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1. GENEZA PROJEKTU „Porozmawiajmy o Mariackiej” 

W 2012 roku grupa radnych Miasta Katowic, reagując na konflikty narastające wokół ul. Mariackiej, zwróciła 

się do dr. Tomasza Jeleńskiego z Politechniki Krakowskiej i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach o 

zorganizowanie warsztatów urbanistycznych dotyczących ul. Mariackiej, przy zastosowaniu metod PPS.
1
 

Przygotowanie warsztatów, poprzedzone akcją informacyjną i badaniem ankietowym, rozpoczęto wiosną 

2013 roku. Do realizacji projektu włączona została Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, specjalizująca się w 

aktywizacji społeczności lokalnych i posiadająca doświadczenia we wdrażaniu metod PPS.  

Realizację projektu badawczego „Placemaking na Mariackiej” zlecił UM Katowice. Projekt zrealizował zespół 

Fundacji MiLA i Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK, w składzie: Tomasz Jeleński, Anna Jarzębska, 

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, wspierany przez Małgorzatę Kądzielę z UŚ i Michała Stangela z PŚl. 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE 

2.1. Analiza obszaru ul. Mariackiej na tle współczesnych tendencji w urbanistyce 

2.1.1. Potencjał zrównoważonego rozwoju centrów miejskich 

Intensywność życia sąsiedzkiego i gospodarczego w historycznie ukształtowanych dzielnicach miejskich jest 

obecnie wyzwaniem, ale i wielką szansą dla miast. Doświadczenia urbanistyki przedmodernistycznej, a tak-

że te, które płyną z poprawnie rewitalizowanych dzielnic wielkomiejskich wskazują, że tradycyjna ulica, to – 

potencjalnie – optymalne środowisko kontaktów sąsiedzkich, które może być bezpieczne, wygodne, intere-

sujące, różnorodne, witalne i piękne. Obraz centralnych, starych dzielnic miejskich jest szczególnie korzystny 

w konfrontacji z nową rzeczywistością monokulturowych apartamentowców i chaotycznych lub monotonnych 

przedmieść-sypialni. 

Coraz większy wpływ na środowisko miejskie – w krajach najbardziej rozwiniętych – wywierają inicjatywy 

oddolne o lokalnym charakterze. Przyczynia się do tego ruch określany jako Placemaking. Angażuje on nie 

tylko urbanistów i architektów; zazwyczaj jest animowany przez organizacje pozarządowe i w dużym stopniu 

opiera się na wolontariacie. Jego celem, obok poprawy witalności gospodarczej, otoczenia społecznego i 

jakości obrazu miasta, jest integrowanie lokalnych społeczności.  

Pomimo dużego potencjału inwestycyjnego terenów śródmiejskich, inwestowanie poza nimi jest, w obecnych 

uwarunkowaniach prawnych, łatwiejsze i tańsze, dlatego wokół większości miast obserwujemy postępujące 

rozrastanie się przedmieść. Liczba mieszkańców miast maleje, a w ich sąsiedztwie lub na peryferiach mnoży 

się rozproszona zabudowa, która zajmuje nieproporcjonalnie wielkie obszary w stosunku do efektów użyt-

kowych. Rozlewające się osiedla i domy niszczą tożsamość przyrodniczą i kulturową oraz potencjał gospo-

darczy terenów pozamiejskich. Niszczeniu krajobrazu towarzyszą dramatycznie rosnące koszty rozciągniętej 

infrastruktury, które ostatecznie ponoszą wszyscy podatnicy, a także środowisko przyrodnicze. Bezplanowe 

rozlewanie się zabudowy ogranicza skuteczność transportu publicznego i zwiększa uzależnienie od samo-

chodów.  

Wraz z fizycznym wzrostem odległości, osłabieniu ulegają również więzi społeczne. Dotyczy to także sa-

mych miast, gdzie rośnie liczba zamkniętych osiedli i narasta zjawisko prywatyzowania przestrzeni. Miasto 

zmienia się w mozaikę enklaw i eksklaw.  

                                                      

1
 Metody wypracowane przez organizację Project for Public Spaces są znane w Polsce m.in. dzięki publikacji:  

PPS (wersja polska T. Jeleński, W.Kosiński), Jak przetworzyć Miejsce: Podręcznik kreowania udanych przestrzeni pu-
blicznych, Kraków 2009. 
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W efekcie nieskoordynowanych decyzji o warunkach zabudowy, harmonijne formy charakterystyczne dla 

europejskiej urbanistyki zastępowane są beztroską różnorodnością architektury, ogrodzeń i nasadzeń. Anar-

chia w sferze reklamy i informacji wizualnej pogłębia zanieczyszczenie krajobrazu. 

W ostatnich latach można zauważyć też pozytywne tendencje. Do najważniejszych należy odnawianie sta-

rych centrów miejskich i odzyskiwanie dla mieszkańców przestrzeni centralnych, które kilkadziesiąt lat wcze-

śniej zostały zdominowane przez samochody. Po podniesieniu jakości infrastruktury technicznej i społecznej, 

samorządy coraz częściej angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa i wygody przestrzeni publicz-

nych. Jeszcze ważniejszą zmianę obserwuje się w ostatnich latach w świadomości mieszkańców, którzy 

coraz częściej dostrzegają zalety życia w miejskich centrach. Dla rosnącej liczby osób, życie w centrum mia-

sta jawi się jako bardziej atrakcyjne niż w domu za miastem lub apatamencie na nowym, zamkniętym osie-

dlu. 

Zmiana urbanistycznego paradygmatu i wzrost świadomości mieszkańców są wyzwaniami dla osób oraz 

instytucji odpowiedzialnych za rozwój przestrzenny. Potrzebne są nowe metody i instrumenty zarządzania 

przestrzenią.  

Dla większości instytucji miejskich nadal dużymi wyzwaniami są komercjalizacja i demokratyzacja. Ładu 

przestrzennego nie da się już narzucić odgórnie, ale nie znaczy to, że jest on nieosiągalny. Wskazują na to 

choćby doświadczenia starych demokracji europejskich. Dzięki odpowiednim narzędziom można i należy 

dążyć do ładu przestrzennego poprzez planowanie partycypacyjne i projektowanie metodami warsztatowy-

mi. Nawet jeżeli pierwsze próby takich działań nie przynoszą takich rezultatów jak oczekiwano, niezbędna 

jest wytrwałość w doskonaleniu metod partycypacji, dla której – w ustroju demokratycznym – nie ma sku-

tecznej alternatywy. Konieczne wydaje się podniesienie standardów debaty o przestrzeni, szacunku dla inte-

resariuszy, otwartości w poszukiwaniu konsensu. Dla realizacji tych zadań cennym partnerem administracji 

miejskich są organizacje społeczne, które prowadzą działania edukacyjne w dziedzinie kultury przestrzeni i 

przygotowują mieszkańców do partycypacji. 

2.1.2. Ulica Mariacka jako wnętrze urbanistyczne 

Wnętrza uliczne, ich zgrupowania i sekwencje, zwiększają czytelność powiązań przestrzennych, definiują 

wartość formujących je obiektów architektonicznych, ułatwiają orientację, tworzą przyjazne środowisko prze-

strzenne. 

Ul. Mariacka tworzy wnętrze konkretne, zwarte, na prawie całej długości zamknięte ciągłymi, prostymi pie-

rzejami. Ze względu na formę i kontekst urbanistyczny, układ ścian i otwarć, wnętrze ul. Mariackiej można 

określić jako proste i podłużne, kierunkowe, zamknięte widokowo, osiowe, z wyrazistą, charakterystyczną 

dominantą. Zamykający perspektywę ulicy budynek kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest widocz-

ny na całej długości ulicy, z niemal każdego jej punktu. Jest on głównym –  najczęściej zapamiętywanym i 

najbardziej rozpoznawalnym – elementem jej obrazu. Nawet w sezonie letnim, po rozstawieniu barowych 

ogródków, wieża kościoła pozostaje doskonale widoczna, nadając ulicy specyficzny charakter, sens kompo-

zycyjny; w aspektach formalnych istotnie podnosząc wartość miejsca. 

Przestrzeń ul. Mariackiej i ulic przyległych można określić w ujęciu krajobrazowym jako sekwencję wnętrz 

urbanistycznych. W skali urbanistyczno-architektonicznej, elementami struktury tego obszaru określającymi 

kształt wnętrz ulicznych są kwartały zabudowy, pierzeje, monumentalna bryła kościoła pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP i zdefiniowany teren zielony na placu ks. dr. E. Szramka. Detale urbanistyczne, urządzenia 

terenowe, umeblowanie miejskie, stanowią wyposażenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prze-

strzeni publicznej i, w niemal tym samym stopniu co podstawowe założenia kompozycyjne, wpływają na 

formę i wyraz plastyczny tych wnętrz. 

Prostokreślność ulic, charakterystyczna dla układów projektowanych, jest wyrazem racjonalności i dążenia 

do efektywności. Struktury ciągłe, tworzące jasno zdefiniowane wnętrza, można uznać za charakterystyczne 

i najwłaściwsze dla typowej, historycznie ukształtowanej i określonej w dawnym prawie miejskim tkanki 

urbanistycznej. Kompozycja urbanistyczna tego obszaru stanowi jego podstawowy, trwały atut. Szczególnie 

w polskich warunkach, sekwencję tak dobrze zdefiniowanych wnętrz ulicznych należy uznać za ogromną 

wartość, która decyduje o wyjątkowym charakterze tego fragmentu miasta. 

Specyficzny charakter – odpowiadający funkcji – nadaje tej przesrzeni także organizacja ruchu. Obszar jest 

w dużym stopniu spedestrianizowany.  
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2.1.3. Koncentracja i gęstość 

Produktywność, funkcjonalność i atrakcyjność miejskiej przestrzeni są zależne od gęstości zaludnienia i 

intensywności zagospodarowania. Ekonomiczne korzyści zwiększania koncentracji zabudowy wydają się 

oczywiste, kiedy analizuje się je w dużej skali: niższe koszty infrastruktury, niższe koszty transportu, możli-
wość zachowania większych obszarów zielonych.  

Działania na rzecz zwiększania gęstości nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem. W powszechnej świa-

domości nadal żywa jest obawa przed życiem w gęsto zaludnionych obszarach. Dlatego w literaturze 

przedmiotu zamiast mówić o potrzebie gęstości, często używa się lepiej brzmiących określeń, takich jak: 

„miasto kompaktowe”, „inteligentny wzrost”, „dzielnice dla pieszych”. Ponowoczesna urbanistyka oferuje 

skuteczne środki łagodzienia negatywnych efektów wysokiej gęstości i uwidocznienia jej ogromnych zalet. 

Poczucie gęstości nie wynika tylko z liczby mieszkańców na hektar. Dwa obszary tak samo gęsto zaludnione 

mogą być odmiennie spostrzegane, a różnica może wynikać z kompozycji urbanistycznej, dostępności prze-

strzeni publicznych, ich wyposażenia, stanu utrzymania i wielu innych czynników, indywidualnie kształtują-

cych obraz miejsca.  

Gęsta zabudowa śródmieść sprzyja rozwojowi infrastruktury społecznej. Forma wielofunkcyjnego, tradycyj-

nego miasta ewoluowała naturalnie przez stulecia, dostosowując się do potrzeb człowieka. Doświadczenia 

historyczne wskazują, że taka forma organizacji przestrzeni, w odróżnieniu od obszarów o zabudowie roz-

proszonej, ma duży potencjał adaptowalności do nowych potrzeb, wynikających ze zmian cywilizacyjnych. 

Tradycyjna przestrzeń miejska jest funkcjonalna i piękna, o czym świadczy m.in. ogromna popularność miast 

historycznych, jako atrakcji turystycznych. Centralne place i ulice, zwarte kwartały, spójne dzielnice, pierzeje 

uliczne, dziedzińce, podwórka, skwery, ogrody i parki, realizują różnorodne funkcje, dostosowane do na-

szych potrzeb jako jednostek żyjących w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajo-

mych, świadczących i korzystających z lokalnych usług, wspólnie uczestniczących w wydarzeniach kultural-

nych, politycznych, religijnych, które realizowane są w przestrzeni publicznej. 

Przestrzeń miejska intensywnie zagospodarowana i zrównoważona, zawiera w obszarze lub w bezpośred-

nim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wszelkie potrzebne usługi oraz miejsca pracy, a także miejsca 

rozrywki i odpoczynku. Dobrze zaplanowane i zarządzane miasto jest środowiskiem, w którym poruszając 

się po stosunkowo niewielkim obszarze można żyć pełnią życia, realizując codzienne potrzeby i ambicje.  

Im mniejsza jest gestość zamieszkania, tym większe są koszty per capita budowy i utrzymania infrastruktury 

komunalnej, kształtowania zieleni, oraz niższa jest dostępność i jakość usług komunalnych.  

2.1.4. Formy przestrzeni i użytkowania 

Poza gęstością zaludnienia i intensywnością zabudowy, duże znaczenie ma jej charakter: ziarnistość, wyso-

kość, ukształtowanie. Najwyższą efektywność zagospodarowania uzyskuje się przy 4–6 kondygnacjach.  

