i odkrywców, z którymi mogą porozumieć się i współpracować. Tak oddolnie tworzą się
skupiska innowatorów – „klastry kreatywności” wykorzystujące efekty sieciowania i synergii. Współpraca
pomiędzy innowatorami przynosi wartość dodaną – tworzy miejsca emanujące twórczym fermentem. Ważną
rolę w dzielnicach/miastach/regionach kreatywnych pełnią uniwersytety i szkoły wyższe – są one tyglami
kulturowymi, przestrzeniami rozwoju, innowacji społecznych i technologicznych w różnych dziedzinach.
Tworzona w uniwersyteckich salach i laboratoriach kreatywność promieniuje na całe miasta i regiony.
Podstawą pomysłu Floridy na kreatywne przemysły, klasę i miasta są oczywiście ludzie, o czym
zapomina wielu urzędników i przedstawicieli biznesu marzących o tworzeniu kreatywnych miejsc. Absolutne
pierwszeństwo przed kapitałem ekonomicznym czy technologicznym zajmuje kapitał ludzki, to ludzie
rozwijający swoje talenty, wsparci przez przyjazne otoczenie społeczno-administracyjno-biznesowe, są
podstawą sukcesu opisywanego jako miasta kreatywne. Niestety – jak to pokazuje rzeczywistość nie tylko
polskich miast – przedstawiciele biznesu czy administracji państwowej i samorządowej zapominają o tej
zasadzie. Środki finansowe nie docierają do utalentowanych ludzi, a do korporacji, które zakładają różnego
rodzaju przedsięwzięcia opatrzone przymiotnikiem „kreatywny”, które jednak nie służą artystom,
naukowcom, wynalazcom, a są ukierunkowane na szybki zysk. W warunkach polskich (także w przestrzeni
warszawskiej Pragi Północ i Południe) klimat miejsc kreatywnych służy firmom deweloperskim do
ocieplenia wizerunku zdegradowanych dzielnic, artyści, designerzy, rzemieślnicy po spełnieniu tej funkcji
są usuwani. Na „zrewitalizowanych” przez nich obszarach budowane są osiedla mieszkaniowe dla zamożnego
segmentu klasy średniej.
Richard Florida tworząc swoją koncepcję kreatywności – jak później przyznał w wywiadach – nie
uwzględnił aspektu klasowego i wpływu opisywanych procesów na wzrastające rozwarstwienie społeczności
miejskich. Krótko mówiąc gospodarka kreatywna w tym rozumieniu ma negatywny wpływ na przestrzeń i
wspólnotę miejską – powoduje gentryfikację, osłabia więzi, utowarowia przestrzeń, niszczy de facto spójność
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miasta. Po latach Florida w jednym z wywiadów przyznał: „…gospodarka kreatywna pogłębia istniejące
podziały społeczne. Struktura naszych społeczeństw sprawia, że wzmaga ona segregację i separację ludzi.
Podnosi jakość życia w mieście, w wybranej dzielnicy, ale tylko mieszkańców należących do klasy kreatywnej.
To odkrycie to mój wielki zawód. Musimy więc zastanowić się, jak możemy i chcemy to naprawić” (Żakowska
2015).
Florida popełnił także błędy w zakresie diagnozowania kondycji finansowej artystów, ich potrzeb i ich
strategii osiedlania się. Jak liczne badania pokazują, w zakresie wyboru miejsca w mniejszym stopniu
odgrywają rolę „czynniki miękkie” (klimatyczność, specyficzność, aura miejsca), a w pierwszorzędnym
„czynniki twarde” (m.in. niskie koszty wynajęcia lub kupna mieszkania czy pracowni, bliskość do centrum
miasta, dobrze działająca komunikacja miejska).
Kreatywność miast inaczej ujął Charles Landry w książce „Kreatywne miasto” (Landry 2013). Według
tego autora kreatywność nie jest specjalnością żadnej klasy społecznej, statusu ekonomicznego czy kategorii
zawodowej. Kreatywność bez względu na pozycję czy wykształcenie cechuje potencjalnie każdego
mieszkańca miasta, a te miasta zasługują na miano kreatywnych, które potrafią wykorzystać w pozytywny
sposób potencjał twórczy wszystkich mieszkańców. Obok kreatywności cechującej naukowców czy artystów
istnieje ponadto kreatywność obywatelska, która polega na aktywnym i innowacyjnym angażowaniu się
mieszkańców w rozwiązywanie różnych problemów związanych z życiem miasta. Landry ponadto wyróżnił
trzy rodzaje-poziomy kreatywności: kreatywność indywidualną, organizacyjną, miejską.
Dobrze prosperujące kreatywne miasto lub dzielnica precyzyjnie rozpoznaje talenty mieszkańców,
dając im środki do rozwoju i pracy, przyciąga utalentowanych ludzi z innych miast, sprawia, że kreatywne
osoby dobrze się czują i nie pragną zmieniać miejsca zamieszkania (pracy). Kreatywne miasto (dzielnica) ma
silną tożsamość, jest świadome swojej historii, potrafi cieszyć się swoją odmiennością. Kluczowy w tym ujęciu
jest kapitał ludzki, który jest wspierany przez otoczenie instytucjonalne (m.in. biznes, urzędy, instytucje
edukacyjne i kulturalne), zapewniające bezpieczeństwo finansowe, opiekę organizacyjną, ogólnie przyjazny
klimat społeczny dla innowatorów.
Landry podkreśla, że sukces kreatywnych miast polega na inwestycjach w rozwój kapitału
kulturowego. Kapitał kulturowy nie jest wprost przeliczalny na zysk ekonomiczny, zyski z twórczości i
innowacji kulturowych są rozłożone w czasie, przejawiają się w wielu polach i sferach życia, więc umykają
uwadze osobom odpowiedzialnym za trzymanie reżimu finansowego. Z szacunkiem Landry odnosi się też do
artystów, którzy – według niego – widzą i pokazują rzeczywistość z innej strony, która nieraz umyka
biznesmenom i urzędnikom. Artyści czasem znajdują rozwiązania problemów nietypowe i nieszablonowe,
przez co ich działalność jest szczególnie cenna.
Wreszcie kreatywne miasta i dzielnice to te, które są w stanie rozpoznać swoje ukryte zasoby (zasoby
ludzkie, zasoby przynależne miejscu, przyrodnicze), które przez rutynę działań umykają często uwadze
decydentów. Czasem to, co jest uznawane za wadę lub problem może posiadać ukryty potencjał, stanowić
o specyfice miejsca – dzięki innowatorom może zostać przekształcone w aktyw i atut. Za przykład Landry
podaje tu Helsinki, które uchodziły za miasto nieprzyjemne, zimne, wypełnione przez sporą część roku
ciemnością ze względu na usytuowanie geograficzne. Helsinki (z pomocą Landry’ego i współpracowników)
rozpoznały w swym położeniu i specyfice klimatycznej ukryty potencjał. Zainicjowano odwołujący się do
fińskiej tradycji palenia świec Festiwal Światła, który od pierwszej edycji stał się ważnym wydarzeniem
kulturalno-rozrywkowym, hitem turystycznym i przemienił wizerunek miasta.

3. Praga jako dzielnica kreatywna? Krótka historia marzenia
Trend sygnowany etykietami kreatywności, klasy kreatywnej czy miast kreatywnych przyszedł do
Polski z opóźnieniem spowodowanym oddzieleniem Polski od krajów Zachodu w okresie PRL oraz procesem
trudnej transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej po roku 1989. Przemiany własnościowe, odnowa
i gentryfikacja zaniedbanych w okresie realnego socjalizmu dzielnic, a niegdyś prestiżowych (m.in. Żoliborz
Oficerski, Górny Mokotów, Saska Kępa) z początku nie miały nic wspólnego z koncepcjami kreatywnego
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miasta. Momentem przełomowym dla Warszawy było wybudowanie na Powiślu nowego budynku
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, które – zgodnie z modelem Floridy – rozpoczął gwałtowny proces
rewitalizacji Powiśla. Powstawały wokół BUW-u klubokawiarnie (Czuły Barbarzyńca, Tarabuk), miejsca
kultury niezależnej i alternatywne kluby muzyczne (Jadłodajnia Filozoficzna, Aurora, Diuna), bary i restauracje
czy nawet sklepy i zakłady konstruujące designerskie rowery. Z czasem – niestety – zgodnie ze schematem
znanym z zachodnich miast, zamknięto miejsca kultury niezależnej i klubokawiarnie w których pracowali
twórczo artyści, pracownicy naukowi i studenci. Ich miejsce zajęły osiedla zbudowane dla zamożnej klasy
średniej i wyższej czy drogie restauracje.
Na początku pierwszej dekady XXI wieku przemiany społeczne i przestrzenne na Pradze Północ i
Pradze Południe zaczęły zyskiwać oblicze sygnowane etykietą dzielnicy artystycznej czy kreatywnej.
Malarze i rzeźbiarze, graficy komputerowi, twórcy wideo, fotografowie przybyli na Pragę Północ, otworzyli
swe pracownie w różnych miejscach, wybijało się skupisko położone w rejonie ulic 11 Listopada, Inżynierskiej
i Stalowej. Artyści zainicjowali w 2002 roku znany i mający kilka bardzo udanych edycji Festiwal „Sąsiedzi dla
sąsiadów”, podczas którego w przestrzeni publicznej, w sklepach spożywczych, zakładach rzemieślniczych czy
wreszcie w założonych na przełomie wieków pracowniach artystów i Teatrze Academia wystawiano dzieła
sztuki. Festiwal ten miał na celu – jak jego nazwa wskazuje – integrację środowiska artystycznego z
mieszkańcami Pragi. W 2009 roku na ulicy Stalowej stanęła słynna rzeźba „Pan Guma” stworzona przez Pawła
Althamera, dzieci i opiekunów z Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Przy ul. Ratuszowej
przez kilka lat działała także prywatna galeria Stefana Szydłowskiego.
W pierwszej dekadzie XXI wieku na podwórku przy ul. 11 Listopada 22 powstało słynne „zagłębie
klubowe”, w którym w różnych okresach działały (oprócz Teatru Academia i kilku pracowni artystycznych)
kluby muzyczne: Skład Butelek, Saturator, Zwiąż Mnie, Hydrozagadka i Chmury. Nieopodal, przy ul.
Inżynierskiej, otwarto Café Melon, powstał klub Winowajca, a później klub muzyczny Sen Pszczoły. Nieco
dalej w obiekcie pofabrycznym przy ul. Otwockiej 14 od 2003 roku działało słynne Centrum Artystyczne
Fabryka Trzciny, w którym miały siedzibę teatry, były organizowane ważne koncerty (głównie jazzowe),
sympozja, festiwale filmowe, pokazy mody, imprezy muzyczne. W starym budynku industrialnym po fabryce
wódek przy ul. Ząbkowskiej otwarto Centrum Kultury Koneser skupiające kilka liczących się galerii sztuki i
designu (m.in. Galeria Klimy Bocheńskiej, Galeria Luksfera). Ożyła ulica Ząbkowska, w okolicznych
kamienicach powstały klubokawiarnie (m.in. Łysy Pingwin, W Oparach Absurdu), kluby muzyczne bary i
restauracje. Od 2014 roku w okresie letnim działa festiwal Otwarta Ząbkowska skupiający wydarzenia
artystyczne, rozrywkowe i animacyjne. Ważnym punktem kultury niezależnej jest kamienica artystyczna przy
ul. Lubelskiej 30/32, w której działają pracownie artystyczne, Studium Teatralne a od 2007 roku ma swoją
siedzibę Teatr Komuna Warszawa wywodzący się z ważnej formacji teatru niezależnego Komuna Otwock.
Na początku XXI wieku powstały swoiste oddolnie tworzące się klastry kreatywności też na Pradze
Południe w pofabrycznych budynkach przy ul. Grochowskiej (Perun) a później też przy ul. Podskarbińskiej
(Fabryka Amunicji Mesko), w których tworzyli i tworzą artyści sztuk wizualnych, graficy komputerowi,
fotografowie i rzemieślnicy. Od 2010 roku na Kamionku, na Pradze Południe zaczęło działać centrum kultury
SOHO mieszczące przez pewien czas liczące się galerie (m.in. Galeria Leto, Galeria Piktogram). Na Kamionek
sprowadziła się też Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
Krzewieniem wizerunku Pragi Północ i Pragi Południe jako dzielnic artystycznych, kreatywnych są
zainteresowane firmy deweloperskie, które wykorzystują ten obraz w strategii marketingowej. Inwestor
osiedla Port Praski nazywa Pragę „dzielnicą artystów i nowych inwestycji” (Praga – dzielnica artystów i
nowych inwestycji 2017). Za przykład może też posłużyć fragment tekstu ze strony internetowej inwestora
osiedla Soho Factory:
„Warszawa jest prawdopodobnie jedynym miastem w Europie, które nie ma jasno zdefiniowanej dzielnicy, czy
choćby jej części, która dedykowana byłaby szeroko rozumianej działalności artystycznej. Z natury rzeczy takie
organizmy rozwijają się nie w nowoczesnej, wypranej z kontekstu kulturowego tkance miejskiej, lecz najczęściej
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w industrialnym otoczeniu, gdzie pierwotny archetyp ustąpił miejsca nowemu przeznaczeniu. Tworzy to swoisty
genius loci, żyzny grunt, na którym doskonale wyrastają nowe idee, zjawiska, prądy artystyczne, tworzy się nowa
jakość. Dlatego naszym pragnieniem jest powołanie do życia warszawskiego odpowiednika nowojorskiego SoHo,
w którym artyści zamienili pofabryczne budynki na galerie sztuki i lofty, gdzie duch Warhola obecny jest do dzisiaj.
[…] Soho Factory stawia sobie za cel rozwijanie na postindustrialnej tkance dawnych hal produkcyjnych nowej
artystycznej i architektonicznej jakości” (Idea, Soho Factory, bd).