Zabudowa kwartałowa, taka jak przy ul. Mariackiej, ma potencjał rozwoju środowiska najbardziej wielofunk-

cyjnego, różnorodnego, społecznie zróżnicowanego (dzięki zróżnicowaniu wielkości mieszkań), a przy tym 

zintegrowanego. Zabudowa pierzejowa i oficyny sprzyjają kształtowaniu zacisznych podwórek o charakterze 

półprywatnym i dobrze zdefiniowanych wnętrz ulicznych.  

Tradycyjne przestrzenie miejskie zawyczaj dobrze ogniskują społeczne, kulturowe i gospodarcze życie lo-

kalnych społeczności. Kiedyś były przede wszystkim miejscami ruchu pieszego i kołowego, wymiany towa-

rów, usług i informacji. Dziś często dominuje w nich funkcja rekreacyjna. Handlowo-usługowa ulica lub plac 

powinny stanowić centrum każdej dzielnicy; miejsce spotkań, otoczone najważniejszymi obiektami użytecz-

ności publicznej, kultury, usług i handlu, ale też budynkami mieszkalnymi. Zrównoważenie różnych 

funkcji jest fundamentem trawałego rozwoju miejskich centrów. Doświadczenia miast północnoamery-

kańskich i zachodnioeuropejskich – gdzie w drugiej połowie XX w. dopuszczono do funkcjonalnej unifikacji 

obszarów śródmiejskich – wskazują, że prowadzi ona zazwyczaj do gentryfikacji, następnie wyjałowienia i 

zapaści całych dzielnic. Od lat osiemdziesiątych realizuje się tam programy rewitalizacji, których jednym z 

priorytetów jest powrót mieszkańców do obszarów śródmiejskich, z których wcześniej zostali wypchnięci.  

W centrum miasta, zasadą powinno być otwarcie i przenikalność wszystkich kwartałów i podwórzy oraz uni-

wersalna dostępność i wielofunkcyjność miejsc publicznych użytkowanych 24 godziny na dobę, 7 dni w ty-

godniu, w różnych celach, przez różnych użytkowników. W tym aspekcie kluczowe znaczenie ma zachowa-

nie funkcji mieszkaniowej. Stała obecność ludzi zwiększa bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa. Prze-
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strzenie monofunkcyjne, pozbawione mieszkańców, niezintegrowane społecznie ze strukturą miasta, są w 

pewnych porach dnia i nocy wyludnione. Ogrodzenia, kamery, patrole policji i straży nie są tak efektywne w 

obliczu rzeczywistego lub potencjalnego/odczuwanego zagrożenia wykroczeniami i przestępczością jak 

obecność mieszkańców, którzy w każdej chwili mogą pojawić się na ulicy lub w oknie, jako nieformalni straż-
nicy ładu społecznego. 

Dla podnoszenia jakości życia w mieście, ważna jest obecność zieleni, choćby w postaci drzew ulicznych i 

zielonych ścian. Wnętrza intensywnie zurbanizowane oraz zielone, w przemiennych sekwencjach, uatrakcyj-

niają przebywanie i poruszanie się po mieście. Za wzorcowy pod tym względem można uznać kontrast po-

między intensywnie zurbanizowaną ul. Mariacką a zadrzewionym skwerem przy placu ks. dra Emila Szram-

ka. Zazielenienie samej ulicy Mariackiej – pomimo widocznych wysiłków w tej dziedzinie – pozostawia nato-

miast wiele do życzenia, prawdopodobnie za sprawą niewłaściwego doboru urządzeń i nasadzeń.  

2.1.5. Przestrzeń społeczna i gospodarcza 

Dobrze zaprojektowane, dostępne i użyteczne miejsca publiczne są podstawowym środowiskiem życia spo-

łecznego i niezbędnym składnikiem trwałych struktur miejskich. Ich optymalne funkcjonowanie wymaga wy-

sokiej jakości wyposażenia i generowania społecznej aktywności, a to może być osiągnięte dzięki odpo-

wiednim standardom projektowym i sprawnemu zarządzaniu. Do podstawowych urządzeń należą sanitaria-

ty, elementy tzw. małej architektury oraz meble uliczne – gwarantujące bezpieczeństwo, pełną dostępność i 
wygodę przestrzeni dla seniorów, dzieci, rodziców z małymi dziećmi oraz niepełnosprawnych ruchowo i nie-

widomych. Za jakość wyposażenia przestrzeni publicznej odpowiada lokalna administracja. W krajach doj-

rzałej demokracji, bezpieczeństwo, wygoda i estetyka przestrzeni publicznych to podstawowe kryteria oceny 

lokalnych urzędów i samorządów.  

Obserwowanemu w krajach wysokorozwiniętych powrotowi do tradycyjnej zabudowy kwartałowej towarzyszy 

urządzanie półprywatnych dziedzińców i podwórek, które, choć pozostają otwarte dla osób z zewnątrz, są 

wykorzystywane głównie przez mieszkańców. Poczucie przynależności jest w takich miejscach nieformalnie 

kreowane dzięki samej formie przestrzennej i, pomimo braku fizycznych barier uniemożliwiających wstęp, 

podział pomiędzy domenami prywatną i publiczną pozostaje jasny. Wnętrza kwartałów stanowią idealne 

środowisko dla dojrzewania wspólnot sąsiedzkich; nieformalnie nadzorowane miejsce wypoczynku, zabaw i 

integracji międzypokoleniowej.  

W dzisiejszych miastach coraz ważniejsze stają się też przestrzenie o charakterze półpublicznym, przyna-

leżne różnym obiektom użyteczności publicznej, np. biurom, szkołom, bibliotekom, obiektom kultury, urzę-

dom – służące specyficznym grupom użytkowników, o szczególnych potrzebach i oczekiwaniach. Zwłaszcza 

w dużych, heterogenicznych i ruchliwych ośrodkach miejskich, ludzie zmęczeni szybkim tempem życia po-

trzebują poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności, które mogą znaleźć właśnie w takich enklawach. Przy 

ul. Mariackiej 10, róg Św. Stanisława, znajduje się budynek o dużym potencjale użytkowym i kulturotwór-

czym, czekający na odpowiednie zagospodarowanie. 

Styk przestrzeni publicznej i prywatnej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnej, drobnej przedsiębior-

czości. Zwłaszcza partery budynków niosą duży potencjał aktywizujący, o ile zapewni się wszystkim użyt-

kownikom – czyli bywalcom, miejscowym przedsiębiorcom i przede wszystkim mieszkańcom – bezpieczny i 

wygodny dostęp do posesji.  

2.2. Programy rewitalizacji urbanistycznej 

Rewitalizacja jest pojęciem szerokim i niejednoznacznym. Nawet w obrębie UE stosuje się różne zasady 

organizowania, finansowania i wdrażania rewitalizacji. Rewitalizacja urbanistyczna jest często porównywana 

do recyklingu. Ma przeciwdziałać degradacji, przywracać do życia najbardziej zagrożone części miast i pro-

wadzić do ich odnowy. Polega na działaniach aktywizujących, pobudzających rozwój, z naciskiem na jako-

ściowe zmiany w środowisku i na pełny udział mieszkańców. Celem działań rewitalizacyjnych nie jest reno-

wacja substancji budowlanej, ale podniesienie jakości życia mieszkańców w wielu aspektach i zwiększenie 

konkurencyjności miejsca w oparciu o jego istniejący potencjał kulturowy, przestrzenny i gospodarczy. Jest 

to więc działanie wymagające podejścia interdyscyplinarnego, a rola urbanistów ma charakter koordynujący 

działania różnych sektorów i podmiotów. Skuteczna rewitalizacja obszaru śródmiejskiego polega na wzmac-
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nianiu witalności i atrakcyjności jego przestrzeni wskutek skoordynowanej współpracy sektorów publicznego 

i prywatnego. 

Przedstawiciele sektora publicznego powinni zwracać szczególną uwagę na potrzebę stabilizacji struktury 

społecznej rewitalizowanego obszaru. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują na zagrożenia, jakie 

może nieść gentryfikacja atrakcyjnych obszarów śródmiejskich. W wyniku ich renowacji, rewaloryzacji lub 

niewłaściwie przeprowadzonej rewitalizacji, może dochodzić do gwałtownego wzrostu wartości nieruchomo-

ści i wypierania dotychczasowych mieszkańców. Gentryfikacja to zjawisko o dwóch obliczach: z jednej strony 

polega na „uszlachetnieniu” przestrzeni, z drugiej może prowadzić do jej społecznego wyjałowienia, a w 

konsekwencji do ponownej degradacji. 

2.3. Zarządzanie przestrzenią 

Tradycyjnie rozumiane planowanie przestrzenne jest narzędziem niezbędnym, ale często niewystarczają-

cym. Coraz powszechniej – m.in. w dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących nowej perspektywy bu-

dżetowej – dostrzega się konieczność przejścia od formuły planowania do zasady zintegrowanego zarzą-

dzania przestrzenią miejską.  

W dokumencie „Polityka miejska państwa” opracowanym w 2009 r. przez Główną Komisję Urbanistyki i Ar-

chitektury (Markowski i in., 2009), znajduje się wiele propozycji metod i narzędzi zarządzania rozwojem 

urbanistycznym, służących trwałości tego rozwoju. Są wśród nich narzędzia prawne i fiskalne służące racjo-

nalizacji intensywności wykorzystania przestrzeni, wykupowi nieruchomości pod realizację celów publicznych 

oraz finansowaniu infrastruktury społecznej. Proponowane narzędzia mają pomóc w prowadzeniu własnej 

polityki inwestycyjnej, ujednolicaniu polityki przestrzennej i budżetowej, wiązaniu planowania przestrzennego 

z innymi planami rozwoju. W „Polityce miejskiej państwa” sformułowano m.in. postulat rozwoju nowych form 

zintegrowanego zarządzania centrami miast (tzw. Town Centre Management, TCM). 

2.3.1. Zarządzanie dziedzictwem historycznym 

Przestrzeń miejska ma charakter dynamiczny. Wraz z substancją architektoniczną, infrastrukturą, zielenią i 

formami ludzkiej aktywności, ewoluuje charakter i tożsamość krajobrazu. Zarządzanie dziedzictwem histo-

rycznym powinno zapewniać równowagę pomiędzy zmianami, które są naturalne w przestrzeni kulturowej, a 

zachowaniem cennych elementów tożsamości i dziedzictwa. Równowaga pomiędzy ochroną i procesami 

rozwoju, jeżeli godzi interesy różnych grup społecznych, sprzyja rozwojowi żywej kultury.  

Jakość kulturowego krajobrazu istotnie wpływa na jakość życia i poczucie wspólnoty, kolektywne poczucie 

wartości i dumy, aktywność społeczną, witalność lokalnej gospodarki. Dziedzictwo kulturowe powinno we 

współczesnych miastach uzyskać rzeczywistą rangę czynnika kształtującego rozwiązania planistyczne i 

projektowe, i nie być traktowane jako „okoliczność” czy przeszkoda.  

2.4. Partycypacja  

W dojrzałym ustroju demokratycznym – dla jego pełnego, satysfakcjonującego funkcjonowania – niezbędne 

jest wspieranie społecznej aktywności, pielęgnowanie poczucia wspólnoty oraz zaufania pomiędzy różnymi 

instytucjami i interesariuszami. Szczególnie mieszkańcy powinni mieć realny wpływ na kształt swojego 

środowiska. Tylko oni mogą narzucić sobie i innym członkom wspólnoty niezbędne ograniczenia, służące 

osiągnięciu ładu społecznego i przestrzennego. Przyjaznych, trwałych, użytecznych i pięknych miast nie 

zbudują sami architekci, ani urzędnicy; to jest zadanie dla wszystkich mieszkańców.  

Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego, trwałego rozwoju jest aktywny udział ogółu 

mieszkańców w życiu lokalnej społeczności i uwolnienie ludzkiej kreatywności. Kształtowanie przestrzeni 

miasta stanowi wyzwanie dla wszystkich interesariuszy, głównie mieszkańców. Ci zaś nadal często mają 

poczucie, że ulica, a nawet podwórko domu, w którym mieszkają, są niczyje. Aby takie nastawienie 

zmieniać, trzeba stale wzmacniać poczucie współwłasności i współodpowiedzialności.  

Prawdziwa partycypacja w planowaniu i projektowaniu przestrzennym nie polega na konsultowaniu 

gotowych projektów lub na wyborze jednej z proponowanych opcji, ale wymaga od interesariuszy 

zaangażowania w określanie idei, wizji i programów już na samym początku procesu zmian. Udział 
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mieszkańców w planowaniu często jest początkiem procesu dojrzewania prawdziwych wspólnot. Człowiek, 

który czuje się współgospodarzem, zaczyna cenić i dbać o swoje otoczenie. W zamian, dobrze 

zagospodarowana przestrzeń daje mieszkańcom możliwość spotykania się w różnych, codziannych 

sytuacjach, i zacieśniania więzi sąsiedzkich. 

W ostatnich latach zmienia się rola planistów i projektantów,  którzy przechodzą z pozycji przywódców i 

artystów, narzucających swoje wizje, do ról doradców i ekspertów świadczących usługi użytkownikom 

przestrzeni. Lepsze poznanie ich zachowań, potrzeb i motywacji, zmienia perspektywę projektanta z 

subiektywnej, zewnętrznej i estetycznej, na bardziej obiektywną i uwzględniającą złożony kontekst miejsca –  

historyczny, psychologiczny i społeczny. Rozwój psychologii architektury i wykorzystanie w urbanistyce 

dorobku nauk społecznych, zbiegają się i częściowo stymulują nowe nurty kształtowania środowiska 

zurbanizowanego, m.in. działania prośrodowiskowe, neotradycjonalizm, regionalizm, kontekstualizm. Przede 

wszystkim jednak utrwalają przekonanie o potrzebie coraz głębszej i dojrzalszej partycypacji. 

Partycypacja społeczna w ciągłym procesie planowania jest obecna w każdej dojrzałej demokracji, np. w 

Anglii określana jest jako community architecture, w USA – advocacy planning. Podobną rolę pełnią np. 

„warsztaty przyszłości – dni planowania” w miastach niemieckich. Urbanista staje się w takim systemie 

jednym z uczestników procesu planowania i osobą ułatwiającą taki proces.  

W Polsce, edukacja dotycząca tworzenia miejsc jest bardzo słabo rozwinięta. Nie uczy się tego w szkołach 

ani na uczelniach, które koncentrują się na nauczaniu projektowania, budowania, studiowania zachowań i 

podejmowania arbitralnych decyzji, ale nie uczą tego, jak profesjonalną wiedzę wykorzystywać dla 

uruchomienia kreatywności drzemiącej w lokalnych społecznościach, by pomagać im w dialogu, wspierać 
wszystkie możliwości poszukiwania konsensu lub choćby kompromisu w sytuacjach najbardziej 

konfliktowych, wreszcie pomagać w wypracowaniu zbiorowej wizji optymalnych przekształceń przestrzeni i 

oferować swoje usługi dla ich najpełniejszej realizacji.  

W środowisku polskich architektów i urbanistów pojawiają się w ostatnich latach głosy zniechęcenia efektami 

podejmowanych dotychczas działań partycypacyjnych. Fakt, że dobrych przykładów w tej dziedzinie nadal 

mamy niewiele, nie powinien zniechęcać. Efekty są na razie znikome i czasem rozczrowują uczestników 

działań partycypacyjnych. Porównanie z doświadczeniami bardziej dojrzałych demokracji wskazuje jednak, 

że niedostatek pozytywnych efektów nie wynika z błędnych założeń, a raczej z braku konsekwencji, 

wytrwałości i niedostatecznej efektywności stosowanych u nas metod partycypacji. Brak doświadczenia i 

często błędne przesłanki są przyczyną porażek i zniechęcenia. Dlatego warto sięgać do sprawdzonych gdzie 

indziej, skutecznych metod, narzędzi, i korzystać z obcych doświadczeń, aby skrócić czas dojrzewania 

naszych społeczności do większego i bardziej efektywnego zaangażowania i przyspieszyć wykształcenie się 

własnej, miejscowej kultury partycypacji.  

Obecnie rolę projektantów i urbanistów należy więc określić jako pomocniczą wobec lokalnych społeczności. 

Architekci, podobnie jak urzędy i organizacje pozarządowe, powinni starać się ułatwiać dialog i angażować 
się w proces polegający na wdrożeniu i realizacji wizji oddolnej, opartej na ciągłej obserwacji i reagowaniu 

na zmiany, oraz na porozumieniu między różnymi grupami użytkowników przestrzeni. W większości przy-

padków oznacza to, że architekci, samorządowcy i urzędnicy, dotąd pełniący role arbitrów i ekspertów, będą 

musieli zaakceptować zmianę swojej pozycji względem społeczności – z wiodącej na wspierającą.  

2.4.1. Warsztaty 

Z typowych badań jakościowych wynika wiedza o opiniach, postawach, świadomości respondentów. Moty-

wy, które kryją się za ich zrachowaniami i wypowiedziami są dostępne tylko w pewnym zakresie. Najbardziej 

cenne studia terenowe, oprócz wartości ściśle sprawozdawczych, zawierają także pewien pomysł interpreta-

cyjny, który może prowadzić do wykrystalizowania się nowych idei i pozytywnych propozycji. W projekcie 

‘Porozmawiajmy o Mariackiej’ zastosowano formułę action research, w której badania nie mają charakteru 

czysto akademickiego i nie są celem same w sobie, ale stanowią etap przygotowawczy do warsztatów.  

Rozwój nauk społecznych i rosnące zainteresowanie urbanistów różnymi nurtami psychologii środowiska 

zowocował zwiększeniem wartości badań terenowych (zwłaszcza jakościowych) i rozwinięciem warsztato-

wych metod projektowania. Metody te mają na celu wypracowanie konsensu lub przynajmniej kompromisu w 

sytuacjach konfliktowych. Nawiększym wyzwaniem jest zwykle dobór reprezentatywnych partnerów i znale-

zienie wspólnego języka pomiędzy profesjonalistami i laikami.  
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Warsztaty pomagają w opracowaniu nie tylko koncepcji przestrzennej ale także strategii przyszłej realizacji. 

W szerszej perspektywie, bezpośredni i nieincydentalny udział mieszkańców w opracowywaniu kierunków 

rozwoju przestrzeni publicznych ma duże znaczenie dla rozwoju demokracji lokalnej. 

2.4.2. Kreacja miejsca (Placemaking) 

Określenie ‘Placemaking’ nie ma odpowiednika w języku polskim. Oznacza pewien rodzaj kreacji charakte-

rystycznych miejsc, ogniskujących kluczowe funkcje przestrzeni publicznej i szczególnie cennych, przede 

wszystkim dla lokalnych społeczności. Kreacja taka dokonuje się przy zaangażowaniu różnych interesariu-

szy i jest procesem krystalizującym poczucie wspólnoty. 

Przestrzeń publiczna to bezcenne miejsce kontaktów międzyludzkich, komunikacji, handlu, wymiany infor-

macji, przestrzeń kultury, nośnik treści symbolicznych. Na temat poprawy dostępności, bezpieczeństwa, 

wygody i atrakcyjności przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej publikacji, zarówno o charakterze 

akademickim, jak też popularnym i podręcznikowym. Koncentrując się na potrzebie prowadzenia badań te-

renowych i jak najszerszej partycypacji społecznej, autorzy tych tekstów proponują narzędzia analizy, dialo-

gu, obserwacji, oceny i organizacji procesu zmian. W przypadku publikacji oraz działalności szkoleniowej 

organizacji Project for Public Spaces (PPS), za głoszoną teorią stoi kilkadziesiąt lat praktycznych doświad-

czeń zebranych podczas udanych rewitalizacji setek zdegradowanych przestrzeni miejskich w Stanach 

Zjednoczonych i kilkudziesięciu innych krajach świata.  

PPS — założona w 1975 r. organizacja non-profit, która za cel swojego działania obrała pomoc lokalnym 

społecznościom w tworzeniu i utrwalaniu użytecznych miejsc publicznych i półpublicznych, jest największą i 

najsłynniejszą instytucją promującą społeczny model przekształcania przestrzeni. Metody wypracowane 

przez PPS pozwalają lokalnym wspólnotom określić i wyrazić ich aspiracje, potrzeby i priorytety. W proce-

sach przekształceń — realizowanych wg metod PPS — partycypacja pojawia się już na etapie tworzenia 

pierwszych wizji. Dzięki włączaniu różnych lokalnych interesariuszy, wypracowane w czasie warsztatów idee 

i rozwiązania wynikają z głębokiej znajomości i wieloaspektowej oceny miejsca. Eksperci pełnią w tych pro-

cesach rolę pomocniczą i są angażowani do realizacji społecznej idei.  

Pacemaking jest działaniem ciągłym, w którym następuje sprzężenie zwrotne: wspólna wizja przyciąga part-

nerów, środki i nowe inicjatywy. Rozwiązania są dynamiczne i realizowane etapami; oparte na wcześniej-

szych, z początku drobnych sukcesach. Śmielsze eksperymenty na żywej tkance miasta są wprowadzane z 

rozwagą i ostrożnością. Zwłaszcza wprowadzanie nowinek formalnych realizuje się stopniowo, monitorując 

reakcje użytkowników przestrzeni. Działania opierają się na ciągłej ocenie i udoskonaleniach. Zaangażowa-

nie społeczne wzrasta wraz z poczuciem kontroli i własności. 

3. ZAKRES BADAŃ 

Badaniu poddano obszar ul. Mariackiej w Katowicach oraz kilku ulic bezpośrednio do niej przylegających (w 

szczególności ul. Stanisława i Mielęckiego, których charakter jest podobny z uwagi na ruch pieszy). Ich 

mieszkańców, bywalców oraz przedsiębiorców aktywnych na tym obszarze zaproszono do udziału w bada-

niach ankietowych, wywiadach grupowych i warsztatach. 

Wywiady fokusowe przeprowadzono z trzema grupami interesariuszy: 

1. mieszkańcami, 

2. przedsiębioracami, 

3. bywalcami. 

Przedstawiciele tych grup zostali zaproszeni do wspólnego udziału w warsztatach. 

Wywiady indywidualne również przeprowadzono z ekspertami reprezentującymi różne grupy interesariuszy: 

1. urzędników reprezentował Waldemar Bojarun, naczelnik Wydziału Promocji UM Katowice; 
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2. organizacje pozarządowe – Paweł Wyszomirski, członek zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, 

oraz Paweł Jaworski, architekt, członek zarządu oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz 

Fundacji Napraw Sobie Miasto. 

3. środowisko akademickie – dr Michał Stangel, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury PŚl. 

4. HARMONOGRAM PROJEKTU 

2013.05 Początek akcji informacyjnej 

2013.06.17 Oficjalna inauguracja projektu – spotkanie informacyjne przy ul. Mariackiej 10 

2013.06.16 – 08.30 Ankieta wstępna 

2013.08.26-28 Zogniskowane wywiady grupowe 

2013.08.31 – 09.01 Warsztaty 

2013.09.03 – 09.24 Ankieta powarsztatowa 

2013.09 Indywidualne wywiady pogłębione  

2013.09.30 Zakończenie projektu 

5. METODYKA I PRZEBIEG BADAŃ  

Centralnym wydarzeniem całego projektu były dwudniowe warsztaty PPS. Celem badań przeprowadzonych 

przed warsztatami było zebranie informacji o problemach, ewentualnych konfliktach i potrzebach związanych 

z funkcjonowaniem ul. Mariackiej i okolic. Celem badań powarsztatowych było skonsultowanie wyników 

warsztatów z szerszą grupą odbiorców oraz zweryfikowanie pewnych postulatów i pomysłów zmian poprzez 

wywiady indywidualne z osobami z różnych środowisk, znanymi z dogłębnej znajomości przedmiotu. Warto 

więc podkreślić, że przeprowadzone badania mają charakter pomocniczy i nie były przeprowadzone na pró-

bie statystycznie reprezentatywnej. Pozwalają jednak na wyciągnięcie wielu cennych wniosków i obserwację 

najważniejszych tendencji, problemów i potrzeb.  

Zespół projektowy zastosował podejście nazywane „badaniem w działaniu” (action research), które zakłada, 

że celem badaczy nie jest jedynie obiektywne zbadanie stanu zastanego oraz przeprowadzenie jak najlep-

szej i statystycznie reprezentatywnej analizy, ale że samo przeprowadzenie badania może służyć ZMIANIE – 

na przykład dlatego że respondenci biorący udział w badaniu sami lepiej zaczynają rozumieć problemy i 

punkty widzenia innych interesariuszy; dowiadują się o rozwiązaniach możliwych do wdrożenia, a w końcu 

kreują nowe propozycje w dialogu z innymi uczestnikami badań.  

5.1. Badania ankietowe 

Badania ankietowe przeprowadzono w okresie 17.06.2013 – 30.08.2013 (ankieta wstępna) oraz w okresie 

03.09.2013 – 24.09.2013 (ankieta powarsztatowa).  

Ankiety były dystrybuowane na kilka sposobów: 

• podczas spotkania informacyjnego 17.06.2013 – wśród uczestników spotkania i przechodniów, 
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• dostarczane do mieszkań przy ul. Mariackiej, Stanisława i Mielęckiego – przy wsparciu Biura Praso-

wego UM Katowice, 

• poprzez instytucje miejskie (Galeria Miasta Ogrodów i in.), gdzie druki ankiet były wyłożone, 

• poprzez Internet: obie wersje ankiety on-line zostały zamieszczone na stronie www.mariacka-

ankieta.mila.org.pl 

Ponadto informacje o prowadzonym badaniu ukazały się m.in.: 

• na stronie internetowej UM Katowice ( www.katowice.eu ),  

• na stronie internetowej Fundacji MiLA ( www.mila.org.pl ),  

• na Facebooku, poprzez profil poświęcony projektowi 

(www.facebook.com/events/1402162120004692/ ),  

• na portalach Mariacka.eu, gazeta.pl oraz w innych mediach. 