Artystycznym wizerunkiem chwali się również na swojej stronie internetowej Urząd dzielnicy Praga Północ w
tekście znamiennie zatytułowanym „Artystyczny pejzaż Pragi”. Ten dawno nieaktualizowany tekst, jest
smutnym obrazem działania gentryfikacji – wiele z opisywanych miejsc (Galeria Szydłowskiego, Fabryka
Trzciny i in.) i inicjatyw (m.in. Festiwal Sąsiedzi dla Sąsiadów) zniknęło z przestrzeni dzielnicy (Artystyczny
pejzaż Pragi, bd.).
Niestety, także na warszawskiej Pradze zadziałał „efekt Soho” – artyści, rzemieślnicy, aktywiści i
społecznicy na tyle ocieplili wizerunek dzielnicy, że stała się ona atrakcyjnym terenem inwestycyjnym,
zgodnie z mechanizmem „sohoizacji” – wzrosły czynsze, kolejne pracownie, galerie, teatry, kluby i centra
artystyczne zaczęły znikać (m.in. Teatr Academia, Galeria Stefana Szydłowskiego, pracownie artystów), lub –
jak w przypadku Konesera czy Soho Factory – przetrwały w czysto komercyjnej, fasadowej formie, stanowiąc
czynnik estetyzujący dla realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego.
Zintegrowany Program Rewitalizacji nie zdołał powstrzymać niestety fali gentryfikacji zmiatającej
oddolnie powstające klastry kreatywności, instytucje kultury niezależnej czy artystycznych pracowni. Co
prawda festiwal „Otwarta Ząbkowska” rozrasta się, nie powstają jednak nowe miejsca przeznaczone na
twórczość kulturalną czy działalność różnej maści innowatorów. Oferowane artystom miejsca na pracownie
są dla nich za drogie, ceny wynajmu lokali na Pradze są już porównywalne z cenami oferowanymi w innych
dzielnicach, wielu artystów wyniosło się z Pragi.
Otwarte w 2016 roku Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w założeniu Urzędu Miasta miało
być dedykowane dla sektora kreatywnego i integrować „warszawskie inicjatywy ukierunkowane na rozwój”
(Centrum Kreatywności Targowa już działa 2017). Mimo swojej nazwy oraz tych zapewnień Centrum
Kreatywności okazało się być obiektem biurowym, który udostępnia przestrzeń różnym podmiotom
komercyjnym. Nie wspiera w żaden sposób „kreatywności” czy „rozwoju”. Co jakiś czas przestrzeń Centrum
jest co prawda udostępniania na organizację bliżej nieokreślonych imprez, jednak z perspektywy mieszkańca
Pragi lub działającego tu artysty, rzemieślnika nie sposób dowiedzieć się na czym polega działalność Centrum
Kreatywności. Ta instytucja nie ma opublikowanego w żadnej formie programu działalności, nie wiadomo
jakie biura mieszczą się w budynku, nie istnieje żadna klarowna oferta skierowana czy to do mieszkańców,
artystów, rzemieślników czy aktywistów społecznych. Pozytywnie jedynie należy ocenić fakt niedawnego
wpuszczenia do budynku Centrum działalności Fundacji Zmiana zogniskowanej na promocję czytelnictwa.
Niestety, jedna fundacja nie jest w stanie ożywić całego budynku. Budynek ten jest de facto przystosowany
do działalności biurowej, nie zaś kreatywnej – tym bardziej dziwi więc wprowadzająca w błąd nazwa. Można
by stąd nawet sformułować wniosek: nazwa budynku powinna zostać przemianowana na „Centrum
Przedsiębiorczości”.
Obiekty Soho Factory czy Koneser, mimo wcześniejszych zapewnień o otwartości na Pragę, jej klimat,
architekturę industrialną i społeczność lokalną, pozostają instytucjami zamkniętymi na mieszkańców i
artystów, stwarzającymi fizyczne i symboliczne bariery wstępu. Google Space, mieszczące się w przestrzeni
Centrum Koneser, na swojej stronie internetowej deklaruje wolę budowania silnej społeczności („strong
community”) – tyle że nie istnieje strona w języku polskim, a jedynie w angielskim, co jest oczywistym
mechanizmem selekcji i stwarza bariery uczestnictwa dla mieszkańców (A Google Space, bd).
Pozytywnie na mapie nowych inwestycji realizowanych na Pradze należy ocenić społeczny segment
działalności Muzeum Warszawskiej Pragi. Mimo, że muzeum jest instytucją nową i że musi mierzyć się z
trudnym procesem tworzenia wartości i określenia celów działania, realnej misji i strategii, działalność ta
wpisuje się w założenia nowej muzeologii czy nawet w koncepcję tzw. Muzeum Krytycznego, według których
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współczesne placówki muzealne powinny być otwarte na społeczność lokalną – powinny łączyć funkcje
ekspozycyjne, badawcze, edukację kulturową i społeczną, powinny integrować społeczność i brać czynny
udział w rewitalizacji obejmującej aspekt społeczny, kulturowy oraz przestrzenny dzielnicy i miasta. Muzeum
jest na drodze do stania się ośrodkiem wzmacniającym szeroko pojętą kreatywność dzielnicy. Cykl spotkań,
konferencji, przedsięwzięć badawczych i artystycznych wskazuje, że ta instytucja zmierza w pożądanym
kierunku wyznaczonym przez światowe wiodące placówki muzealne.
Dotychczasowe doświadczenia związane z rewitalizacją Pragi, jak też istnieniem oddolnie tworzących
się „klastrów kreatywności” skupiających działalność innowatorów (artystów, społeczników, rzemieślników
itd.), pokazują, że nie jest obecnie realizowany program obliczony na stworzenie na Pradze miejsc
kreatywnych w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Kapitał ludzki nie jest dobrze zdiagnozowany – władze
miejskie, władze dzielnicy, jak też przedstawiciele biznesu nie próbują poznać i wykorzystać dla dobra
dzielnicy ludzi kreatywnych (obdarzonych różnymi talentami). Nie ma aktorów instytucjonalnych
zainteresowanych w wynajdywaniu i zatrzymywaniu ludzi utalentowanych na Pradze. Nie są podejmowane
wysiłki zmierzające w kierunku stworzenia otoczenia instytucjonalnego wspierającego kreatywność. W
zamian realizowane są inwestycje komercyjne zogniskowane na zysk, wykorzystujące w sposób fasadowy
aurę artystyczną dzielnicy. Kapitał kulturowy i ludzki wciąż jest lokowany po stronie kosztów, które należy
minimalizować, a nie długofalowych inwestycji przynoszących zyski w wielu polach i aspektach
funkcjonowania miasta i poszczególnych dzielnic. W ten sposób marnowany jest potencjał Pragi i prażan.
Nadzieję na zmianę nastawienia wobec kapitału ludzkiego i na realną rewitalizację opartą na
inwestycje w kulturę, innowacje społeczne i rozwój talentów, daje sam fakt uchwalenia Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji oraz ustanowienie funkcji pełnomocnika ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta st.
Warszawy. Podjęto działania, które – co prawda są niewystarczające – ale napawają optymizmem.
Ratowanie substancji zabytkowej Pragi, w tym budynków Młyna Michla, obecnej siedziby Muzeum
Warszawskiej Pragi czy obiektu przy ul. Targowej 56 – to kroki w dobrym kierunku. Pomysł na umieszczenie
w tych obiektach centrów kreatywności ukierunkowanych na wspieranie rzemieślników, artystów,
innowatorów społecznych należy niewątpliwie ocenić pozytywnie. Zmienia się również krajobraz
przestrzenny i społeczny osiedla Praga 2 – Plac Hallera zaczyna ożywać. Można oczekiwać, że ten proces
będzie kontynuowany – powstała tężnia, wyrastają wokół Placu kawiarnie i miejsca spotkań. Zaczyna się
proces sieciowania – tworzenia formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy aktorami instytucjonalnymi
i liderami społeczności, efektem czego jest choćby Festiwal Otwarta Ząbkowska, realizowany w ramach sieci
tworzonej przez Teatr Powszechny, pracownie i galerie artystyczne, stowarzyszenia oraz indywidualnie
działających innowatorów. Wspomniana działalność sieciująca Muzeum Warszawskiej Pragi jest nie do
przecenienia. Realizowany jest program Strażnik Podwórka, a udanych i lubianych przez mieszkańców
interwencji artystycznych w przestrzeni dzielnicy dokonuje Teatr Baj.
Wymienione przykłady zmian napawać mogą optymizmem. Jednak – co trzeba podkreślić – są one
niewystarczające. Praga Północ i Praga Południe mają szanse stać się realnie funkcjonującymi dzielnicami
kreatywnymi tylko wtedy, gdy nadejdzie zmiana w priorytetach urzędów i przedstawicieli biznesu, a
ludzie kreatywni (liderzy społeczności, artyści, aktywiści kulturalni, naukowcy, designerzy, rzemieślnicy i
wszyscy którzy mają dobre pomysły) otrzymają potrzebne wsparcie finansowe, organizacyjne i ogólną
akceptację dla eksperymentowania i innowacyjnej twórczości. Zaczęto chronić zabytkowe budynki,
budować ścieżki rowerowe, rewitalizować przestrzeń – pora na wsparcie kapitału ludzkiego.
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Załącznik nr 2: Opis uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i historycznych.
Ewa Kalnoj-Ziajkowska
1. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji (s. 57)
2. Skrócona historia warszawskiej Pragi (s. 58)
3. Analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych (s. 62)
4. Ochrona konserwatorska kwartału (s. 66)

Reklama z 1911 roku. Ukazano prawdopodobnie
budynek nr 3 przed nadbudową

h
a
ł
a

Reklama z 1922 roku.

b
r
u
d

ś
w
i
e

c
i
c
h

c
z
y
Strona
56 z 94
s

s
t
e
r
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1. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji
Przyszła inwestycja Centrum Kreatywności Nowa Praga [CKNP] leży w ścisłym centrum Warszawy, na
terenie dzielnicy Praga Północ, zaledwie 1,5 km od Rynku Starego Miasta. Dzielnica Praga Północ zajmuje
obszar 11,42km2. Liczba mieszkańców jest szacowana na ok. 50 000 i od kilku lat spada, mimo że przybywa
nowych inwestycji, głównie mieszkaniowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jeden z pięciu najważniejszych warszawskich węzłów
komunikacyjnych – „Warszawa Wileńska”, obsługujący ruch kolejowy i autobusowy w stronę Wołomina i
Radzymina, a od 2015 roku zarazem końcowa stacja II linii metra. Krzyżujące się w tym punkcie ulice Targowa
i Aleja Solidarności mają rangę ponadlokalnych dróg wojewódzkich (Aleja Solidarności: DW 635 Warszawa Radzymin, Targowa: DW 637 Warszawa - Węgrów). Plac Wileński położony dokładnie na ich skrzyżowaniu, z
charakterystyczną sylwetą Cerkwi, to najbardziej rozpoznawalne miejsce dzielnicy.
Znaczna część zachowanej tkanki miejskiej Pragi ukształtowała się na przełomie XIX i XX wieku. Całe
kwartały zajmują kamienice czynszowe, których w ewidencji konserwatora zabytków jest obecnie ok. 500. W
czasie PRL uważane były za „trudny burżuazyjny spadek poprzedniej epoki”. Zakładano, że stopniowo zostaną
zastąpione przez nowoczesne osiedla. W sąsiedztwie, między Parkiem Praskim a Placem Wileńskim, powstało
niewielkie modernistyczne osiedle Praga I (1947 – 49), wzniesione według projektu architektów Szymona i
Heleny Syrkusów (zrealizowano tylko fragment założenia). Na terenie dawnej esplanady praskiej, na wielkich
terenach powojskowych za linią ul. 11 Listopada, wzniesiono osiedle Praga II (1951–54) – osiedle społeczne
w kostiumie socrealistycznym, zbudowane dla 18 000 mieszkańców, głównie pracowników FSO na Żeraniu.
Najstarszą część zabudowy stanowią wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice czynszowe – do dziś
zachowały się one prawie w 100% bez przekształceń, ale też bez remontów, przez co są w wyjątkowo złym
stanie technicznym.
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2. Skrócona historia warszawskiej Pragi.
Osada Praga była wzmiankowana pierwszy raz w 1432 roku. Była jedną z kilkunastu wsi szlacheckich
na terenie dzisiejszej prawobrzeżnej Warszawy. Zainteresowanie prawym brzegiem nastąpiło dopiero po
wyznaczeniu Warszawy na miejsce Sejmów. Okolice Pragi stały się widownią wydarzeń politycznych. Dopiero
wtedy zwrócono uwagę na atrakcyjność tych
terenów, położonych u zbiegu ważnych
szlaków komunikacyjnych w kierunku Litwy i
Rusi.
W roku 1648 król Władysław IV nadał Pradze
prawa miejskie. Całe miasteczko leżało mniej
więcej tam, gdzie dziś Park Praski i Ogród
Zoologiczny. Dziś jedynym zachowanym
zabytkiem z tamtego czasu jest Kaplica Matki
Boskiej Loretańskiej (1642), a ulica Ratuszowa
jest śladem po dawnym Ratuszu.
Duże znaczenie dla Pragi i dla całej Warszawy
miało usypanie w 1770 roku wałów dla
kontroli policyjno-sanitarnej, od nazwiska
inicjatora
nazywanych
„wałami
Lubomirskiego”.
Skaryszew,
Praga
i
Golędzinów znalazły się w ich obrębie, co było
wyraźnym krokiem w stronę scalenia ich z
Warszawą w jeden organizm miejski.
W 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął „ustawę
o miastach”, w konsekwencji cały obszar
Plan Warszawy z 1779 roku ze zbiorów Muzeum Warszawy.
zakreślony okopami Lubomirskiego został
włączony do Warszawy tworząc VII cyrkuł
praski. Ze spisów wynika, że nowa dzielnica miała 540 posesji i 7 500 mieszkańców. Cieniem na dalszych
losach prawobrzeżnej Warszawy położyły się wydarzenia chylącego się ku upadkowi powstania
kościuszkowskiego. Armia Suworowa w ciągu kilku godzin 4 listopada 1794 roku zawładnęła praską częścią
miasta, gotując jej mieszkańcom tak zwaną
„Rzeź Pragi”.
Po zniszczeniach dokonanych przez Rosjan,
połowę zachowanej zabudowy rozebrano w
latach 1806-07, zwalniając miejsce dla
planowanych fortyfikacji napoleońskich.
Praga przez długie lata nie mogła odzyskać
miejskiego charakteru.
Dopiero za czasów Królestwa Kongresowego
wybrukowano
trakty
wylotowe
i
ukształtowano na nowo sieć uliczną, jednak
praskie przedmieście ciągle było dzielnicą
bardzo zaniedbaną.
Okres najbardziej intensywnego
Plan Pragi z 1779 roku ze zbiorów Muzeum Warszawy.
rozwoju warszawskiej Pragi to lata 1862 –
1915. Kiedy w 1862 roku uruchomiono
połączenie kolejowe Warszawa – Petersburg, dworzec i stacja czołowa zajęły olbrzymi teren o powierzchni
około 30 ha w samym środku dzielnicy w granicach ulic Wileńskiej, Targowej, Białostockiej. W 1866 roku
uruchomiono kolejne połączenie, linię kolejową Warszawa – Moskwa, której pierwszą stację zlokalizowano
również na Pradze (dziś Dworzec Wschodni).
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Powstanie
dworców
czołowych
zmotywowało
administrację zaborczą do uporządkowania centrum dzielnicy. Od mostu Kierbedzia wytyczona została
szeroka ulica Aleksandrowska (obecnie Aleja Solidarności) z placem w jej połowie (dziś Plac Weteranów 1863
r.) i rozchodzącymi się od niego promieniście ulicami. W sąsiedztwie placu stanęły pierwsze budynki szpitala
praskiego, który poza zwykłymi zadaniami pełnił również funkcje szpitala zakaźnego. Po północnej stronie
Aleksandrowskiej założono rozległy park miejski (Park Praski). Zbudowana została reprezentacyjna Cerkiew
Marii Magdaleny.
Fragment planu Warszawy z 1876 roku. Zbiory APW.

Panorama Brandla, 1873, zbiory MW.
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Sąsiedztwo dworców szybko ożywiło
gospodarczo okolicę. W tych latach na terenie
dzielnicy powstało ponad 30 fabryk, często
również związanych z rynkiem wschodnim.
Powstały
całe
kwartały
zabudowy
mieszkaniowej, składające się z kamienic
czynszowych
różnej
kategorii
–
od
reprezentacyjnych, nie odbiegających klasą od
tych z południowego Śródmieścia (głównie w
rejonie Targowej, Wileńskiej, Jagiellońskiej), aż
po bardzo skromne, dla robotników i niższych
urzędników, w mniej atrakcyjnie położonych
miejscach.
Poważnych uszczerbków doznała
Praga w latach I wojny światowej. Oddziały
Ulica Wileńska ok. 1905 roku, Zbiory MW. Fot. Wunderlich.
rosyjskie, opuszczające Warszawę w sierpniu
1915 roku, wysadziły mosty na Wiśle, spaliły
dworce Petersburski i Brzeski (Terespolski), warsztaty kolei nadwiślańskiej oraz koszary i magazyny
wojskowe. Większe zakłady przemysłowe wraz z pracownikami ewakuowano już wcześniej w głąb Cesarstwa.
Nastał okres okupacji niemieckiej, który przyniósł głód, dalszy upadek przemysłu nękanego brakiem węgla i
surowców oraz nieustannymi rekwizycjami metali kolorowych (łupem padły m.in. kopuły cerkwi). Po
pierwszej wojnie, w ramach repolonizacji, usunięto rosyjskie nazewnictwo – zmieniono nazwy ulic, szyldy i
wystrój architektoniczny niektórych gmachów.
W 1920 roku Praga była przede wszystkim
miejscem stacjonowania wojska z punktem zbornym,
magazynami intendentury, szpitalem i punktami
opatrunkowymi. Stosunkowo najszybciej odrabiał straty
przemysł, w rezultacie czego pod koniec lat dwudziestych
Praga wyrosła obok Woli na najbardziej uprzemysłowioną
dzielnicę Warszawy.
Do 1939 roku, mimo starań i wysiłków Magistratu,
nie udało się w znaczący sposób poprawić warunków życia
mieszkańców dzielnicy. Zrealizowano w dzielnicy szereg
inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym – np. budowę linii
Aksonometria budynku Centralnej Dyrekcji Kolei
średnicowej z nowym mostem (1923 – 33), gmachy CDOKP
Państwowych, arch. M. Lalewicz, 1927, zbiory AAN.
na Targowej (1928), Ogród Zoologiczny (1928). Na terenie
od Saskiej Kępy do Wilczej Wyspy planowano
zorganizowanie w 1945 roku wystawy światowej, w czym również
upatrywano szansę rozwojową.
Z II wojny światowej Praga wyszła stopniowo mniej zniszczona niż
lewobrzeżne dzielnice. Tkanka miejska z przełomu XIX i XX wieku
zachowała się, ale w planach było zastąpienie jej nową substancją
mieszkaniową w ramach programu „nowej urbanizacji”.
W PRL Praga i Wola miały stać się mieszkaniowymi dzielnicami dla
klasy pracującej. Udało się to zrealizować w pewnym stopniu (Osiedla
Praga I i Praga II, III, Szmulowizna), jednak nigdy nie zdecydowano się na
wyburzenia kamienic czynszowych w najstarszej części dzielnicy. „Front
robót” stolicy ciągle koncentrował się na wolnych działkach, gdzie łatwiej
było projektować i wznosić nowe osiedla. Przez cały PRL dostrzegano w
warszawskiej
Pradze
potencjał
Śródmieścia.
Kilkukrotnie
Fragment ‘Planu Bieruta’ na 6-latkę,
przygotowywane były plany nowego zagospodarowania (najbardziej
wydanie 1949.
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znane z lat 1957 i 1971), zakładające znaczne wyburzenia zabytkowego centrum.
Od 1971 roku do połowy lat 80-tych działało biuro projektowe WAR–CENT, które przygotowywało
projekty przebudowy i modernizacji całych kwartałów. Po 1989 roku biuro zostało zlikwidowane. Od lat 90tych znaczna część substancji zabytkowej dzielnicy jest chroniona przez służby konserwatorskie, ale ciągle
mocno zaniedbana.

Kwartał Targowa – Wileńska - Inżynierska – 11 Listopada na ortofotomapie z 2015.
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3. Analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
Kwartał Targowa-Wileńska-Inżynierska-11 Listopada zajmuje prawie 31 000 m2 pow. Kształt ulic i
podziały własnościowe ukształtowały się do końca XIX wieku. Zabudowa to głównie kamienice czynszowe, z
reprezentacyjnym budynkiem frontowym i z ciemnymi podwórkami-studniami (cała nieparzysta strona ul.
Wileńskiej – Wileńska 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Inżynierska 1, 7, 9, 11, ul. 11 Listopada 4, 8, 12). W kwartale
znajdziemy tylko trzy kamienice modernistyczne z lat 1920 – 39, wszystkie w najpóźniej zagospodarowanym
północnym narożniku (ul. Inżynierska 11, ul. 11 Listopada 6, 14). Jedyne budynki powojenne to 2 bloki
mieszkalne (11 Listopada 10, Targowa 80/ 82, które w końcu lat 60-tych XX wieku zastąpiły dawną zabudowę.
Na dwóch długich działkach, ciągnących się przez całe wnętrze kwartału od Targowej do Inżynierskiej,
zachowane są dawne budynki fabryczne i magazynowe z pocz. XX wieku (Inżynierska 3/ Targowa 80 oraz
Inżynierska 5/ Targowa 82).

Plan Lindleyów, ok. 1900 roku ze zmianami.

Plan z 1936 roku.