5.1.1. Ankieta wstępna 

Ankieta pozwoliła w usystematyzowany sposób zebrać informacje na temat postrzegania ul. Mariackiej przez 

różne grupy użytkowników – mieszkańców, przedsiębiorców (właścicieli i pracowników firm zlokalizowanych 

w okolicy) oraz bywalców (klientów lokali gastronomicznych, sklepów itp.). Część pytań miała formę otwartą 

tj. pozwalała respondentowi na udzielenie swobodnej odpowiedzi (np. na temat skojarzeń z ul. Mariacką, 

charakterystycznych elementów, źródeł problemów czy też własnych pomysłów na zagospodarowanie prze-

strzeni). Druga część pytań miała formę zamkniętą (możliwość zaznaczenia jednej lub więcej spośród za-

proponowanych odpowiedzi; pozostawiono jednak każdorazowo możliwość dodania własnego komentarza 

lub propozycji spoza zamkniętej listy). Na końcu ankiety zawarta została metryczka, pozwalająca na analizę 

odpowiedzi respondentów z uwzględnieniem ich wieku, płci i wykształcenia. 

5.1.2. Ankieta powarsztatowa 

Ankieta pozwoliła zebrać opinie dotyczące najpilniejszych działań, których wdrożenie mogłoby poprawić 
sytuację ul. Mariackiej w Katowicach. Lista działań została wypracowana w trakcie warsztatów PPS (31.08-

1.09.2013), a kolejność ułożenia podpunktów w ankiecie wynikała z priorytetów wybranych przez uczestni-

ków warsztatów. Respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie maksymalnie pięciu najważniejszych, ich 

zdaniem, propozycji działań do wdrożenia na Mariackiej (w praktyce niektórzy zaznaczyli więcej niż 5; ankie-

ty te nie zostały jednak odrzucone, gdyż w tego rodzaju analizie nie wypacza to znacząco wyniku). Respon-

dentów zapytano również o ich przynależność do określonej grupy użytkowników (mieszkańców, przedsię-

biorców lub bywalców ul. Mariackiej). Na końcu ankiety zawarta została metryczka, pozwalająca na analizę 

odpowiedzi respondentów z uwzględnieniem ich wieku, płci i wykształcenia. 

5.1.3. Charakter zebranych informacji 

Ankietę wstępną wypełniło 418 respondentów, a ankietę powarsztatową – 307. Zdecydowana większość z 

nich skorzystała przy tym z wersji on-line. Dla ułatwienia analizy danych, dane z ankiet zebranych w formie 

papierowej wprowadzono również do formularza internetowego. W przypadku ankiet papierowych, w nielicz-

nych przypadkach napotkano problemy z odczytaniem odręcznie napisanych odpowiedzi na pytania otwarte. 

Napotkano także na pewne niekonsekwencje w odpowiedziach respondentów (np. ktoś zaznaczył, że jest 

przedsiębiorcą, a w pytaniu o ogólną ocenę ul. Mariackiej wypowiadał się jako bywalec), w związku z tym, za 

podstawę analizy przyjęto rolę wskazaną przez respondenta w pierwszym pytaniu (mieszkaniec, przedsię-

biorca, bywalec). 

5.2. Zogniskowane wywiady grupowe (ang. Focus Group Interview, FGI )  

5.2.1. Cele badania 

• pozyskanie opinii respondentów na temat ulicy Mariackiej (cechy pozytywne i cechy negatywne), ze 

szczególnym uwypukleniem „braków”, 
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• zidentyfikowanie konfliktów – relacji między poszczególnymi grupami użytkowników, 

• zidentyfikowanie ograniczeń oraz uwarunkowań społecznych i przestrzennych uniemożliwiających po-

prawę sytuacji, 

• rozpoznanie możliwych propozycji złagodzenia lub wyeliminowanie konfliktów. 

5.2.2. Metoda badań 

Jakościowe badania społeczne obejmują niewielką liczbę badanych/respondentów, stąd też ich wyniki nie są 

reprezentatywne w sensie statystycznym i na ich podstawie nie można przeprowadzać generalnego wnio-

skowania. Jednocześnie mówi się o „reprezentatywności” badań jakościowych w potocznym znaczeniu tego 

słowa – mogą być one reprezentatywne w tym sensie, że uczestników dobrano tak, by reprezentowali moż-
liwie najbardziej zróżnicowane stanowiska w populacji interesującej badacza.  

Jakościowe badania społeczne wykorzystywane mogą być do ustalania wytycznych do badań ilościowych 

(badania jakościowe wykonywane przed badaniem ilościowym), dla pogłębienia rozumienia i rozwinięcia 

wyników badań ilościowych (badania jakościowe wykonywane po badaniach ilościowych). Ponadto pozwala-

ją generować idee, koncepcje lub hipotezy. Tu badania społeczne użyto do pogłębienia wyników badań ilo-

ściowych, przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu. 

Wykorzystano technikę zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview – FGI). Są to dysku-

sje prowadzone w kilkuosobowej grupie pod okiem moderatora, który zadaje pytania i kierunkuje dyskusję 

tak, aby bezpośrednio skupiała się ona na badanym temacie. Dyskusja trwa około dwóch godzin. Najwięk-

szą korzyścią płynącą z zastosowania tej techniki jest wzajemna stymulacja respondentów podczas dyskusji, 

konfrontacja opinii, wytworzenie dynamiki, a także fakt, że w stosunkowo krótkim czasie można poznać jed-

nocześnie opinię kilku osób.  

5.2.3. Dobór próby  

Zgodnie z metodologią badań jakościowych FGI, dobór próby miał charakter celowy – kluczowym kryterium 

uczestnictwa był charakter relacji badanego z ulicą Mariacką. Taki dobór zapewnił odpowiednie zróżnicowa-

nie respondentów i wyodrębnił trzy grupy:  

1. Mieszkańcy ulicy Mariackiej i osoby zamieszkujące w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 

2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w obrębie ul. Mariackiej, 

3. Bywalcy – osoby odwiedzające ulicę Mariacką. 

5.3. Indywidualne wywiady pogłębione (ang. Individual In-Depth Interviews, IDI) 

Wywiad pogłębiony pozwala na uzyskanie wglądu w sposób interpretowania i porządkowania miejsc lub 

zjawisk przez daną jednostkę. 

Indywidualne wywiady pogłębione znajdują zastosowanie w badaniach, gdzie problem wymaga znacznie 

głębszego poznania poglądów i postaw badanych niż jest to możliwe przy użyciu zwykłego wywiadu ankie-

towego. Ta technika badawcza jest szczególnie wartościowa w badaniach opinii liderów, ekspertów, czy też 
osób trudno dostępnych. 

 

 

Zdobyte informacje są opiniami uczestników badań i tylko tak należy je traktować.  

Badania jakościowe nie są reprezentatywne w sensie statystycznym. 
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6. WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH  

6.1. Badanie ankietowe na temat postrzegania ul. Mariackiej i Mariackiej Tylnej  

6.1.1. Respondenci 

Ankietę wypełniło 418 osób, z czego 80% stanowili bywalcy, 12% mieszkańcy i 8% przedsiębiorcy. Biorąc 

pod uwagę całkowitą liczbę przedsiębiorców, mieszkańców i bywalców ulicy, wydaje się, że jest to rozkład 

zbliżony do rzeczywistego. Jednocześnie, ze względu na dużą dysproporcję liczby respondentów w poszcze-

gólnych grupach, ich odpowiedzi przedstawiono osobno. 

Tablica 1: Respondenci ankiety dot. postrzegania ul. Mariackiej i Mariackiej Tylnej 

 

6.1.2. Ogólna ocena ul. Mariackiej 

Odpowiedzi na pytanie „jak Pan/i ocenia ul. Mariacką?” były bardzo zróżnicowane w zależności od kategorii 

użytkowników. Zasadniczo, przeważająca część (w sumie 74%) mieszkańców ocenia ul. Mariacką źle lub 

bardzo źle. Wśród tych, którzy Mariacką oceniają dobrze lub bardzo dobrze, przeważają osoby wynajmujące 

mieszkanie od prywatnego właściciela, co oznacza, że są to osoby, które świadomie wybrały Mariacką jako 

miejsce do mieszkania, a jednocześnie mogą stosunkowo łatwo zmienić miejsce zamieszkania.   
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Tablica 2: Jak Pan/i ocenia Mariacką jako mieszkaniec? 

 

Wśród przedsiębiorców oceny ul. Mariackiej są bardzo zróżnicowane, z niewielką przewagą dobrych – bar-

dzo dobrze ocenia Mariacką 13% przedsiębiorców biorących udział w badaniu, raczej dobrze – 39%, a z 

drugiej strony bardzo źle widzi Mariacką 13% i raczej źle – 19%. Stosunkowo duża grupa (16%) jest niezde-

cydowana, zatem widzi zarówno plusy jak i minusy działalności na Mariackiej. 

Tablica 3: Jak ocenia Pan/i Mariacką jako przedsiębiorca?  

 

Bywalcy (klienci lokali gastronomicznych, sklepów, spacerowicze itp.) oceniają Mariacką zdecydowanie naj-

lepiej spośród wszystkich trzech grup – 50% zaznaczyło odpowiedź „raczej dobrze”, a kolejne 12% - „bardzo 

dobrze”. Trzeba jednak podkreślić, że dość znacząca grupa (25%) bywalców ocenia Mariacką raczej źle lub 

bardzo źle, a kolejne 13% nie ma wyrobionej jednoznacznej opinii, co oznacza, że zauważa problemy lub 

słabe strony tego miejsca. Fakt, że bywalcy oceniają Mariacką stosunkowo najlepiej nie dziwi, gdyż jest to 

grupa, która jest z tą przestrzenią najmniej trwale związana, zatem nie odczuwa tak bardzo różnego typu 

uciążliwości, które wiążą się z mieszkaniem czy prowadzeniem biznesu w jej obrębie. 
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Tablica 4: Jak ocenia Pan/i Mariacką jako bywalec? 

 

Ponieważ grupa bywalców odpowiedziała na ankietę stosunkowo licznie, warto również przyjrzeć się do-

kładniej, jak rozkładają się oceny Mariackiej w podziale na różne grupy wiekowe, płcie i poziom wykształce-

nia. 

Wśród kobiet i mężczyzn bywających na Mariackiej nie ma znaczących różnic w jej postrzeganiu, choć warto 

zauważyć, że mężczyźni są nieco bardziej krytyczni – bardzo źle ocenia Mariacką 16% mężczyzn i 5% kobiet, 

raczej źle – 34% mężczyzn i 26% kobiet.  

Tabela 5: Jak ocenia Pan/i Mariacką jako bywalec? (w podziale na kobiety i mężczyzn, w %) 

 

Istotnych informacji na temat postrzegania ul. Mariackiej przez bywalców dostarcza analiza odpowiedzi w 

podziale na grupy wiekowe. Podkreślić należy, że nie wszystkie grupy wiekowe były w badaniu równomier-

nie reprezentowane – w ankiecie wzięło udział w sumie tylko 13 osób w wieku powyżej 50 lat, dlatego 

trudno wyciągać wiarygodne wnioski na temat postrzegania przez nich ul. Mariackiej. Najliczniej były w 
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ankiecie reprezentowane osoby w wieku 25-35 lat (53%), dalej 15-25 lat (31%). Respondenci w wieku 35-50 

lat stanowili mniejszą grupę (12%), ale wystarczająco liczną, by dało się już wyciągnąć pewne wnioski.  

Zasadnicza tendencja, jeśli chodzi o ogólną ocenę Mariackiej w podziale na grupy wiekowe, jest następują-

ca: im starsi bywalcy, tym gorzej oceniają tę przestrzeń. Wśród osób w wieku 15-25 lat zdecydowanie prze-

ważają oceny bardzo dobre lub dobre (w sumie 77%). Również wśród respondentów w wieku 25-35 lat 

przeważają oceny raczej dobre (53%), jednak pokreślić należy, że kolejną najczęściej wskazywaną odpowie-

dzią (18%) było „raczej źle”. Wśród bywalców w wieku 35-50 lat aż 48% ocenia Mariacką raczej źle, podczas 

gdy raczej dobrze – 33%. Widać zatem wyraźnie, że Mariacka jest atrakcyjna głównie dla osób młodych, 

podczas gdy osoby w średnim wieku (często posiadające rodziny i dzieci, jak również najzasobniejsze portfe-

le) w znacznie mniejszym stopniu widzą na niej miejsce dla siebie. 