Posesja Inżynierska 3/ Targowa 80

„Składy Wróblewskiego“ w roku 1911

Firma Alfons Wróblewski i Spółka, Składy Mebli i spedycja
działała od 1875 roku w Śródmieściu, pod adresem Trębacka 13.
Około 1910 roku firma miała już siedzibę na Inżynierskiej, a
reklamowała się jako ‘Towarzystwo Akcyjne Przechowywania i
Transportowania Mebli i Towarów z udzielaniem pożyczek’, a jako
główny przedmiot działalności podawała ‘przechowywanie mebli w
składach własnych’, ale też ‘udzielanie pożyczek na meble,
przeprowadzki, opakowywanie mebli, sprzedaż i ekspedycję mebli i
towarów’. W 1922 roku firma działała dalej jako Spółka Akcyjna,
najwyraźniej rozwijając działalność. Na Trębackiej w 1922 roku
mieści się Zarząd i dział expedycyjny, na Inżynierskiej – 4 budynki
magazynowe, a na Marszałkowskiej 108 - sala licytacyjna.
Wszystkie 4 budynki magazynowe powstały między 1910 a 1914
rokiem. Na planach Lindleyów (ok. 1900 ze zmianami) wrysowanie
są tylko 2 z 4 z dziś istniejących. Brakuje 2 skrajnych i najwyższych –
7-piętrowego budynku frontowego w pierzei ul. Inżynierskiej (1)
oraz 8 piętrowego, dziś oznaczonego adresem Targowa 80 (4).
Zostały zbudowane najpóźniej – jako najwyższe i doposażone w
windy. Spalony budynek (3) jako jedyny nie posiada przejazdu
bramowego. Prawdopodobnie powstał jako pierwszy, być może był
niższy i został nadbudowany o 2 kondygnacje w miarę rosnących
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potrzeb (patrz reklama niżej z 1911 roku). Z pewnością lokalizacja składu w sąsiedztwie stacji końcowej linii
do Petersburga była ważnym ułatwieniem logistycznym przy organizacji przeprowadzek. Budynki pełniły
funkcje magazynów i były do tej funkcji specjalnie dostosowane poprzez wzmocnione konstrukcje stropów.
Wszystkie 4 budynki po 1945 roku służyły jako magazyny mienia opuszczonego. Od lat 60-tych – jako
magazyny towarów, m.in. zakładów „Jubiler”, „Mody Polskiej” i wielu innych. Od 1982 roku cały zespół jest
chroniony wpisem do rejestru zabytków. Po 1989 roku zarządcą zespołu został ZGN, wtedy lokale usługowe
w „Składach” zaczęto wynajmować agencjom reklamowym, później artystom. W 2013 roku 3 z budynków
spalił się.

Historia podziałów geodezyjnych kwartału i jego zabudowy.
Na mapie z 2 poł. XVIII wieku czytelny jest jeszcze średniowieczny układ ulic Golędzinowa, Pragi i
Skaryszewa. Obszar oznaczony kółkiem to dawne pola, hipoteki 142, 143, 144, 145, czyli dzisiejszy teren
kwartału, ograniczony już wtedy ulicą Targową. Zielona linia to „okopy Lubomirskiego” z 1770 roku, które
odizolowały kawałek dawnej własności zaznaczonej na mapie jeszcze na jako jedna działka rolna. Zielona linia
ok. 1870 roku zamieniła się w dzisiejszą ulicę Inżynierską. Układ ulic zobrazowany na mapie z 1779 roku nie
zachował się do naszych czasów. Część zabudowy została zniszczona podczas słynnej „rzezi Pragi”, część
rozebrana po 1807 roku pod fortyfikacje napoleońskie (patrz plan z 1817).

Plan Pragi z 1779 roku.

Fragment mapy Warszawy z 1817 roku. Zbiory MW.

Ulica Wileńska została zaprojektowana ok. 1862 roku jako droga dojazdowa do dworca stacji
końcowej nowo zbudowanej linii z Petersburga do Warszawy. Parcelacja działek nieparzystej strony ulicy
miała miejsce kilka lat później. Z racji na sąsiedztwo i prestiż dworca, bardzo szybko, do ok. 1900 roku, cała
pierzeja Wileńskiej została zabudowana reprezentacyjnymi kamienicami czynszowymi. Dziś są bardzo
zaniedbane, ale we wnętrzach zachowane są często schody z białego marmuru, kute balustrady, bogato
dekorowane supraporty, czasem nawet dekoracje malarskie. Ulica 11 Listopada została wytyczona około
1875 roku jako granica pola ostrzału esplanady Fortu Śliwickiego. Wytyczenie jej „obcięło” dawną działkę
hipoteczną 142, przez co skrajna działka od strony ul. Targowej (Targowa 84) jest wyjątkowo płytka, a narożna
od ul. Inżynierskiej – głęboka.
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Plan Pragi z 1819 roku, już po rzezi Pragi i po usunięciu zabudowy na przedpolu fortyfikacji napoleońskich.

Zdjęcie lotnicze kwartału ze zbiorów NID, 1999.
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Fragment planu Warszawy z 1879 roku.

W ten sposób we wnętrzu kwartału ‘zachowały się’ dwie duże działki, dwa dawne pasy pola, bardzo
trudne do zagospodarowania. Jeszcze w 1900 roku obydwie były niepodzielone, z zachowaną dawną
numeracją hipoteczną – 142 i 143. Na mapie z 1936 roku każda z 2 działek jest już podzielona na 2 części,
dostępne od strony ul. Targowej oraz od ul. Inżynierskiej. Utrudnienia dostępu/ dojazdu do wnętrza działki
do dziś są dużym problemem dla użytkowników.

Kwartał na Planie Lindleyów, ok. 1900.

Kwartał na planie z 1936 roku.
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4. Ochrona konserwatorska kwartału
Większość obiektów w kwartale jest dziś chroniona wpisem do ewidencji zabytków (kolor
pomarańczowy). Do rejestru zabytków (kolor czerwony) wpisane są 4 obiekty: 3 kamienice i zespół dawnych
zakładów Wróblewskiego, oznaczony dwoma adresami – Inżynierska 3 i Targowa 80.

Kwartał w wytycznych konserwatorskich do MPZP dla obszaru Nowa Praga, zbiory BSKZ, 2009.

Strona 66 z 94

Powierzchnia działki przed
1945

Dawny nr hipoteczny
Hip. 1271

Blok mieszkalny

dobry

2858 m2

Hip. 143

1969

Blok mieszkalny

dobry

2122 m2

Hip 143 a

4

Pocz. XX w.

Budynek
fabryczny

Ewidencja

dobry

5

Pocz. XX w.

Budynek
fabryczny

ewidencja

dobry

6

Pocz. XX w.

Magazyn

Wpis do
rejestru

dobry

Omawiana inwestycja

7

Pocz. XX w.

Magazyn

Wpis do
rejestru

Bardzo zły – po
pożarze

Omawiana inwestycja

8 Targowa 78

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

Targowa 76

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

uwagi

Stan techniczny obiektu

667 m2

Ilość kondygnacji

zły

Dawna funkcja budynku

Wpis do
rejestru

Czas powstania

Ochrona konserwatorska

Ulica Targowa

Pierzeja ulicy Targowej
1 Targowa 84

1902

Kamienica
czynszowa

2 Targowa 82

1969

3 Targowa 80

6

Ewidencja

Budowa metra
bezpośrednio pod
budynkiem naruszyła
konstrukcję

dobry

1046 m2

Hip 144

Dawna kamienica o 3
kondygnacjach
nadbudowana do 5
kondygnacji,
pozbawiona dawnej
elewacji.

Bardzo dobry

678 m2

Hip. 144/
145a

Kamienica została
wyremontowana i
nadbudowana w
ostatnim czasie.
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Powierzchnia działki przed
1945

6

Ewidencja

Bardzo dobry

678 m2

Hip. 144/
145a

Kamienica została
wyremontowana i
nadbudowana w
ostatnim czasie.

2 Wileńska 3

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

3/ 5

Ewidencja

bardzo zły

549 m2

Hip. 847

3 Wileńska 5

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

5

Ewidencja

Bardzo zły, po
katastrofie
budowlanej

1575 m2

Hip. 750

Planowana
modernizacja
kamienicy Wileńska 3 i
Wileńska 5

4 Wileńska 7

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

5

Ewidencja

zły

1542 m2

Hip. 751

5 Wileńska 9

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

4

Ewidencja

zły

1609 m2

Hip. 752

6 Wileńska 11

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

5

Ewidencja

zły

1480 m2

Hip. 753

7 Wileńska 13

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

4

Rejestr
zabytków

zły

1451 m2

Hip. 754

8 Inżynierska 1

k. XIX w.

Kamienica
czynszowa

5

Ewidencja

zły

655 m2

Hip. 755

Roszczenia.

568 m2

Hip. 1168

Dziś jeden adres,
historycznie 2
oddzielne
nieruchomości.

uwagi

Stan techniczny obiektu

Kamienica
czynszowa

Dawny nr hipoteczny

Ochrona konserwatorska

k. XIX w.

Dawna funkcja budynku

1 Targowa 76

Czas powstania

Ilość kondygnacji

Ulica Wileńska

Pierzeja ulicy Wileńskiej

Własność prywatna.
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Powierzchnia działki przed
1945

Dawny nr hipoteczny

5

Ewidencja

zły

655 m2

Hip 755

568 m2

Hip 568

2476 m2

Hip. 1068

2654 m2

Hip. 1010

2 Inżynierska 3

Pocz. XX

magazyny

7

Ewidencja

dobry

3

Pocz. XX

magazyny

5

Ewidencja

dobry

4 Inżynierska 5

Ok. 1945

Kamienica
czynszowa

5

5

k. XIX

oficyna

5

Ewidencja

dobry

6

k. XIX

fabryka

2

Ewidencja

dobry

7 Inżynierska 7

1924

Kamienica
czynszowa

5

Rejestr
zabytków

Dobry

1425 m2

Hip. 1102

8 Inżynierska 9

1912

Kamienica
czynszowa

5

Ewidencja

dobry

3112 m2

Hip. 512

9 Inżynierska 11

1934

Kamienica
czynszowa

6

Ewidencja

dobry

1291 m2

Hip. 581

dobry

uwagi

Stan techniczny obiektu

Kamienica
czynszowa

Ochrona konserwatorska

k. XIX

Ilość kondygnacji

1 Inżynierska 1

Dawna funkcja budynku

Czas powstania

Ulica Inżynierska

Rozpoczyna się
właśnie inwestycja –
przebudowa na
mieszkaniówkę
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Powierzchnia działki przed
1945

Dawny nr hipoteczny

Kamienica czynszowa

Rejestr
zabytków

zły

667 m2

Hip 1271

2

11 Listopada 4

k. XIX

Kamienica czynszowa

ewidencja

dobry

797 m2

Hip 1128

3

11 Listopada 6

Pocz.
XX w.

Kamienica czynszowa

5

Ewidencja

dobry

987 m2

Hip 848

4

11 Listopada 8

1935

Kamienica czynszowa

5

Ewidencja

Dobry

961 m2

Hip 142

5

11 Listopada 10

1969

Blok mieszkalny

7

2219 m2

Hip 846

6

11 Listopada
10a

Pocz.
XX w

Piekarnia (lewa
oficyna)

2

Ewidencja

słaby

7

Pocz.
XX w

Piekarnia (budynek
główny)

1

Ewidencja

zły

8

Pocz.
XX w

Piekarnia (środkowa
oficyna)

2

Ewidencja

zły

9

Pocz.
XX w

Piekarnia (prawa
oficyna

1

Ewidencja

zły

uwagi

Stan techniczny obiektu

1902

Ilość kondygnacji

Targowa 84

Dawna funkcja budynku

1

Czas powstania

Ochrona konserwatorska

Ulica 11 Listopada

Pierzeja ulicy 11 Listopada
Pod kamienicą
prowadzona jest
inwestycja – budowa
metra. Konstrukcja
pęka. Problem
monitorowany przez
Wykonawcę Metra w
ramach gwarancji.