Tablica 6: Jak ocenia Pan/i Mariacką jako bywalec? (w podziale na grupy wiekowe) 

 

W wynikach ankiet nie widać natomiast istotnej korelacji pomiędzy poziomem wykształcenia, a opinią na 

temat Mariackiej. W badaniu wzięła udział marginalna liczba osób z wykształceniem podstawowym (3), 

zatem zostali oni pominięci przy analizie. Natomiast wśród osób ze średnim lub wyższym wykształceniem, 

wyniki rozłożyły się podobnie, choć warto zauważyć, że osoby z wyższym wykształceniem oceniają Mariacką 

nieco gorzej niż osoby z wykształceniem średnim (raczej dobrze oceniło Mariacką 49% osób z wyższym wy-

kształceniem i 55% osób z wykształceniem średnim, natomiast raczej źle – odpowiednio 20% i 13%). 
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Tablica 7: Jak Pan/i ocenia Mariacką jako bywalec? (z uwzględnieniem poziomu wykształcenia) 

 

Podsumowując ogólną ocenę ul. Mariackiej, należy podkreślić, że różni się ona zasadniczo w zależności od 

ankietowanej grupy użytkowników – zdecydowana większość mieszkańców Mariackiej ocenia tę ulicę źle, 

podczas gdy większość bywalców (w szczególności młodych) ocenia ją dobrze. Wśród przedsiębiorców opi-

nie są bardziej podzielone, choć przeważają jednak dobre. 

Tablica 8: Ocena Mariackiej w podziale na grupy użytkowników 

 

Respondenci zostali również poproszeni o uzasadnienie swojej oceny Mariackiej. Wybrane cytaty zostały 

zebrane w poniższej tabeli. Warto podkreślić, że w większości pozytywnych ocen również zawarto wskaza-

nia, co powinno zostać poprawione. Nawet więc stosunkowo najbardziej zadowoleni użytkownicy ulicy 

widzą jej słabości. 
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6.1.3. Wybrane uzasadnienia ocen ul. Mariackiej 

Pozytywne 

(wypowiedzi osób, które oceniają 

Mariacką raczej dobrze lub bar-

dzo dobrze) 

Niejednoznaczne 

(wypowiedzi osób, które ocenia-

jąc Mariacką, zaznaczyły „trudno 

powiedzieć”) 

Negatywne 

(wypowiedzi osób, które oceniają 

Mariacką raczej źle lub bardzo 

źle) 

Ciekawy pomysł na zaktywizo-

wanie centrum miasta. Miejsce 

spotkań. Jednakże wymaga do-

pracowania. Nie może tam znaj-

dować się sklep monopolowy. Nie 

powinny tam też znajdować się 

mieszkania prywatne. 

 

- pomysł deptaka miejskiego przy 

obecnym stanie śródmieścia Ka-

towic jest bardzo dobrym pomy-

słem; to doskonałe miejsce dla 

spotkań ludzi w każdym wieku 

- ławki na Mariackiej ustawione 

są w taki sposób, że można sie-

dzieć ze znajomymi i swobodnie 

rozmawiać 

- zgrabnie zaprojektowane ele-

menty małej architektury- ławki, 

kosze, oświetlenie 

 

Deptak jest bardzo trafnym po-

mysłem, którego brakowało nie 

tylko w Katowicach ale w ogóle 

na Śląsku. Wiem, że jest stworzo-

ny na wzór stodolnej w Ostrawie, 

gdzie byłem i bardzo przypadła 

mi do gustu. Cieszę się, że Ma-

riacka się rozwija, powstają nowe 

punkty, ale chciałbym, żeby była 

poprawiona czystość w tym miej-

scu, pogonienie stamtąd pijaków 

i meneli. Do tego trzeba wyre-

montować kamienice, bo niestety 

straszą. 

 

Jest to ulica, która stała się ulicą 

imprezową i dość dobrze się 

Widać w tym roku brak dofinan-

sowania  ze strony miasta do 

wydarzeń, a szkoda. To miejsce 

było magnesem dla ludzi, którzy 

szukają rozrywki na wysokim 

poziomie. Na plus bezpieczeństwo 

panujące na ulicy. 

 

Za dnia spokojnie, ulica żyje;  w 

nocy, szczególnie w weekendy 

pojawia się na niej wiele agre-

sywnych , zaczepnych osób, że-

brzących ludzi. W niedzielę po 

sobotniej nocy na ulicy jest brud. 

 

Wydaje mi się, że z tej ulicy moż-

na wyciągnąć jeszcze więcej. Lu-

bię ją i mam nadzieję, że stanie 

się wizytówką miasta Katowice w 

głowach studentów z całej polski 

 

(…) z jednej strony ulicy została 

wyremontowana, powstało wiele 

fajnych lokali, knajpek itp. , im-

prezy, ciekawe inicjatywy a z dru-

giej strony tynk się sypie z niektó-

rych kamienic, nie mówiąc o za-

puszczonych podwórkach. Dodat-

kowo ulica nie jest sprzątana na 

bieżąco. Często człowiek napoty-

ka tłuczone szkło, opakowania po 

kebabach, plamy po moczu czy 

wymiocinach. Poza tym wylegują-

cy się na ławkach i żebrzący me-

nele. 

 

Na początku oczekiwania były 

wielkie i częściowo "Mariackiej" 

Nocne pijaństwo, szczególnie w 

piątki i soboty, Pijaństwo na ulicy 

, na ławeczkach, a następnie 

wrzaski w godzinach nocnych i 

nad ranem, które budzą i dają się 

wyspać. Hałas powodowany w 

dzień i w nocy przez restaurato-

rów poprzez wystawianie głośni-

ków na zewnątrz lokalu i głośne 

odtwarzanie muzyki. Szczególnie 

przenosi się dudnienie. 

 

Ocena "raczej źle" do końca nie 

odzwierciedla moje  stanowisko. 

Uważam ulicę Mariacką za nie-

zwykle ważne miejsce, gdzie mo-

gę się przede wszystkim spotkać 

ze znajomymi, zjeść coś w miarę 

dobrego na szybko (wyjątkiem 

jest Len Arte, gdzie jedzenie jest 

bardzo dobre), napić się piwa. 

Oferta lokali częściowo spełnia 

moje oczekiwania wobec takiej 

ulicy. Najbardziej nie podoba mi 

się jej niejednorodność. Z mojego 

punktu widzenia na tej ulicy po-

winny być tylko lokale gastrono-

miczne, czy też lokale przezna-

czone na kulturę. Wydaje się, że 

taki właśnie jest stan obecny, ale 

nie do końca tak jest  poza cie-

płymi miesiącami - późna jesień i 

zima, to pusta właściwie ulica 

(poza wnętrzami knajp). Wiem, że 

kilku właścicieli lokali występowa-

ło do urzędu miasta o zgodę na 

ogródki zimowe i jej nie otrzymali. 

Uważam, że to rozwiązanie po-

zwoliłoby żyć tej ulicy przez cały 

rok. Poza tym niepokojąca i też 
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sprawuje w takiej formie, ale 

jednocześnie jest mocno zanie-

dbana - nawierzchnia nie jest 

najlepszej jakości, a wiele kamie-

nic jest w bardzo złym stanie 

wizualnym. 

 

W weekendy jest zbyt tłoczno i 

nie ma gdzie usiąść 

 

To jedyne miejsce w mieście, 

które skupia prawie całe życie 

nocne - wiem, że w weekendowy 

wieczór mogę spotkać tu znajo-

mych, Mariacka ma urok metro-

polii. 

 

Centrum spotkań mieszkańców. 

Przyjazne młodzieży, jak również 

osobom nieco starszym. Niezwy-

kle potrzebne. Nie jest jednak 

wolne od wad. Wśród nich mała 

ilość zieleni oraz wszechobecny 

brud. 

 

w Katowicach nie ma pomysłu na 

centrum i brakuje centrum jako 

miejsca spotkań (rynku, agory), a 

ulica Mariacka to zapewnia-tam 

można po prostu przyjść, spędzić 

fajnie czas ze znajomymi. Dobrze 

że jest tyle knajpek i klubów - w 

tym kierunku powinna się rozwi-

jać ta ulica. Fajnie, że są również 

przedsięwzięcia artystyczne, jak 

katowicki street art, czy różnego 

rodzaju targi -to ożywia ulicę i 

sprawia, że nie jest ona tylko 

miejscem, gdzie się chodzi na 

piwo. 

 

Jeżeli chodzi o miejsce pracy, to 

jest mi tutaj łatwo dojechać i 

duża ilość osób odwiedzających 

Mariacką wpływa na wyższy za-

udało się im sprostać. Koncerty, 

akcje kulturalne, wystawy - to na 

pewno na plus. Z drugiej strony - 

ciąg jednakowych knajpek, bistro, 

bistro i bistro (wiem, to kwestia 

prywatnych przedsiębiorców, nie 

miasta), nawet dobrego piwa nie 

ma się gdzie napić, bo króluje 

koncernowe "jasne pełne". 

 

Z jednej strony lubię gwar ulicy, 

dużą liczbę lokali gastronomicz-

nych, z drugiej brakuje tu skle-

pów, za mało jest zieleni, rano po 

imprezach chodniki są zaśmieco-

ne i zarzygane bo nikt tego nie 

sprząta. 

 

Nie jestem zachwycona Mariacką 

aczkolwiek w chwili obecnej tylko 

na niej się coś dzieje, chodzę tam  

ze względu na znajomych, którzy 

są jej bywalcami lub pracują w 

knajpach, tak wg mnie niczym 

szczególnym nie urzeka. 

 

Są ciekawe miejsca, niektóre już 

kultowe, ale podczas koncertów 

czy imprez syf, smród i niekultu-

ralne zachowanie, co zraża do 

uczestniczenia w tego rodzaju 

eventach w tym miejscu. 

 

Klimat bardzo pozytywny, jest 

gdzie zapiąć rower i usiąść na 

spokojnie ze znajomymi. Jeśli nie 

wie się gdzie pójść - pada myśl 

pierwsza - Mariacka ulica. 

Ale jakość wykonania zostawia 

wiele do życzenia. Nawierzchnia 

powoli rozpada się. Metalowe 

siedzenia i stoliki - po prostu dzie-

cinne urojenie architekta i urzęd-

ników, którzy to zaakceptowali. 

niejednorodna jest polityka władz 

miasta względem ulicy. Na po-

czątku ją "nagłaśniano", a potem 

"wyciszano". Z tego powodu cią-

gle brak tutaj spójności miejsca. Z 

tego powodu jest dla mnie raczej 

źle, ponieważ chciałabym żeby 

było lepiej. 

 

- niesłychanie brudna ulica 

- młodzież pijąca na ławkach, 

żebrzący ludzie 

- ogródki wykonane po najmniej-

szej linii oporu (najczęściej meble 

od browarów, postawione na 

brudnym bruku, ogrodzone bro-

warnianym płotkiem, mix kolorów 

parasoli) 

- sklepy monopolowe, które są 

konkurencją dla restauratorów i 

sprawiają, że ludzie biesiadują na 

ławkach i chodnikach z wódką i 

kartonem soku, nie wrzucając 

opakowań po skonsumowaniu 

nawet do kosza) 

- za mało lokali z wyższej półki 

- za mało patroli policji/straży 

miejskiej 

 

Pomysłodawca tej ulicy chciał 

stworzyć miejsce do pozytywnego 

spędzania wolnego czasu. Nie 

udało mu się to z kilku powodów. 

1. Pomysł z metalowymi ławkami 

z siatek górniczych, które zepsuł 

wizualnie tą ulicę (zamiast wzo-

rem staromiejskiej pociągnąć 

podobny styl); 2. sklepy monopo-

lowe czynne całą dobę przyciąga-

ją na tę ulicę nie tyle koneserów 

kultury, co raczej mocnych trun-

ków; 3. właściciele lokali zbyt 

małych na pomieszczenie dużej 

grupy ludzi sprzedają alkohol na 

wynos i wielu młodych ludzi krąży 
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robek, natomiast kiedy spędzam 

czas na Mariackiej jedynym mi-

nusem są dla mnie pijani ludzie 

szukający zaczepki lub czegoś do 

zniszczenia. 

 

Gdyby służby porządkowe zapa-

nowały nad porządkiem (pijani 

ludzie i agresywni) wystawiłabym 

ocenę bardzo dobrą. Choć i tak 

już zauważyłam większą ilość 

patroli! Kino pod chmurką jest 

świetnym pomysłem, wszelkie 

koncerty i imprezy tematyczne 

również. Plus za to, że już o 4 

rano można zauważyć osoby 

sprzątające ulice (bo zawsze jest 

straszny syf ale to już kultura 

osobista bywalców się kłania). 

 

Ostatnimi czasy na Mariackiej 

jest mniej eventów. Policja wie-

czorami jest nadgorliwa i jest jej 

zbyt wiele. Pijąc piwo z knajpy 

przy ogródku piwnym (gdy nie 

ma już w nim miejsca) dostaje się 

mandat choć nie zakłóca się spo-

koju i zachowuje się kulturalnie. 

Miasto może zarabiać w inny 

sposób na ul. Mariackiej niż wpi-

sując co drugiej osobie mandat. 

 

Jest to genialne miejsce do wie-

czornego spędzania czasu ze zna-

jomymi czy tzw "biforów" ale też 

samych imprez :) 

 

Pod względami zabawy i rekrea-

cji- bardzo dobrze. Jednak po-

winna występować jakiegoś ro-

dzaju kontrola. Drzwi od kamie-

nic są często na sile otwierane- 

nawet wyważane, a młodzież 

załatwia swoje potrzeby na po-

dwórkach zamiast w toitoiach. 