Budynek nie jest
użytkowany od
najmniej 15 lat.

Budynek nie jest
użytkowany od
najmniej 15 lat.

10

11 Listopada 12

Pocz.
XX w.

Kamienica czynszowa

6

Ewidencja

dobry

660 m2

Hip 142a

11

11 Listopada 14

1934

Kamienica czynszowa

6

Ewidencja

dobry

581 m2

Hip 1291
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Załącznik nr 3: Dokumentacja przeprowadzonych wywiadów (User Stories)
Dr Iwo Zmyślony i Ewa Kalnoj-Ziajkowska

(1)

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (s. 72)

(2)

Warszawska architektka, urbanistka (s. 73)

(3)

Praski aktywista i lider lokalny (s. 74)

(4)

Badaczka praskich rzemieślników (s. 75)

(5)

Praska społeczniczka i miejska aktywistka (s. 76)

(6)

Praska społeczniczka, liderka działań lokalnych (s. 77)

(7)

Pracownica opery i praska aktywistka (s. 78)

(8)

Architekt i urbanista, menadżer kultury (s. 79)

(9)

Lokalna artystka i aktywistka (s. 80)

(10) Lokalny malarz i rzeźbiarz (s. 81)
(11) Lokalna malarka (s. 82)
(12) Artystka uznana międzynarodowo (s. 82)
(13) Reżyser i scenarzysta, uznany twórca teatru niezależnego (s. 82)
(14) Reżyser, uznany twórca teatru niezależnego (s. 84)
(15) Lokalny artysta, drobny rzemieślnik (s. 85)
(16) Projektant graficzny i dydaktyk akademicki (s. 86)
(17) Pracownia architektoniczna w okolicach Inżynierskiej (s. 86)
(18) Rzemieślniczka, spawaczka, ślusarka (s. 88)
(19) Drobny praski przedsiębiorca (s. 89)
(20) Lokalny inwestor i promotor kultury (s. 89)
(21) Lokalna galeria sztuki dekoracyjnej (s. 90)
(22) Właściciel prestiżowej, międzynarodowej galerii (s. 91)
(23) Ekspertka rynku nieruchomości (s. 91)
(24) Ekspert rynku nieruchomości, doradca strategiczny (s. 92)

(25) Sąsiedzi, mieszkańcy podwórka przy Targowej (s. 93)
(26) Pracownik Centrum Kreatywności Targowa (s. 94)
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(1) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Czym się zajmujecie?
Różnymi grupami wykluczonych. Głównie osobami z
niepełnosprawnością intelektualną.
W Warszawie posiadamy w mieście 6 placówek, m.in. w
Śródmieściu i na Wilanowie.
Przy Placu Zbawiciela mamy galerię sztuki z pracami
osób niepełnosprawnych.
Organizujemy też porady prawne dla dotkniętych
różnymi formami wykluczenia.

Co robicie przy Targowej 82?
Prowadzimy schronisko dla młodych bezdomnych przed
35 rokiem życia. Mamy około 20 miejsc noclegowych.
Zimą niekiedy przyjmujemy więcej.
Prowadzimy program aktywnego wychodzenia z
bezdomności. W ramach pomocy prowadzimy dla
naszych podopiecznych garncarnię (Lepię.to) i kuchnię
Czerwony Rower.
Na Pradze prowadzimy też agencję zatrudnienia dla
osób trwale bezrobotnych i pomagamy utalentowanym
dzieciom z patologicznych środowisk (Kokon).

Czego się obawiacie w związku z powstaniem CKNP?
23 lata działamy w tej lokalizacji. O CKNP nikt z nami nie rozmawiał.
Na pewno się obawiamy konkurencji dla Czerwonego Roweru w postaci Klubokawiarni.
Właśnie zatrudniliśmy nowego kucharza, kończymy generalny remont. Dalej zamierzamy serwować tanie
posiłki w cenie do kilkunastu złotych.
Nie chcemy zakłócania ciszy nocnej. Chcemy tutaj przestrzeni wolnej od alkoholu.

Jak sobie wyobrażacie potencjalną współpracę z CKNP?
Catering, tanie lancze w kuchni Czerwony Rower
Rekrutowanie stażystów, pomocników dla najemców – w ramach przyuczania ich do zawodu
Rekrutowanie pracowników dla CKNP (np. ochroniarzy)
Wspólne korzystanie z przestrzeni socjalnej (dzisiejszy teren boiska)
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(2) Warszawska architektka, urbanistka
Jak oceniasz wdrażanie postulatów
strategicznych dotyczących CKNP?
Idzie to powoli. Weszły do założeń projektu
„Rewitalizacja – wspólna sprawa” (2015) – to
ma być program wdrożeniowy.
CKNP ma potencjał, bo wokół tętni życie –
ludzie tam nie tylko pracują, ale żyją 24/h.
Masa ludzi, organizacji, rzemieślników,
artystów szuka miejsca do pracy – jakim cudem
brakuje dla nich miejsca, skoro wokół stoją
dziesiątki pustostanów?

Co jest największym wyzwaniem dla CKNP?
Wyczuć poziom techniczny – żeby nie odpicować. Ludzi musi być stać na to.
Jak to otworzyć na ludzi? Jak obalić bariery instytucji?
Brakuje nam (a) świadomości urzędniczych praktyk oraz (b) skutecznych modeli zarządzania
Jesteśmy wiecznie spóźnieni – każdy projekt to proces rozłożony na lata. Użytkownicy i ich potrzeby
zmieniają się dużo szybciej.

Jak sobie wyobrażasz CKNP?
To powinno być miejsce dla średniaków, zwykłych ludzi pracy. Nie dla snobów. Bezpretensjonalne.
Na pewno CKNP nie może być za drogie. Ludzie robią na Pradze fajne rzeczy, bo na Pradze jest tanio.
Powinno wspomagać transfer rzemieślniczych, zwłaszcza tych oldskulowych.
Powinno pomóc ratować wymierające zawody. Rzemieślnicy muszą widzieć korzyść z dzielenia się wiedzą
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(3) Praski aktywista i lider lokalny
Co jest atutem Pragi?
Mnóstwo specjalistów z branży budowlanej –
pracują w całej Warszawie. Także zza wschodniej
granicy.
Mnóstwo pustostanów – ok. 600 lokali w zasobie
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
[ZGN], na których można ćwiczyć prace
remontowe i podnosić ich standard pod
potencjalny wynajem

Czego brakuje na Pradze?
Szkoły Rzemiosł – miejsca, które „przytuli”
praskich rzemieślników i różne „złote rączki”.
Żywego archiwum Pragi – opracowania i odtwarzania dewastowanych elementów drobnej architektury, oryginalnej
stolarki i metaloplastyki (drzwi płycinowe, framugi, tralki, balustrady, szyldy, cegły, bramy itp.)
„Pchlego targu” z wyrzucanymi praskimi rupieciami
Platformy informacyjnej, która by skupiała pracę „złotych rączek” – zaufanych pomagierów za niewielkie pieniądze
oraz innych usług drobnoremontowych. Zwłaszcza dla seniorów.

Czego oczekujesz od CKNP?
Warsztatów dla praskiej młodzieży typu „jak zamontować kontakt?” / „jak odmalować mieszkanie?”
Kursów dla „żon przy mężach” – kobiet na urlopach wychowawczych, by mogły podnosić sobie kwalifikacje
Lokali na usługi typu fryzjer / kosmetyczna – to się zawsze sprawdza, na to jest duży popyt
Trzeba najpierw ocenić działalność CK Targowa i na tej podstawie sformułować wnioski.
CKNP powinno integrować mieszkańców w każdym wieku. Zwłaszcza seniorów i młodzież.

Jakie są zagrożenia dla CKNP?
Konsultacje zostały przeprowadzone wybiórczo. Przyszło dużo osób, ale najwięcej rzemieślników z likwidowanych
wówczas pracowni przy Podskarbińskiej (ceramika, stolarstwo, ślusarze, akwaryści, kaletnicy). Zawsze byli świetnie
zorganizowani [PRZEFORSOWALI WYŁĄCZNIE SWOJE POTRZEBY?]
Targowa 80 to jest wąskie gardło – brak dobrego dojazdu dla ciężkiego sprzętu. Brak dojścia od Inżynierskiej. Brak
windy towarowej, do której trzeba dojechać np. furgonetką.
Błędem jest pominięcie tych dwóch dodatkowych budynków od strony Inżynierskiej 3 – to jednak zawsze był
kompleks ściśle zintegrowany. To może skutkować dalszym rozbiciem w przyszłości. Na przykład, jeżeli w tamtych
powstaną za chwilę lofty.
Idealnym przedłużeniem byłoby włączenie Inżynierskiej 3 oraz Inżynierskiej 6 (Zajezdni Tramwajowej)
Czy miasto znajdzie najemców? I za jaką cenę? Czy znajdziecie dla nich klientów – czyli zbyt na wyroby?
Młyn Michla jest za torami. Praga po drugiej stronie praktycznie nie istnieje. Tam nikt się nie przeprawi.
Domu Kultury na Pradze też nikt nie odwiedza.
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(4) Badaczka praskich rzemieślników
Ilu rzemieślników działa obecnie na Pradze?
Ok. 100 aktywnych, z czego połowa to są emeryci lub
prawie emeryci (30-50 lat stażu pracy)
W większości wkrótce przejdą na emeryturę (w ciągu
najbliższych ok. 10 lat)
Zajmują drobne lokale – miejsca pofabryczne
Nie chce im się przenosić, nie mają na to siły ani
motywacji – potrzebują wsparcia na miejscu
Po roku 2007 pojawiła się na Pradze tzw. „Nowa Fala” –
kilkunastu młodych rzemieślników.

Jakiego wsparcia potrzebują rzemieślnicy?
Promocji, prezentacji i sprzedaży wyrobów,
dofinansowywania i niższego czynszu
Emeryci są nieruchawi – nie chce im się szkolić młodych
pracowników
Najtrudniejszy partner to rzemieślnicy cechowi – nie chce im się szkolić młodych pracowników – nie
opłaca im się dzielić doświadczeniem

Jakie rzemieślnicze profesje najczęściej występują?
Szewcy, introligatorzy, krawcy, renowacja mebli, kaletnicy, grawerzy, tapicerzy

Czego brakuje na Pradze?
Warsztatowni dla seniorów i dla dzieci
Centrum Kreatywności Targowa to jest jakaś enigma

Jakie znasz inspiracje dla CKNP?
Na Woli pracuje kaletnik, który organizuje komercyjne szkolenia
Pawilony Rzemieślnicze przy Targowej 12 – było kilku starych i jedna młoda osoba. Szybko stworzyli
społeczność, wszyscy skorzystali [zlikwidowane na wiosnę 2018 pod budowę Trasy Świętokrzyskiej]
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(5) Praska społeczniczka i miejska aktywistka
Czego brakuje na Pradze?
Praska społeczność traci zaufanie. Ma dosyć propagandy sukcesu
Konsultujemy z ludźmi, zabieramy im czas, a potem nic absolutnie z tego nie wynika
Miasto zachowuje się jak kolonizatorzy
Brakuje inicjatyw odpowiedzialnych lokalnie
Brakuje kanału informacyjnego – platformy (ulotki, warzywniaki)
Dużo jest ofert dla osób wykluczonych – brakuje dla normalsów

Kto tu mieszka? Jakie społeczności?
Prawosławni, Ukraińcy, Czeczeńcy, Cyganie (handlują papierosami)
Dzieciarnia – demolują Veturilo, porzucają bez kółek
Dresy „Polska Walcząca” – Maria Dąbrowska ma z nimi dobry kontakt
Patologia to może 10% ale to oni są widoczni
Wyczesy – bogaci ludzie z Brukseli, co kupują mieszkanie 100m2 – dla nich tu nie ma oferty kulturalnej
Nowi prażanie – przeszkadza im syf, niesprzątanie po pieskach

Co się na Pradze sprawdziło?
Punkty informacyjne typu sklep „Jacek Placek”, słupy ogłoszeniowe, przystanki, klatki schodowe, tablice
Koloryt (panie handlary) – autentyczny slow-life
Kupowanie na krechę – to taka nie-Warszawa
Pani z warzywniaka poznaje za drugim razem i potrafi zadbać
Działanie przez fakty dokonane (najpierw rozwiązać problem, dopiero potem pytać urzędników o zdanie)

Jakie są zagrożenia dla CKNP?
Że powstanie jakiś superhotel – coś tylko dla przyjezdnych
Że będzie kolejną samotną wyspą bez połączeń z innymi
Że miasto się znowu zachowa jak kolonizatorzy
Że zgentryfikują nam Pragę (Port Praski, osiedle Bohema)

Jakie negatywne analogie widzisz?
Centrum Kreatywności Targowa, Koneser, Centrum Wielokulturowe – wszędzie tam brakuje tożsamości i
misji. Albo jest komercja.
A miejsca jak Podskarbińska, Perun, Stalownia – zostały zaorane
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(6) Praska społeczniczka, liderka działań lokalnych
Czego brakuje na Pradze?
Brakuje praktycznych rzeczy – fablabów, majsterkowni
Zajęć praktyczno-technicznych dla dzieciaków, młodzieży,
rodziców czy seniorów – tego nie ma na Pradze
Miejsc do zabawy dla dzieci – huśtawek, ścian wspinaczkowych
Warsztatów, gdzie można kogoś poznać i sobie coś naprawić
Głupi rower chcą nareperować – załatwić sprawy, coś dostać
Silników do budowania dobrosąsiedzkich relacji
Brakuje koordynacji – zintegrowanej platformy. Brakuje informacji. Projekty na siebie nachodzą.
Brakuje portalu. Ale nie tylko w necie – to muszą być kartki, plakaty, ulotki na klatkach schodowych

Jak sobie wyobrażasz CKNP?
To musi być bezpłatne i otwarte na ludzi – żadne fensy-szmensy, tylko normalny warsztat
Trzeba zapytać lokalsów czego potrzebują – muszą mieć interes aby tam przychodzić

Jakie widzisz zagrożenia dla działalności CKNP?
Że będzie to druga Targowa [CKT] – pusta, jałowa, niedostępna przestrzeń
Że to się skończy dalszą gentryfikacją – nowy Port Praski wypiera starą Pragę
Wypasione pracownie nikogo nie przyciągną – takie wręcz odrzucają
Chuliganeria? Jak poczują, że „nasze”, to nie będą okradać – jak wy im to
dacie, to będą z tego korzystać.
Niedostępność wyklucza – to ich prowokuje
Radzymińska jest rzeką – to dwie szosy i tory, ciężko się przeprawić
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(7) Chórzystka opery i praska aktywistka
Czego brakuje na Pradze?
To jest pustynia – brakuje fundamentów,
żeby tym dzieciom stąd pomóc, trzeba ruszyć
od podstaw, wciągnąć ludność lokalną
Jest mnóstwo działaczy – nie dają sobie
wcisnąć byle czego
Brakuje prawdziwych liderów –
przyciągających sztukę międzynarodową
Dzieci na Pradze nie mają kontaktu z muzyką
instrumentalną – rosną na disco polo
Brak miejsc warsztatowych dla dzieci – i z
Pragi, i z całej Warszawy
Nic tak nie rozwija mózgu jak muzyka
Studia nagraniowego – by nagrać „pierwsze demo”. Młodzi nie mają gdzie
Potrzebne jest dobre studio nagraniowe, żeby nie miał monopolu Jarek Regulski w Studio Buffo, potrzebne są sale prób
do grania, tańczenia, dla chórów. Mamy tu bardzo dobre szkoły muzyczne – na Namysłowskiej i na Kawęczyńskiej.
[PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
Muzycy nie mają gdzie ćwiczyć
Dużo szkół muzycznych mogłoby z tego skorzystać
Brakuje wypożyczalni instrumentów ogólnorozwojowych

Jak powinno działać CKNP?
Potrzebna jest twórcza przestrzeń warsztatowa, która pozwala rozwijać kreatywność bez ograniczeń wiekowych – dla
dzieci i dla seniorów
Potrzebny jest kurator, który potrafi zadbać o program merytoryczny.
Potrzebna jest Rada Powiernicza – network + reklama
Potrzebny jest fundraiser / finanse
To musi być miejsce ponadlokalne. Nie może być tylko dla Pragi. To przecież samo centrum miasta.
To musi być eksperyment – miejsce otwarte na zmianę. Powinno powstawać metodą prób i błędów.
To miejsce musi fluktuować różne przestrzenie, o różnym przeznaczeniu.

Co się udało na Pradze?
Koncerty muzyki poważnej w Bazylice na Pradze [? – brak szczegółowych informacji]
Teatr Powszechny – Michał Zadara i różni twórcy
To nie są wydarzenia lokalne, ale ogólnopolskie, szeroko otwarte na Pragę, wciągające mieszkańców

Co panią wkurza?
Urzędnicy myślą: najlepsze pomysły zawłaszczyć – wyrwać i nie puszczać
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(8) Architekt i urbanista, menadżer kultury
Czego brakuje Warszawie?
„Banków czasu” [platformy wymiany usług na usługi]
Przestrzeni wielofunkcyjnych (koncerty, spektakle) –
chodzi też o przestrzeń, którą da się dzielić na mniejszą i
scalać na większą w zależności od potrzeb.
Przestrzeni na godziny – sekcyjne próby muzyków albo
indywidualne ćwiczenia – z racji na obawę, żeby nie
zostały skolonizowane przez jedną grupę.
Studium nagraniowego – to by trzeba jednak totalnie wyizolować, a to bardzo trudne. Do tego by trzeba
założyć specjalną wentylację [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
Muzycy w Warszawie muszą ćwiczyć po domach – w szkołach brakuje sal
To jest kilkaset osób w Warszawie [Uniwersytet Muzyczny + szkoły i licea muzyczne]
By ćwiczyć sam się dogadywałem w szkole na Bednarskiej [prywatna szkoła muzyczna]
Chciałbym zrobić kurs spawania albo zrobić sobie stół. Nawet nie wiem, gdzie coś takiego by można zrobić.
Sukces Pragi? Podaż obskurnych lokalików i dziupelek po 17m2

Jakie widzisz inspiracje dla CKNP?
STAYnia – projekt Sinfonii Varsovii dla lokalsów, którzy kończą okres nauki wspólnym koncertem
REGUS – biura na godziny [https://www.regus.pl/office-space/poland/warszawa]
Zdalne udostępnianie przestrzeni typu kod dostępu + strefowanie budynku
Eindhoven FabLab [http://fablabbrainport.nl/workshops/]
Klubokawiarnie typu Green Coffee – nie są zbyt posh

Jakie widzisz zagrożenia dla realizacji CKNP?
Że skończy jak CKT, które zamknęli i wyizolowali – ludzie się boją tam wchodzić
Estetyka izoluje – jak wypracować inkluzywną estetykę? Nie posh, nie hipsterka
Biurokracja albo ludzie
Ochrona ma być portierem, a nie wykidajło
Ochrona musi być niewidzialna.
Bez windy towarowej takie coś nie ma sensu. I bez wytrzymałych stropów.
Taka przestrzeń wymaga specjalistycznego zarządzania i logistyki (np. sprzątania, pilnowania sprzętu).
Jaka formuła organizacji? Dyrektor programowy czy rada programowa? Kto komu by miał podlegać? Etaty
czy kontrakty na czas określony?
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(9) Lokalna artystka i aktywistka
Czego brakuje na Pradze?
Przestrzeni, do której można wejść i w której
będzie się chciało chwilę przesiadywać
Żadne fensy-szmensy typu Hala Koszyki, ale
swojskie – takie, gdzie można przyjść zrobić
grilla, naprawić sobie buty, przerobić starą
sukienkę i zreperować rower. Czyli ZPT

Czego Praga już nie potrzebuje?
Ożywiania na siłę – to wyszło przy „Furii”, gdy
ludzie robili flagi z tym, czego im brakuje
Inicjatyw wyłącznie lokalnych – tego jest już w nadmiarze

Czego brakuje artystom?
Przestrzeni za mniej kasy
Przestrzeni kolektywnej
Sprawnej koordynacji – różne projekty nawzajem na siebie nachodzą, często się dublują albo wykluczają.
Brakuje platformy szybkiej informacji (portal / tablice / facebook)
Artystom się przyznaje tylko takie lokale, których nikt inny nie chciał – co spadły z listy dwukrotnie
Kto to może wynająć? Artysta, który ma dyplom albo ma dorobek.
Artysta, który dobrze zarabia, wynajmie sobie lokal bez problemu, gdzie chce, bo nie chce się męczyć z
biurokracją. Miasto takich artystów powinno czymś przyciągnąć.
Dla każdego artysty, co nie chce zarabiać na sztuce, cena za lokal jest czymś najważniejszym

Jak sobie wyobrażasz CKNP?
To musi być miejsce na Pradze, ale dla całej Warszawy.
To musi być atrakcyjne dla lokalsów (ściana wspinaczkowa, bawialnia dla dzieci)
Ale też koniecznie wielopokoleniowe – adresatem są dzieci, rodzice, ale i seniorzy. Brakuje takich silników
do budowania więzi

Skąd czerpać wzorce dla CKNP?
Kolonia artystów w Stoczni Gdańskiej [http://www.kolonia-artystow.pl/]
BBK Berlin – ślusarnia, pracownie ceramiczne, przestrzeń wspólna (grill, ławki). Do maszyn są długie kolejki
– czeka się parę tygodni [http://www.bbk-berlin.de/]

Strona 80 z 94

Jakie widzisz zagrożenia dla CKNP?
Wypasione pracownie nikogo nie przyciągną – wręcz odrzucą.
Nie mam dobrych doświadczeń z kolektywami – górę bierze ego, walka o władzę i wpływy
Komuś zależy na pracy, a ktoś chce imprezować
Tam, gdzie się spaliło [Inżynierska 3], jedna osoba chodziła i zbierała czynsze. Płakała, że nikt nie płaci.
Miasto / developer używa artystów w celach wizerunkowych – do kreowania szumu i przyciągania uwagi. A
potem, gdy miejsce w końcu stanie się atrakcyjne, to nagle muszą spadać
Na ile to ma być przestrzeń do celów komercyjnych, na ile wyłącznie artystyczna? I kto ma to kontrolować?
To się nie utrzyma – miasto musi zrozumieć, że będzie musiało dokładać. Ewentualnie zrobić np.
„komercyjne poniedziałki”
Lokalsi – jak poczują, że „miejsce jest nasze”, to nie będą okradać. Przeciwnie. Niedostępność wyklucza.
Radzymińska jest rzeką – ciężko się przeprawić (dwupasmówka + tory)
Problemem jest fluktuacja – każdy kombinuje jak stąd się gdzieś wynieść

(10) Lokalny malarz i rzeźbiarz
Czego brakuje na Pradze?
Lokali lub dopłat do lokali – jak bym miał dopłatę, to
chętnie bym wziął większy lokal
Magazynów na prace (dzieła sztuki) albo pracowniane graty

Czego byś oczekiwał od CKNP?
Uproszczonych procedur załatwiania z miastem
Studiowałem w Niemczech – tam idziesz do jednej osoby,
zostawiasz dowód i pobierasz klucze. Jedyny warunek to
oddać w stanie otrzymanym.
Brakuje dobrego doradztwa / menadżera artystów
Platformy informacji o rezydencjach / konkursach
Przestrzeni wystawienniczej – to by było coś
Ale z reputacją – żeby przychodzili i żeby o niej pisali. Do
takiego Nizia przecież nikt nie zagląda. On trzyma tę galerię
by mieć zniżki od miasta
Nie czuję grant-artu. A z tym mi się kojarzą tego rodzaju centra i tego rodzaju ludzie
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(11) Lokalna malarka
Pracownie dla artystów? To są najgorsze rudery
A jak zainwestujesz – podłączysz prąd czy wodę, to zaraz ci czynsz podniosą
Ja swoją dostałam zupełnie przez przypadek (w Perunie) – chodziłam i pytałam. Najpierw mi mówili, że nic nie ma, a
potem, gdy sama znalazłam, to pan się tylko zdziwił i przekazał mi klucze.