 

Ulica jest zbyt brudna, za dużo tu 

menelstwa, nie czuję się bez-

piecznie. 

 

To oczywiście problem nie do 

skorygowania, ale poziom ludzi 

odwiedzających Mariacką pikuje 

od dłuższego czasu. Ponadto ulica 

jest pełna bezdomnych, straż 

miejska zamiast wyłapywać stu-

dentów pijanych na ławkach, 

powinna zająć się eliminacją bez-

domnych, którzy są nieprzyzwoi-

cie pijani, angażują przechod-

niów, a czasem bywają agresyw-

ni. Problem dotyczy również tylnej 

mariackiej 

 

Brudna nawierzchnia, brzydkie i 

niewygodne ławki 

 

Trudno powiedzieć, bo z jednej 

strony jest to bodaj jedyne miej-

sce w Katowicach, gdzie można 

przyjść po 22.00 i spróbować coś 

zjeść lub wypić, z drugiej jednak 

strony wieczorami atmosfera 

plebejskiej, gimnazjalno-licealnej 

popijawy odstrasza ludzi z szer-

szymi horyzontami i nieco więk-

szymi ambicjami kulturalnymi. Na 

ogół, jeśli tylko mogę, unikam 

Mariackiej. Co ciekawe, przez 

większą część dnia i popołudnia 

panuje tu bezruch i nuda. 

 

Marketingowy wytwór miasta 

 

Ulica jest zaniedbana, niesprzą-

tana. Drzewostan bardzo zanie-

dbany, roślinność zniszczona 

(niewymieniana) Lampy w po-

sadzkach uszkodzone. Kamienice 

z nim po całej ulicy; 4. często na 

wspomnianych ławeczkach urzą-

dzają sobie imprezki bezdomni, 

okoliczni pijaczkowie, którzy myją 

się w kranach, poszukują petów, 

czy nawet żebrzą; 5. właściciele 

lokali (może nie wszystkich) nie 

mają poszanowania dla ciszy 

nocnej mieszkańców i nie prze-

strzegają przepisów dotyczących 

ochrony przed hałasem również w 

ciągu dnia (wystawiają kolumny i 

puszczają łomoczącą muzykę); 6. 

rano pozostają śmieci, różnego 

rodzaju zanieczyszczenia (również 

fizjologiczne czy wymiociny); 7. 

jest to miejsce, w którym znaczna 

liczba b. młodych ludzi (również w 

wieku gimnazjalnym) spożywa 

znaczne ilości alkoholu i robi to 

właściwie bezkarnie 

 

Niestety, ale bardzo nie lubię tej 

ulicy, zwłaszcza klimatu tworzo-

nego przez pijanych ludzi. Idea 

jest dobra, i nadal ją popieram, 

ale jak tylko to możliwe próbuje 

się spotkać poza Mariacką. 

 

Mariacka deptak który miał być 

wizytówka miasta Katowic . Czy w 

rzeczywistości tak jest ? Odpo-

wiem NIE. Mariacka jest kojarzo-

na z miejscem w które tętni ży-

ciem w barach ogródkach i pu-

bach do około godziny 21 później 

to życie DOSŁOWNIE wylewa się 

na całość reprezentacyjnego dep-

taka, a koncerty organizowane 

przez UM miasta są za każdym 

razem nie wypałem!!!!! 

 

Hałas z koncertów jest nie do 

wytrzymania przy szczelnie za-

mkniętych oknach, poziom nagło-

śnienia i skala tonów basowych, 
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Wiele miejsc żeby fajnie spędzić 

czas, ale "raczej dobrze" tylko 

dlatego, że zdarza się, że menele 

zaczepiają, a kiedy nieraz docho-

dzi do spięć między dresami a " 

resztą świata", Policja jest bar-

dziej zajęta wypisywaniem man-

datów za spożywanie piwa metr 

od ogródka  piwnego ;P 

 

Fajna ulica... ale: 

- brudne plyty granitowe 

- podniszczone juz ławki 

- menele 

- 1/4 kamienic straszy 

 

Zamienienie ul. Mariackiej w 

deptak z dużą ilością lokali ga-

stronomicznych było bardzo do-

brym pomysłem. 

Spędzam na niej wolny czas, nie-

mniej jednak irytują mnie niektó-

re, bardzo "minimalistycz-

nie/niedbale" wykonane ogródki, 

które przyczyniają się do 

"upodlania" ulicy, jak również 

odstraszający wygląd niektórych 

kamienic oraz ogromna ilość 

żebraków nachalnie i niesmacz-

nie atakujących gości ogród-

ków/lokali. Minusy te razem 

wzięte kreują nieciekawy obraz 

tej ulicy; niby zadbany deptak, a 

zarazem chodnik w biednej, 

opuszczonej i niebezpiecznej 

dzielnicy. Dopóki kwestie te nie 

zostaną rozwiązane, dopóty ulica 

ta będzie przyciągała nieciekawe 

towarzystwo, a reputacja ulicy 

nie będzie najlepsza. Plusem Ma-

riackiej są częste patrole policji w 

weekendy, które nieco ocieplają, 

cywilizują wizerunek Mariackiej 

oraz pozwalają czuć się bezpiecz-

nieremontowane, brudna elewa-

cja. Zaniedbane bramy kamienic 

(śmierdzące). 

 

Miejsce tylko dla studentów, nie-

ciekawe knajpy (…) Dużo ludzi 

przychodzących zrobić zadymę. 

Niesympatyczna postawa strażni-

ków miejskich i policjantów, polu-

jących na swoje ofiary 0,5 m za 

płotem lokalu z kubkiem piwa, za 

to przy prawdziwych zadymia-

rzach pierzchają jak wystraszone 

gołębie, smród uryny wymiesza-

nej z alkoholem dobywający sią z 

trotuaru i bram, ogólnie to ma 

być przestrzeń dla wszystkich nie 

tylko dla smarkaczy. Najbardziej 

drażni mnie brud - nie do przyję-

cia. Reszta jest zależna od towa-

rzystwa, z którym się spędza czas. 

 

Szaro-bure kamienice przyprawia-

ją o doła... Dalej brakuje do Kra-

kowa czy Wrocławia. 

 

Ulica nie wyróżnia się specjalnie 

od np. ul. Wawelskiej, poza szu-

mem medialnym, jaki robi prasa.  

Nie ma na tej ulicy nic szczegól-

nego, a zwłaszcza tego, co można 

by nazwać życiem kulturalnym. 

Tylko piwo leje się strumieniami... 

Jak mieszkaniec Katowic chce 

spędzić wieczór w towarzystwie 

"muzy",to jedzie do Krakowa. 

 

Sam pomysl, aby ulica Mariacka 

stala ulica na ktorej mozna spe-

dzac czas ze znajomymi dluzej niz 

na innych ulicach jest dla mnie 

strzalem w dziesiatke. Brakuje 

takich ulic nie tylko w Aglomeracji 

Slaskiej, ale takze w calej Polsce. 

Mozna smialo powiedziec ze ulica 

są tak wysokie, że nie da się roz-

mawiać, oglądać tv, normalnie 

żyć nie wspominając o spaniu, 

wszystko drży w budynku (…) 

 

brak zieleni (ta nasadzona w ko-

szach wygląda biednie i brzydko), 

brak estetycznych ławek (obecne 

są niewygodne, design co naj-

mniej dyskusyjny), brak kultury u 

użytkowników, bywalców, któ-

rych zachowanie przeszkadza 

innym użytkownikom i mieszkań-

com, kradzieże i rozboje, brak 

reakcji ze strony Straży Miejskiej i 

Policji, rozrywka na niskim po-

ziomie. 

 

Kiepski projekt - przestrzeń prak-

tycznie pozbawiona zieleni, brud, 

odrapane kamienice, miejsce, w 

którym głównie można się napić. 

Od początku do końca źle pomy-

ślana rewitalizacja przeprowa-

dzona na dodatek bez konsultacji 

z mieszkańcami ulicy i mieszkań-

cami Katowic 

 

Ulica Mariacka w ostatnich 

dwóch latach z ulicy przyciągają-

cej atrakcyjną ofertą kulturalną 

(koncerty, imprezy praktycznie w 

każdy weekend, czasem także w 

tygodniu) stała się miejscem, 

gdzie najtaniej można się upić - 

upić, nie napić się alkoholu. Ma-

riacka moim zdaniem ewoluowa-

ła z deptaku, gdzie faktycznie 

można było przyjść i natrafić na 

coś ciekawego zgodnie z hasłem 

"Spotkajmy się na Mariackiej", w 

stronę jednej wielkiej knajpy, czy 

raczej mordowni, która od po-

czątku sezonu ogródkowego 

praktycznie każdej nocy jest po-

kryta rozbitym szkłem, moczem, 
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nie w tym nieestetycznym, a 

przez to źle kojarzonym otocze-

niu. 

 

Dużo się dzieje wieczorami, na-

tomiast rano lub w ciągu dnia 

bywa (jeśli nie ma koncertu), że 

Mariacka wymiera... Ceny w re-

stauracjach/kawiarniach są cza-

sami nieadekwatne do poziomu 

usług i smaku potraw, w niedzielę 

(po imprezach) Mariacka jest 

brudna i pełna zapijaczonych 

bezdomnych (aż wstyd się przejść 

na spacer czy kawę) 

 

Latem ulica Mariacka wygląda 

kwitnąco poprzez ogródki baro-

we, które przyciągają ludzi oraz 

liczne występy. Niestety, gdy się 

już przy niej mieszka, przeszkadza 

uliczny hałas, szczególnie pusz-

czana z klubów muzyka. 

 

Podczas imprez plenerowych 

powinna być zwiększona ilość 

koszy na śmieci, ponieważ te 

które są już po pierwszej godzinie 

są przepełnione, a śmieci są po-

tem wszędzie pod nogami. Pro-

blemem są również bezdomni (…) 

 

Ta ulica ma energię! Tworzą ją 

ludzie, którzy tutaj przychodzą. 

 

(…) ulica wymaga wielu zmian. 

Przede wszystkim w zakresie 

remontu kamienic, które swoim 

stanem odstraszają i odstają od 

znanych mi standardów. W po-

równaniu do podobnych miejsc w 

Krakowie czy Wrocławiu stan 

kamienic katowickich przy Ma-

riackiej jest mierny. 

Mariacka jest przykladem dla 

innych miast, aby rowniez otwo-

rzyly takie ulice. Jednak, mimo 

poczatkowego "szalu" na ulice 

Mariacka, w tej chwili emocje 

troche ostygly. Dlaczego? Ponie-

waz mimo poczatkowych zmian, 

obecnie na Mariackiej nie wiele 

sie dzieje jezeli chodzi o rozbudo-

we i unowoczesnianie lokali, a 

przede wszystkim brakuje lepsze-

go "wyjscia na ulice" knajp znaj-

dujacych sie przy ulicy. W lecie 

ludzie nie chca przesiadywac w 

czterech murach, lecz chca sie-

dziec na swierzym powietrzu. 

Dlatego moim zdaniem powinno 

sie rozbudowac ogrodki piwne, 

ktore w calej Europie swietnie 

prosperuja. 

 

Ulica Mariacka ma coraz mniej do 

zaoferowania. Jest jedno przy-

zwoite miejsce gdzie można coś 

zjeść, gdzie prawie zawsze w ład-

ną pogodę nie ma miejsca (LenAr-

te) więc trzeba obejść się sma-

kiem. Knajpy promują się tylko 

piwem - im tąńszym tym lepszym 

;/ . brak oferty na smaczny lunch. 

 

dużo ludzi, knajp, prowadzi do 

dużej konkurencyjności, niezłych 

cen, powstawania nowych miejsc. 

na dłuższą metę jednak mało się 

na mariackiej dzieje, a ile można 

siedzieć w knajpach. jak już się 

dzieje, to nie jest to dobrze zor-

ganizowane. w tym roku podczas 

urodzin mariackiej nagłośnienie 

podczas koncertów było maksy-

malnie słabe, było słychać tylko 

bas i nic więcej, do tego stopnia, 

że nawet muzycy ze sceny kilka-

naście razy prosili organizatorów, 

żeby coś z tym zrobili. Podobnie 

było w zeszłym roku, chociaż za 

wymiocinami, śmieciami, a cza-

sem i krwią. Mariacka powoli 

zyskuje moim zdaniem sławę 

największej w mieście imprezow-

ni, lecz w pejoratywnym tego 

słowa rozumieniu. 

 

Nie ma żadnej ofety dla mojej 

grupy wiekowej tzn. 40+ 

 

Ulica Mariacka jest "zimna" i 

betonowa - brakuje zieleni, 

wszystko utrzymane jest w kolo-

rach szarości, a jeśli już nie, to 

dalej są to zimne barwy (np. miej-

sca do siedzenia). Przez to za dnia 

można poczuć się tam nieswojo. 

Dopiero wieczorem, kiedy zapala-

ją się światła, jest lepiej. 

 

Mariacka początkowo była faj-

nym w sumie kameralnym miej-

scem, mimo alkoholu było parę 

barów, ludzie raczej kulturalni... 

uwielbiałem to miejsce i spędza-

łem tam wiele czasu. Z czasem 

gdy kolejna knajpa powstała przy 

następnie, a teraz już praktycznie 

nie ma miejsca na kolejną, spo-

wodowało to natłok ludzi wszela-

kich od pijanych meneli żebrzą-

cych o papierosa, przez dresiarską 

hołotę szukającą komu dziś spu-

ścić łomot aż do gimnazjalnych 

dzieciaków, których nie stać żeby 

kupić sobie piwo w lokalu więc 

piją na ławkach (zresztą w żad-

nym szanowanym lokalu nikt by 

im nie sprzedał). W ten sposób z 

fajnego miejsca spotkań, z miej-

sca mogącego być wizytówką 

miasta, Mariacka przerodziła się 

w spęd bydła, chamstwa i niekon-

trolowanego pijaństwa (…) Wole 

spędzić czas w pobliskich knaj-

pach (Cyferblat, c4, archibar, 
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Miejsce, którego na mapie Kato-

wic nie było. Dużo rzeczy w jed-

nym miejscu, sporo tłoku i brudu. 

Brak toalet. Mało ławek. 

 

Jako pracownik lokalu gastrono-

micznego i jej częsty bywalec 

widzę jej wszystkie problemy na 

co dzień. Od nie posprzątanych 

ulic, małej liczby patroli policji, 

braku wizji miasta czym ta ulica 

ma być, aż po problemy sąsiedz-

kie. Z drugiej strony uważam, że 

biorąc pod uwagę fakt, że ta ulica 

ma dopiero 3 lata i wszyscy się jej 

cały czas uczymy (urząd, miesz-

kańcy, przedsiębiorcy) to jest ona 

wielkim sukcesem Katowic. Po-

mimo wielu niedociągnięć udało 

się w Katowicach stworzyć żywą 

przestrzeń miejską w bardzo 

krótkim czasie, dzięki tak na-

prawdę oddolnym inicjatywom 

paru ludzi. Można jej wiele zarzu-

cać, ale ta ulica dla mnie cały 

czas jest w budowie i bardzo do-

brze, że są organizowane takie 

przedsięwzięcia jak państwa, 

które pomogą uczynić ją jeszcze 

lepszą. 

 

Fantastyczne miejsce spotkań 

ludzi z Katowic, ale i nie tylko. 

Wielu młodych ludzi z ościennych 

miast spotyka się na Mariackiej. 

Miałem kilku gości z zagranicy i 

byli wręcz zachwyceni tym miej-

scem. 

 

Mariacka się zmieniła, jest przy-

kładem dobrej inwestycji miasta, 

przyciąga ludzi, staje się katowic-

ką Stodolni. 

 

sprawą oryginalnego pomysłu 

(koncert w oknach kamienicy) 

można było na to przymknąć oko. 

dla mnie mariacka to miejsce 

gdzie można pójść spotkać się ze 

znajomymi bez konieczności dra-

łowania przez pół ulicy, jeśli knaj-

pa się znudzi i zechcemy ją zmie-

nić. 

 

Mariacka jest chaosem architek-

tonicznym - a gwoździem do 

trumny są drewniane nieociosane 

ogródki piwne. 

Jest brudno. Bardzo. Zaplute, 

zarzygane chodniki. Ozdobne (?) 

"cukierki" już raczej straszą niż 

zdobią. 

Odchodząca farba na ławkach a 

między nimi kałuża z plowciny - 

wstrętny widok! 

 

Mam mieszane uczucia, gdyż 

mogę tam w każdej chwili spo-

tkać kogoś znajomego, jednocze-

śnie większość bywalców sprawia, 

że chcę tych znajomych jak naj-

szybciej stamtąd zabrać gdzie-

kolwiek indziej. 

 

nic nowatorskiego czy wyjątko-

wego - skupienie kilku pubów, 

lepszych i gorszych. stanowi obo-

wiązkowy punkt każdego 'impre-

zowego' wieczoru, ale to kwestia 

zwyczajów i nawyku. 

 

1. pod względem biznesowym jest 

to bardzo dobra lokalizacja dla 

prowadzonej działalności / bli-

skość instytucji, parkingi na Tylnej 

Mariackiej/ 

2. mieszkańcom może przeszka-

dzać hałas i tłumy młodzieży, 

latająca świnia, etc. ) niż choć 

przechodzić przez samą Mariacką. 

 

Nawierzchnia deptaka jest brud-

na, pełna plam, lepiąca i nieeste-

tyczna. Budynki, chociaż ładne są 

nieodremontowane, szare, po-

zbawione detali architektonicz-

nych [na zdjęciach przedwojen-

nych budynki są zadbane i wyglą-

dają o wiele ładniej]. Mało zieleni, 

kwiatów. Po imprezach ulica za-

nieczyszczona [brak WC]. W ciągu 

dnia ulica jest wymarła. 

 

jest nieprzyjazna dla osób mniej 

sprawnych: 

- trudność dojazdu i zaparkowa-

nia możliwie blisko  

- wszędzie schody do lokali 

- źle zaprojektowane ławki - sia-

danie i wstawanie tylko dla 

sprawnych 

- nawierzchnia,  na której zbyt 

łatwo można się potknąć 

 

Zbyt głośno i złe zachowanie lu-

dzi, brak toalet to główne pro-

blemy ul. Mariackiej. Pijacy, że-

bracy, bezdomni, agresywni i 

nachalni ludzie. Głośne imprezy 

uniemożliwiają zachowanie ciszy i 

skupienia np. w Kościele. Nawet 

przy zamkniętych drzwiach ko-

ścioła uczestnicząc w nabożeń-

stwach, częściej słyszy się muzykę 

niż księdza odprawiającego msze 

św. Powinno się jakoś oddzielić 

sacrum od profanum. Dewastacje 

i kradzieże w okolicy nie zachęca-

ją również do częstego przebywa-

nia na tej ulicy. Pomysł może był 

dobry, ale nie na tej ulicy. 
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Niewątpliwe centrum rozrywko-

wo-kulturalne regionu, z kilkoma 

ciekawymi miejscami/pubami. 

Ulica żyje i rozwija się, to dobrze.  

 

Wciąż nie jest to dobra przestrzeń 

publiczna - mało zieleni (choć 

ostatnio coraz więcej), zrujnowa-

na już posadzka (brudna i nie-

równa), chaos wizualny (reklamy 

+ nieuporządkowany, niespójny 

ciąg pstrokatych często parasoli 

restauracyjnych szpecących dep-

tak), groteskowe interwencje 

straży miejskiej i policji. Zbyt 

uboga oferta okolicznych lokali - 

mnożące się bary typu bistro przy 

absolutnym braku (lub prawie 

braku) miejsc o charakterze klubu 

(z parkietem/DJ-em).  

Na koniec, choć to sprawa może 

najważniejsza, konflikt społeczny. 

Póki ul. Mariacką i okolicę za-

mieszkiwać będzie margines spo-

łeczny, póty Mariacka nie będzie 

miejscem bezpiecznym i komfor-

towym. (…) Polityka mieszkanio-

wa i socjalna Miasta musi się w 

kontekście Śródmieścia (całego) 

zmienić. 

 

TO jest właściwe centrum miasta 

- jeśli chcemy się spotkać ze zna-

jomymi w mieście, to jest 'spo-

tkajmy się na mariackiej!' (…) 

3. ulica zarówno Mariacka jak i 

Tylna są za rzadko sprzątane (tyl-

ko rano), a przez to traci estetyka 

miejsca, zapachy są straszne !!! 

niestety 

 

ul Mariacka jako miejsce spotkań 

jest dobre, ale dla ludzi którzy na 

niej mieszkają albo na sąsiednich 

ulicach jest żenująca.. 

 

Z racji prowadzenia sklepu, w 

wyniku zamknięcia ulic  Mariac-

kiej i Mielęckiego brak dogodnego 

dojazdu do punktu klientów oraz 

kontrahentów. W konsekwencji 

spadek obrotu firmy. W dniach 

imprez, w zależności od repertua-

ru obrót zróżnicowany. 

 

wydaje się mało spójna, a poza 

tym nastawiona na konkretny typ 

odbiorcy: młodego studenta lub 

„japiszona” pijącego alkohol i 

lubiącego niszową muzykę, ale 

spokojnie kawy nie da się tu wy-

pić 

 

Ulica z dużym potencjałem, ale 

odstraszają  ładne choć zanie-

dbane kamienice, brak oferty 

kulturalnej dla wszystkich, niski 

poziom lokali 

Ulica, mimo że przeszła kosztow-

ny remont, jest po prostu brudna, 

śmierdząca i odstręczająca. A 

lokale, które przy niej się znajdują 

w dużej mierze opierają swoją 

działalność nie na kulturze, czy 

wyjątkowości, a na sprzedaży 

alkoholu, również nieletnim. Co za 

tym idzie miejsce stało się punk-

tem imprezowym i tak po praw-

dzie niewiele poza tym oferuje. 

 

Tego rodzaju miejsce jest po-

trzebne, szczególnie w mieście 

takim jak Katowice, które raczej 

traci młodych mieszkańców, niż 

ich zyskuje. Jednak przy fascynacji 

graniem, śpiewaniem, piciem, 

bawieniem się i imprezowaniem, 

nie można zapominać o miesz-

kańcach tej i okolicznych ulic. 

Poza hałasem dużym problemem 

jest dojazd (oczywiście dla miesz-

kańców). Często jest on niemożli-

wy, na przykład ze względu na 

różnego typu "instalacje" zajmu-

jące całą szerokość ulicy lub 

znaczną jej część. Dla ludzi parku-

jących na Tylnej Mariackiej lub 

Dworcowej uciążliwością są rów-

nież pijani i agresywni mężczyźni 

wymagający nieuzasadnionej 

opłaty w godzinach wieczornych. 

 

6.1.4. Skojarzenia z ul. Mariacką 

W ankiecie zadano również pytanie: „Jaka jest Pana/i pierwsza myśl, kiedy pada słowo „Mariacka”?” Cho-

dziło o to, by sprawdzić, z czym obecnie ulica się kojarzy, jak widzą ją jej użytkownicy. Pytanie było otwarte, 

zatem respondenci mieli pełną dowolność odpowiedzi. W poniższej tabeli zebrane zostały te najczęściej 

powtarzające się. Ogólnie rzecz ujmując, skojarzenia z Mariacką są najczęściej pozytywne wśród bywalców 

oraz najczęściej negatywne wśród mieszkańców (wśród przedsiębiorców wynik jest bardziej zróżnicowany). 

Ze skojarzeń pozytywnych wyłania się obecny rozrywkowy charakter ulicy. Ze skojarzeń negatywnych – 

problemy związane z jej funkcjonowaniem, którym poświęcone było odrębne pytanie w ankiecie. 
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Tablica 9: Skojarzenia z Mariacką 

POZYTYWNE NEGATYWNE 

imprezy brud 

spotkania z przyjaciółmi hałas 

piwo pijaństwo, pijana młodzież 

zabawa, rozrywka menele, bezdomni 

puby, knajpy, ogródki piwne chaos, bałagan 

dużo ludzi, gwar agresja, przestępczość 

miła atmosfera, klimat melina 

nocne rozmowy „betonowa pustynia”, szarość 

deptak nieudana inwestycja / rewitalizacja 

weekend, wieczór prostytutki 

relaks, radość smród 

ciekawi ludzie szpan, pseudolans 

6.1.5. Charakterystyczne elementy ul. Mariackiej 

Na pytanie: „Które elementy Mariackiej uważa Pan/i za najbardziej charakterystyczne?” respondenci udzie-

lali swobodnych odpowiedzi. Wśród najczęściej wskazywanych elementów znalazły się: 

• Kościół Mariacki 

• Ogródki piwne 

• Bary, knajpki (w tym zwłaszcza: KATO, Lorneta z Meduzą, Len Arte) 

• Deptak  

• Latarnie, neony 

• Ławki i stoliki 

Warto podkreślić, że ławki i stoliki wskazane zostały jako elementy charakterystyczne, jednak respondenci 

bardzo różnią się w ich ocenie – dla jednych stanowią one ciekawy, „dizajnerski” element Mariackiej, dla 

innych – szpecą przestrzeń i są niewygodne. 

6.1.6. Co się na ul. Mariackiej podoba 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie elementów Mariackiej, które szczególnie im się podobają (była 

możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi oraz zaproponowania własnej. Poniższe wyniki wskazują, że użyt-

kownicy najlepiej oceniają klimat, charakter ulicy, istniejące na niej usługi i gastronomię, a także imprezy. 

Zdecydowanie najmniej głosów uzyskały „porządek, czystość” oraz „sklepy” – przy czym wydaje się, że wy-

niki te trzeba interpretować w różny sposób: w pierwszym przypadku niewielka ilość wskazań może suge-

rować, że ulica nie jest wystarczająco czysta, w drugim zaś – że miejscowe sklepy nie budzą szczególnego 

zainteresowania (niekoniecznie są jednak źle widziane).  
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Tablica 10: Co się tam Panu/i szczególnie podoba? 