(12) Artystka uznana międzynarodowo
Pracownie do wynajęcia? Minimum na pół roku. Wtedy to ma sens.
Z opcją na przedłużenie, ale jednorazowo.

Czego byś oczekiwała od CKNP?
Mogłoby funkcjonować jako rezydencja.
Musi być dzienne światło
Żeby nikt nie przeszkadzał
Artysta potrzebuje ciszy i samotności – musi się móc wyłączyć, skupić, zupełnie odciąć od świata

Jakie widzisz zagrożenia dla CKNP?
Kolesiostwo. Że to przejdzie w ręce wąskiej grupy osób, które będą sobie nawzajem podnajmować.
Muszą być konkursy i rada programowa. Tak to działa na świecie.

(13) Producent i manager uznanego teatru niezależnego
Czego brakuje na Pradze?
Dobrej sceny kinowo-widowiskowej. Z magazynem na rzeczy i całym zapleczem technicznym. Z ruchomą widownią na
250-300 miejsc. [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]

Czego byś oczekiwał od CKNP?
Idealnie? Trzy sceny. W tym jedna tylko na próby. [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
No i dotacje od miasta. Żeby bilety nie były za drogie. Maksymalnie 15-20 złotych. Jak człowiek ma się nauczyć
przychodzić do teatru, to trzeba go czymś przyciągnąć. Za 30 złotych to on pójdzie do kina.
To powinno być miejsce wydarzeń, dla których nie ma miejsca gdzie indziej. Albo dla takich, które gdzie indziej
przeszkadzają.
To ma być praskie czy warszawskie? Ja wolę być u siebie. My wszędzie mamy blisko.
Ale nie róbmy skansenu!

Kto mógłby z tego skorzystać?
Komuna Otwock, Teatr Akademia, Madame Q (Betty Q i Madame Medusa), Lub Lab (Dawid Żakowski)
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Jakie widzisz zagrożenia dla CKNP?
Źle by było gdyby to osuszyło Pragę – gdyby tam spłynęły wszystkie inicjatywy, które działają na Pradze
Koszmar? Że to będzie się musiało komercyjnie utrzymać. Więc będzie robić eventy typu zjazd chirurgów.
Jak w Polinie. Przez to jest wiecznie zajęte. Albo dostępne tylko parę godzin w tygodniu.
Kultura się nigdy nie zwróci w sensie komercyjnym. Na pewno nie doraźnie. Miasto musi zrozumieć, że to
trzeba dotować.
Ale to procentuje -- przekłada się na to jacy jesteśmy w działaniach gospodarczych. Albo społecznych. Np.
czy ufamy sobie, czy jesteśmy empatyczni.
Kultura to nie jest wydatek. Kultura to inwestycja. Jedna złotówka wydana na kulturę zwraca się
ośmiokrotnie, ale w horyzoncie co najmniej dekady. Np. spektakle dla dzieci. To jest prawdziwa inwestycja w
kreatywność.
Miasto nie widzi różnicy między rozrywką a kulturą (wianki, sylwester)

Co na Pradze nie działa?
Centrum Kreatywności – biurowiec. Tam nikt nie chodzi, tam się nic nie dzieje. Z punktu widzenia Pragi to
mogłoby być gdziekolwiek.

Co działa na Pradze? Co się udało?
Dzika strona Wisły – 60 miejsc w bloku (po 22giej musi być cisza nocna)
11 listopada 22 – tam się chodzi, bo tam coś się dzieje
Praska Światoteka
Szansa Targówek
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(14) Reżyser, uznany twórca teatru niezależnego
Czego brakuje na Pradze?
Sceny minimum 150m2 plus chowanej widowni [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
Pradze nie jest potrzebna ani filharmonia, ani pracownie plastyczne.

Co się na Pradze udało?
Festiwal „Sąsiedzi dla sąsiadów” – 5 edycji (2003-2007)
W tym raz Dzień Otwartych Pracowni (2005)

Kto w tym uczestniczył?
(1) Warszawiacy, (2) ludzie z branży (inni artyści), (3) Prażanie (w tym wielu ciekawskich lokalsów)

Co na Pradze nie działa?
Festiwal „Otwarta Ząbkowska” – zerżnięty od nas. Popsuty.
Nasze drożdże coś wyhodowały, a miasto chce się uwłaszczyć

Czy tu jest bezpiecznie?
Staliśmy się niechcący ambasadorami Pragi, kiedy warszawka pytała czy tu jest bezpiecznie
Panie Bożenki ze sklepów – najlepsze ambasadorki
Chciałbym zaparkować jak najbliżej pracowni, by być jak najdalej od Pragi
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(15) Lokalny artysta, drobny rzemieślnik
Czego być oczekiwał od CKNP?
Brakuje przestrzeni do spotkań i wymiany myśli.
Mi by się przydał np. piec do ceramiki – ale ktoś by
musiał na co dzień tego pilnować.
U nas przestrzeni wspólnej ludzie nie szanują.
Musiałby być dyrygent. Inaczej ktoś nie posprząta, a
ktoś inny uszkodzi.
Dużo ludzi pracuje rękodzielniczo po domach –
twórcy biżuterii, drobnej ceramiki
Brakuje przestrzeni wynajmu na krótkotrwałe okresy – do 3-4 miesięcy
Brakuje wspólnego showroomu w ramach klubokawiarni – takie coś zdejmuje z głowy zabawę w sklepik

Jakie inspiracje widzisz dla CKNP?
Lyon: Taverne Gutenberg, résidence artistique [https://www.taverne-gutenberg.com/]

Jakie widzisz dla CKNP zagrożenia?
Ceny wynajmu z kosmosu. Takie jak na Moko. To samo jest już w Śródmieściu.
Że tam wejdzie chińszczyzna. To musi być jednak autorskie, na przyzwoitym poziomie.
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(16) Projektant graficzny i dydaktyk akademicki
Czego brakuje na Pradze?
Permakultury
Przestrzeni na godziny z dobrym sprzętem i obsługą
techniczną. Chodzi o taki Fab-Lab.
Przestrzeni warsztatowej dla dzieci i dla dorosłych.

Jak sobie wyobrażasz CKNP?
Robimy po 70 warsztatów z grafiki rocznie. Nie mamy gdzie.
Pracowni nie potrzebuję. Wystarczy mi to, co mam.
Pracownie to artyści sobie i tak znajdą
Powinny tam stanąć maszyny, na które nie stać indywidualnych rzemieślników
Gdzie można przyjść, wynająć na parę godzin i zrobić trudny prototyp
Stolarka, ślusarka, krawiectwo, ceramika, druk 3D
Prasy graficzne np. do sitodruku (ASP jeszcze nie ma)
Tam każdy sam pracuje i sam po sobie sprząta – doprowadza warsztat do stanu wyjściowego
Na miejscu miasto zatrudnia operatorów, którzy obsługują maszyny albo mogą przeszkolić
Można by płacić jednorazowo albo mieć abonament

Jakie zagrożenia dla CKNP dostrzegasz?
To nie powinien być punkt usługowy – luksusowe ksero
Działalność komercyjna – jak wyeliminować?

(17) Pracownia architektoniczna w okolicach Inżynierskiej
Nie boicie się Pragi?
Dopiero wchodzimy na Pragę – jesteśmy tu od pół roku.
Wcześniej byliśmy na Moko.
Nie byliśmy pewni okolicy. Teraz to taka sielskość. Chcemy
posadzić drzewko i postawić ławkę.
Drzwi nie ryglujemy dopiero od niedawna

Czego brakuje na Pradze?
Paradoksalnie straganów. Nie ma gdzie kwiatów kupić.
Sklepów warzywno-spożywczych (nie monopolowych)
Cyklicznych spotkań mieszkańców – wspólnoty, wymiany doświadczeń.
Wyjątkowego miejsca w skali całej Warszawy
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Czego potrzebujecie pod kątem profesjonalnym?
Gilotyny, styrokadu, deski kreślarskiej, drukarki 3D, pieców do malowania proszkowego
Profesjonalnych ploterów – w tej chwili to musimy zamawiać komercyjnie
Druku cyfrowego wielkoformatowego

Czego byście chcieli od CKNP?
To musi być tańsze niż komercyjnie i zabezpieczone przed komercyjnym użytkiem
Sklepów papierniczo-kreślarskich
Sklepiku z recyklingiem (końcówki farby, kleju, sklejki, plexi)
Miejsca do zrobienia większej makiety. Czasem musimy coś odlać (2-3 dni to potrwa)
Przestrzeni do fotografii studyjnej typu White Box
Miejsca, gdzie można spokojnie zjeść

Co was wkurza na Pradze?
Strach przed ochroniarzami w CKT
Nie ma gdzie przypiąć roweru. Z rowerami ludzi wszędzie wyrzucają. To samo z psami
Urzędnicy boją się kłopotów.

Co może być wzorem dla CKNP?
Forty Mokotów – przestrzeń dla kreatywnych
Hala Gwardii, Hala Mirowska we Wrocławiu
Bunt Czytaczy (Maria Dąbrowska)

Co może być negatywnym punktem odniesienia?
Soho – bardzo się nie podoba. Za bardzo chcą się wyróżnić. Na siłę zrobili enklawę
Hala Koszyki – to samo

Jakie są zagrożenia dla CKNP?
Żeby to nie była enklawa dla hipsterów. Albo dla biznesu.
Że to się zamieni w propagandę sukcesu – się skończy na wizerunkowym tu i teraz dla miasta.
Podstawa: dostępność dla każdego. Nie dla najbogatszych.
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(18) Rzemieślniczka, spawaczka, ślusarka
Nie boicie się Pragi?
Lokalsi? To nie jest „gorszy sort”. Trzeba mieć zaufanie.
Wprowadziliśmy się tutaj prawie 7 lat temu. Bałam się
może z tydzień.
Ze wszystkimi się znamy – przychodzą się pogapić albo
proszą o pomoc

Czego brakuje na Pradze?
Odpowiednich lokali – najlepiej na parterze, by można
wnieść ciężkie maszyny (czyli dużych)
Z dużymi witrynami, wyraźnie widocznych od zewnątrz
– to przyciąga ludzi

Co was wkurza na Pradze?
Dlaczego szyldy na Pradze robiła firma z Gdyni? Na to przecież poszło 100 000 złotych [firma traffic design
wymieniła / naprawiła 10 szyldów na Pradze w ramach akcji koordynowanej przez estetę miejskiego i
BAiPP-u]
To się nazywa propaganda sukcesu – dlaczego wykonawcę przyniesiono w teczce (biuro architektury)
Miasto musi korzystać z pomysłów lokalnych rzemieślników – to jest dopiero wspieranie!

Jak sobie wyobrażacie CKNP?
Musi być towarowa winda.
Dobry dojazd i parking.
Technolog siedzi na miejscu – pilnuje i nadzoruje. Do każdej maszyny powinien być operator

Czego potrzebujecie pod kątem profesjonalnym?
Niczego. Jak nam brakuje maszyny, to sobie ją budujemy.
Najwyżej sprzętu wysoce specjalistycznego – przemysłowych giętarek czy ploterów laserowych (b. drogie)

Dobre inspiracje dla CKNP?
Podskarbińska (dawna fabryka Mesko – pracownie rzemieślnicze „brudne i hałaśliwe”)
Dawne zakłady Pollena na Szwedzkiej

Co może nie zadziałać w CKNP? Jakie zagrożenia przewidujecie?
Dzielenie się przestrzenią może być kłopotliwe – jak 5 osób ma pracować na 3 frezarkach? Tak się nie da
Współdzielenie pracowni, gdzie się pyli, kurzy, syfi, hałasuje, jest prawie nierealne
Każdy pracuje inaczej – niektórzy ludzie nie dbają albo bałaganią
Najgorszy jest hałas – praktycznie nie do zniesienia
Hałas przeszkadza sąsiadom (piły tarczowe, tokarki, szlifierki) [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
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(19) Drobny praski przedsiębiorca
Co w twoich relacjach z miastem wkurza cię najbardziej?
Urzędnicy miejscy. Kompletnie są odklejeni.
Każdy, kto coś tu próbował, zawsze miał pod górkę, bo z urzędnikami
niczego nie można załatwić.
Chciałem otworzyć hostel – pół roku nie mogłem nic załatwić w urzędzie,
bo pani urzędniczka nie znała takiego słowa.
Boją się podjąć decyzji, boją się wychylać.
Banalnej sprawy w urzędzie nie można załatwić od ręki – dopiero jak burmistrz każe, to robi się w 5 minut.
Polityczne wojenki – jak mi coś kiedyś pomógł załatwić burmistrz z Platformy, to dla nowej ekipy od razu
jestem spalony.

Co na Pradze nie działa?
Centrum Kreatywności? Nie wiem czy śmiać się czy płakać
Nikt już tu nie wierzy, że powstanie cokolwiek
Dlaczego dawna Zajezdnia [Inżynierska 6] od roku stoi pusta? Lepiej otworzyć bramę i oddać to artystom –
niech zrobią, co im się podoba. Gdyby brać od każdego po 1000 złotych miesięcznie, to by działało od dawna
i miasto by zarobiło kilkadziesiąt tysięcy. A tak odpicują przestrzeń, wynajmą za 4000 i nikt tam nie wejdzie

Jak wyobrażasz sobie CKNP?
Budynek nie musi być wcale nowoczesny. Lepiej, żeby nie był.

(20) Lokalny inwestor i promotor kultury
Najlepsi artyści już dawno stąd się wynieśli. Zostaliśmy tylko my.
Najlepiej ogrodzić to wszystko i wygonić stamtąd małoletnich ćpunów.
[badany odmówił rozmowy na temat CKNP]
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(21) Lokalna galeria sztuki dekoracyjnej
Czego być oczekiwał od CKNP?
Przestrzeni wystawienniczej / ekspozycyjnej /
Wysokiej minimum na 5-6 metrów, im mniej okien, tym
lepiej + dobre oświetlenie + systemy mocowań
Dofinansowywanej przez miasto
Z pracownikiem na stałe i obsługą techniczną
Minimum na 2 tygodnie, a najlepiej na miesiąc
Centrum Kreatywności Targowa mi się podoba, bo tam
panuje wolna amerykanka
W CKT robiłem wystawę i aukcję – z tej przestrzeni na pewno nie zamierzam rezygnować
Taki Paweł Althamer [najdroższy polski artysta] nie ma interesu aby tam wystawiać
Mam kolejkę ludzi, którzy zgłaszają się do mnie z fajnymi projektami, które nie mają jednak potencjału
komercyjnego – muszę im odmawiać
Prowadzę fundację pożytku publicznego.
Robię aukcje charytatywne, czasami też wyjazdowe – na Śląsku czy Mazurach

Nie chciałbyś pomocy kuratora? Albo menadżera?
Ja bym to wszystko ogarnął sam.
Najtrudniej jest pozyskać nowego klienta. Z doskoku będzie trudno. Najpierw ja tam coś zrobię, a potem
wejdzie kto inny. Kontakty to jest kapitał.
Jeżeli artysta mówi o menadżerze, to mówi o galerii, w której chciałby sprzedawać.
Nie będę robił wystaw pozbawionych możliwości sprzedaży.
Aukcje są bezlitosne.

Czego by chcieli twoi klienci?
Parkingu, napić się kawy, zjeść coś smacznego
Lokalsi im nie przekszadzają – wręcz tworzą pewien koloryt. Mówią „Na Pradze jest ekstra”
Przyjeżdżają do mnie ludzie z całej Polski – nocuję ich w Arthotelu na Stalowej 52

Co może zagrażać CKNP? Co może się tam nie udać?
Że wjadą tam domy kultury albo ludzie ze ZPAPu
Wsadzenie tam jednej osoby decyzyjnej zrobi z tej przestrzeni szybko prywatny folwark. Ale musi być jakiś
organ, który zdecyduje, co się nadaje, a co się nie nadaje.
Unikałbym klucza, że to jest dla Pragi. Promujmy Pragę jako fajne miejsce, ale pokazujmy artystów z całej
Europy. A nawet z całego świata.
Cały czas sporo osób cały boi się tu przyjeżdżać
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(22) Właściciel prestiżowej, międzynarodowej galerii
Co by przyciągnęło do CKNP poważne
międzynarodowe, prestiżowe galerie?
To musi być landmark
Tenant mix opracowany pod kątem braku obciachu
Program generujący footflow i sense of urgency
Preferencyjne czynsze dla najlepszych galerii (koszta mediów)

Jakie widzisz wzorce do naśladowania?
Kamienica Szpitalna 8A (Warszawa)
Löwenbräukunst (Zurych) https://www.lowenbraukunst.ch/
Sasha Waltz Die Compagnie (Berlin) https://www.sashawaltz.de/en/
KunstWerke (Berlin) https://www.kw-berlin.de/en/kw-onlocation/
GalerienHaus (Berlin) http://www.galerienhaus.com/

(23) Ekspertka rynku nieruchomości
Jak sobie wyobrażasz CKNP?
Miasto musi wiedzieć dla kogo to ma działać i
dostosować projekt w całości do ich potrzeb
Core & Shell (budynek w stanie surowym) powinien być
dostosowany do ich oczekiwań i standardów rynku
Jeżeli budynek ma na siebie zarabiać, część lokali musi
być skomercjalizowana na zasadach rynkowych.
Obecnie dochodowe są zwłaszcza restauracje (wysoka
marża), ale to może się zmienić.
Ok. 25% - 33% może realizować ustaloną misję po opłatach eksploatacyjnych (prąd, woda, ochrona, śmieci)

Jak widzisz współpracę miasta z potencjalnymi operatorami?
Zyskiem dla inwestora są nie tylko pieniądze – to także prestiż, wiarygodność, rozpoznawalność, partnerskie
relacje z miastem
Najlepiej wprowadzić prywatnego inwestora na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego już na etapie
projektowo-wykonawczym, by wspólnie wypracować misję dla instytucji
Przekazać w użytkowanie minimum na 15 lat. Optymalnie na 20. Inaczej nikt poważny nie zainwestuje.
Do wyborów żaden porządny inwestor nic konkretnego nie zrobi
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(24) Ekspert nieruchomości, doradca strategiczny
Jakie pan widzi atuty CKNP?
Atutem tego miejsca jest świetne
skomunikowanie – to de facto Śródmieście.
Tuż obok jest metro, tramwaje, rowery, most na
Stare Miasto.
Gorzej z samochodami. Podstawą jest transport
publiczny – nie prywatny. Ruch pieszy i rowerowy.
Cała okolica jest atrakcyjna inwestycyjnie – mamy
odrodzenie całej tej części Warszawy. Praga może
być kolejnym kierunkiem inwestycyjnym (po
Mordorze i Wola Park)
Blisko Port Praski Solorza [http://portpraski.pl/]
Blisko Plac Hallera – już dzisiaj intelektualne zaplecze stolicy
Tuż obok kolejny teren inwestycyjny – Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie.
Blisko do ZOO – to może być jeden kampus / tereny spacerowe. Dziś ZOO jest kompletnie niewykorzystane.
[UWAGA: przeanalizować aktualny plan zagospodarowania przestrzennego wokół Targowej 80]

Co przyciągnie do CKNP poważnego inwestora?
Coś, czego brakuje w Warszawie
Coś, co przyniesie zyski
Prestiż, uznane nazwiska

Jak pan sobie wyobraża CKNP?
Miejsce, które spełni rosnące intelektualne ambicje warszawiaków i obcokrajowców – ludzie z pieniędzmi
chcą się coraz bardziej ocierać o intelektualistów i klasę kreatywną
Sztuka nie budzi zainteresowania. Na pewno coraz mniejsze.
Ludzie za to tłumnie walą do teatrów. [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
Ludzie bez problemu wydadzą po 150 złotych – tyle kosztują bilety do Polonii czy Romy. Warszawska klasa
średnia garnie się do kultury. I będzie się garnąć coraz bardziej.
Problemem nie jest cena, ale dostępność biletów! Na 2-3 dni przed spektaklem nie ma szans, żeby kupić. A
potem się okazuje, że połowa sali pusta. Czyli miejsca były, tylko niewłaściwie dystrybuowane.

Jakie pan widzi wzorce dla CKNP?
ATM (Wawer) [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]
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(25) Sąsiedzi, mieszkańcy podwórka przy Targowej
Czego się państwo spodziewają po CKNP?
Ja tylko ubolewam – słyszałem, że mają zrobić
pracownie rzemieślnicze. Na to szkoda pieniędzy.
Rzemieślnicy wymierają – to się nie opłaca
To jest typowo magazynowy budynek – po wojnie to
były długo składy apteczne materiałów
opatrunkowych Cefarmu. Czyli cisza i spokój.
Takie centrum powstało przecież przy Targowej [CKT]
i tam nic się nie dzieje

Czego się państwo obawiają?
My już dzisiaj nie mamy gdzie stawiać samochodu. A każdy czymś musi dojechać. A tam by dochodziły
wielkie gabaryty. Rzemieślnik bez samochodu nic przecież nie zdziała
Sen Pszczoły nie przeszkadzał, bo dojazd był od Inżynierskiej

Czego byście państwo oczekiwali?
Jesteśmy „stary portfel” – dla nas kawa w knajpie to jest już wydatek
Nie jesteśmy wrogami samochodów.
Tutaj niektórzy miewają po 3 samochody na raz. Potrafi parkować 50 samochodów.
Wjazd od Targowej jest kontrowersyjny – spółdzielnia domaga się opłat za korzystanie z bramy

Jakie jest sąsiedztwo CKNP?
Najwięcej tutaj mieszka dwudziestoparolatków. I paru nastolatków. Dzieci prawie nikt nie ma.
Trzepak to klub osiedlowy. Po meczach Legii przychodzą i opijają, bo obok jest Fresko czynne do 23ej
To podwórko to studnia – słychać każdy szelest.
Koncert? Tak jakby był u nas w domu
Nie chcemy żadnej knajpy
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(26) Pracownik Centrum Kreatywności Targowa
Czego brakuje na Pradze?
Małych pracowni dla zajawkowiczów
– otwartego warsztatu

Jak sobie wyobrażasz CKNP?
Powinno wyciągnąć wnioski z działania CK Targowa.
Powinno być lepiej zorganizowane. Otwarte, łatwiejsze
w obsłudze, szybciej reagujące na potrzeby ludzi
Wszystkie procedury powinny być od ręki – minimum
biurokracji. Sale stoją puste, przepisy paraliżują.
Powinno być modalne – otwarte na zmiany
Powinno być inkluzywne

Dla kogo ma być CKNP?
Dla małych / lekkich branży
Dla seniorów / młodzieży
Twórców i społeczników
Dla majsterkowiczów
Dla dzieciaków z GPAS-u [http://gpaspraga.org.pl/]

A jak byś widział Młyn Michla?
Ciężki sprzęt
Duży park maszynowy
Renowowanie mebli, spawanie, pylenie, wiercenie, cięcie płyt – hałas [PROPOZYCJA NA MŁYN MICHLA?]

Czego byś się obawiał przy CKNP?
Konfliktów decyzyjnych
Biurokratyzacji – formalne procedury wszystko spowalniają
Zabraknie tożsamości i misji
Gentryfikacji miejsca – że wyrośnie kolejna wyizolowana wyspa
Że stanie się zamknięte, sztywne i nieelastyczne
Że zatrudni się ludzi, którzy nie czują misji
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