 

6.1.7. Elementy wymagające poprawy 

Respondenci mieli również możliwość wskazać (spośród zaproponowanych odpowiedzi) elementy Mariac-

kiej, które ich zdaniem wymagają poprawy (można było zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi). Zdecydowa-

nie najwięcej respondentów (329 osób, blisko 79%) wskazało na porządek i czystość, jako elementy wyma-

gające poprawy na Mariackiej. Duża grupa respondentów widzi również potrzebę poprawy wyposażenia 

(ławki, lampy, kosze itp.) – 201 osób, tj. 48% badanych, a także wyglądu budynków – 187 osób, tj. 44% ba-

danych. Stosunkowo najmniej zastrzeżeń użytkownicy Mariackiej mają do sklepów. 

Tablica 11: Co wymaga poprawy na ul. Mariackiej 
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6.1.8. Co usunąć z ul. Mariackiej 

Na pytanie: „Czy jest coś, co wymaga usunięcia z ul. Mariackiej / Mariackiej Tylnej?” respondenci udzielali 

swobodnych odpowiedzi. Wśród najczęściej wskazywanych elementów znalazły się: 

• Ławki  (wg wielu niepasujące do Mariackiej, niewygodne, brzydkie, stanowiące miejsce niekon-

trolowanego spożycia alkoholu) 

• Całodobowe sklepy z alkoholem, meliny 

• Głośniki z muzyką przed lokalami 

• Toi toi (potrzebna stała toaleta) 

• Śmieci, brud 

• Samochody 

• Latarnie (wymienić na stylowe),  

• „klatki” na zieleń 

• Szyldy, reklamy 

6.1.9. Konflikty, źródła problemów 

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie, kto im przeszkadza, jest źródłem problemów na ul. 

Mariackiej (pytanie otwarte, swobodne odpowiedzi). Wśród najczęściej powtarzających się odpowiedzi 

znalazły się następujące: 

• Osoby bezdomne, kloszardzi, „menele” nagabujący o pieniądze, papierosy itp. (najczęściej 

wskazywany problem) 

• Pijana, często agresywna młodzież spożywająca alkohol poza lokalami, na ławkach 

• Przedsiębiorcy, którzy wystawiają głośniki z muzyką na zewnątrz lokali 

• Mieszkańcy, którzy chcą mieszkać w centrum miasta i jednocześnie mieć ciszę 

6.1.10. Propozycje zmian na ul. Mariackiej 

Na koniec poproszono respondentów o przedstawienie ich własnych pomysłów na zagospodarowanie ul. 

Mariackiej (w formie pytania otwartego). Mimo że udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte wymaga 

pewnego wysiłku, w ankietach znalazło się bardzo dużo odpowiedzi (ponad połowa respondentów przed-

stawiła swoje propozycje zmian). Dla ułatwienia analizy, zostały one podzielone na trzy kategorie: urozmai-

cenie oferty, zmiany w przestrzeni oraz zmiany organizacyjne, zarządcze. Najczęściej powtarzające się i naj-

ciekawsze propozycje zebrano w poniższej tabeli. 

Tablica 12: Propozycje zmian na ul. Mariackiej 

Urozmaicenie oferty Zmiany w przestrzeni Zmiany organizacyjne, zarządcze 

• Wystawy plenerowe, warsz-

taty tematyczne, spotkania z 

ciekawymi ludźmi 

• Imprezy kulturalne, arty-

styczne, sportowe o różno-

rodnym charakterze (nieko-

niecznie masowe) 

• Więcej zieleni (odpowiednio 

posadzone drzewa, donice z 

roślinami, kwiaty itp.) 

• Ogródki zimowe (lub zadasze-

nie części ulicy) 

• Toaleta publiczna (nie toi toi!) 

• Więcej neonów, więcej kolo-

• Regularne dbanie o czystość 

ulicy 

• Zwiększenie zaangażowania 

służb porządkowych (stały patrol 

policji lub straży miejskiej, po-

sterunek policji, wynajęcie firmy 

ochroniarskiej itp.) 

• Ustanowienie „zarządcy ul. Ma-
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• Plenerowe pokazy filmowe 

• Rozwój / kontynuacja Kato 

Bazaru 

• Wydarzenia dla rodzin z 

dziećmi, w ciągu dnia 

• Kameralne koncerty, różne-

go typu muzyka 

• Lokale gastronomiczne ser-

wujące coś więcej niż piwo, 

w tym kawiarnie, cukiernie, 

lodziarnie 

• Zagospodarowanie kamieni-

cy przy Mariackiej 10 – od-

danie jej na działania kultu-

ralne organizacjom pozarzą-

dowym  

• Stworzenie czytelni, minibi-

blioteki 

rów, murale na budynkach 

• Zagospodarowanie podwórek 

• Miejsce dla dzieci (np. plac 

zabaw) i dla młodzieży 

• Renowacja kamienic, zmiana 

nawierzchni 

• Zmiana oświetlenia na moc-

niejsze i bardziej stylowe 

• więcej zaskakujących instalacji 

użytkowych (plaża latem, gór-

ka do zjeżdżania na sankach 

zimą, basen dmuchany, fon-

tanna, hamaki, leżaki, karuze-

la,...) 

• Rzeźby, instalacje związane z 

Katowicami, Śląskiem 

riackiej”, który panowałby nad 

sprawami organizacyjnymi, ka-

lendarzem wydarzeń itp. 

• Prowadzenie spójnej i konse-

kwentnej polityki w odniesieniu 

do ul. Mariackiej (dla kogo ma 

być, jaki ma mieć charakter itp.) 

• Ograniczenie hałasu, cichsza 

muzyka 

• Przeznaczenie lokali na piętrach 

kamienic pod działalność gospo-

darczą (hostele, kancelarie, re-

stauracje, biura itp.) 

• Ograniczenie działalności do 

godz. 24.00, 1.00 lub 2.00 

• Całkowity zakaz wjazdu samo-

chodów 

Przedstawione powyżej wyniki badania ankietowego stały się wstępem do dyskusji i wspólnej pracy podczas 

warsztatów PPS, które stanowiły kolejny etap badań i poszukiwania rozwiązań. 

6.2. Zogniskowane wywiady grupowe  

6.2.1. Opinia respondentów na temat ulicy Mariackiej (cechy pozytywne i cechy negatywne), ze 

szczególnym uwypukleniem „braków” 

Ocena ulicy Mariackiej przez respondentów jest zróżnicowana, w przewadze ujawniająca postawę negatyw-

ną. Szczególnie krytyczni są mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy podkreślają liczne wady w funkcjonowaniu 

ulicy. Jednym z zasadniczych problemów artykułowych przez respondentów jest brud i nieporządek. 

Mieszkaniec: zakłócenia, nieporządek, bałagan w 90% wprowadzają Ci, którzy tu przychodzą bawić 
się na Mariackiej, a nie korzystają z ogródków i lokali. (…) Najmniejszy problem jest z użytkownikami 

lokali, a największy z tymi, którzy z nich nie korzystają, a swobodnie chodzą po ulicy (…) i robią w 

bramach (…). 

Mieszkanka: Ja w pierwszych latach rozruchu ulicy stałam w bramie i pilnowałam, żeby mi nikt nie 

nasikał i żeby moje dzieci i sąsiadów mogły spokojnie i bezpiecznie przejść z klatki na zewnątrz. 

Przedsiębiorca: Ulice udało się ożywić, natomiast nie uświadomiono sobie, że faktem tego, że kiedy 

w piątek na ulicy bawi się tysiące ludzi, to w sobotę rano trzeba ulicę wymyć…. Tak się dzieje w 

każdym dużym mieście na świecie, że ulice się czyści (….) Wielokrotnie na spotkaniach z urzędni-

kami wskazywaliśmy na konieczność regularnego czyszczenia ulicy, robienia tego na bieżąco! Jak 

widać, interwencje nasze były bezskuteczne. 

Przedsiębiorca: Drzwi do lokalu bardzo często muszę czyścić  szczotką ryżową. Jest tak brudno… 

To jest odrażające… 

Przedsiębiorca: Jest brudno, jest  syf, jakiś zupełny dramat. Wkurza mnie to totalnie. 

Przedsiębiorca: Kończy się koncert… wiadomo mnóstwo brudów, papierosów, różnych rzeczy. Jest 

problem. W miastach za granicą po koncercie jest sprzątanie. Tutaj nie. Wracasz do domu i musisz 

mieć jakieś specjalne obuwie. 
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Hałas to kolejny problem istotnie podkreślany przez uczestników badania, szczególnie grupę mieszkańców. 

Mieszkanka: Mieszkamy już tu 33 lata (…). Pogorszyło się znacznie. (…) Chciałam w starym bu-

downictwem mieszkać i tu chcę zostać. A czuję się niestety tak, że za chwilę otrzymam informację, 

że kamienicę sprzedadzą razem ze mną, bo intruzem jestem dla tych, którzy się tu świetnie bawią i 

dla tych, którzy tym zarządzają (…). Mnie się pogorszyło bardzo.(…)Jestem bardzo przerażona tym 

co się tutaj teraz dzieje. Uważam, że standard mojego życia psychicznego … ja chodzę do pracy, jak 

potrzebuję odpocząć… ja potrzebuję ciszy (…).  

Mieszkaniec: Mojej sąsiadki nauczycielka w maju dzwoni ze szkoły, żeby przyszła, bo poda ją do 

ośrodka pomocy społecznej za zaniedbania dziecka…, bo dziecko śpi na lekcjach. Jak grali do 3.00, 

to dziecko latało…, a później spało na lekcjach (…). 

Respondenci wskazują także na innego rodzaju hałas –  ten generowany przez głośniki wystawiane na 

zewnętrz lokali przez niektórych przedsiębiorców. Na ten problem zwracają uwagę zarówno mieszkańcy, jak 

i przedsiębiorcy. Biorący w badaniu udział właściciele lokali podkreślają, że hałas dochodzący z głośników 

umieszczanych w przestrzeni ulicy nie pozwala na komfortowe prowadzenie działalności oraz zapewnienie 

swoim klientom dogodnych warunków. Mieszkańcy zaś wskazują na permanentne zakłócanie spokoju, już 
od godzin porannych. 

Mieszkaniec: Tu tworzy się inny hałas. Dzisiaj jakby każdy lokal ma ambicje wystawiania własnych 

głośników na zewnętrz i bycia słyszalnym(…). 

Przedsiębiorca: Bardzo głośna muzyka, bardzo głośna. Osoby siedzące w moim lokalu nie są w sta-

nie bardzo często tego wytrzymać… jest tak głośno. 

Przedsiębiorca: Przychodzi niedziela, jest godzina 12.00 albo 13.00 i ja np. puszczam muzykę jaz-

zową… Ministerstwo Śledzia i Wódki puszcza sobie totalne koncerty tak głośno, że nasi goście nie 

chcą siedzieć na naszym ogórku, bo nie da się tego wytrzymać… Osoby nie mogą ze sobą poroz-

mawiać… bo jest tak głośno (…). Kakofonia! W tygodniu? W popołudniowych godzinach totalna dys-

koteka?? Ludzie, którzy przychodzą na obiad uciekają! 

Respondenci  –  zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy – jako kolejny problem ulicy Mariackiej wskazują 

brak bezpieczeństwa. Obecność osób pijanych, zaczepiających i żebrujących bardzo doskwiera im. Wielo-

krotnie podczas badania artykułowano niewystarczającą liczbę patroli policyjnych jak i brak natychmiastowej 

reakcji służb porządkowych na liczne zgłoszenia mieszkańców oraz przedsiębiorców. 

Przedsiębiorca: … nie ma tu patroli policyjnych, prawie w ogóle. Podczas gdy bawi się tutaj taka ma-

sa ludzi i oczywiście trzeba dbać o ich bezpieczeństwo (…). Mnóstwo pijanych ludzi, nagabujących, 

zaczepiających…(…) a brak patroli policyjnych. 

Przedsiębiorca: Były urodziny ulicy Mariackiej, oczywiście straży nie było. To był podstawowy pro-

blem. Nie było żadnej straży miejskiej, nikogo.  

Z brakiem bezpieczeństwa bezpośrednio wiąże się kolejny problem, zgłaszany przez respondentów. Dotyczy 

on osób nagabujących, zaczepiających i żebrzących, których obecność w przestrzeni ulicy Mariackiej jest 

bardzo problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz bywalców. 

Przedsiębiorca: To jest dramatyczne… bo zbierają się różnego typu osoby, zaczepiają klientów oraz 

tych, którzy przechodzą, o papierosa, pieniądze, itd. Te osoby często odstraszają klientów. 

Przedsiębiorca: Już nie wspomnę o tym, że jak przyjdzie niedziela, nie ma żadnej straży miejskiej i 

(…) ciągle jakieś prośby. Nasi klienci odchodzą bo mają już dość i wychodzą. Bo ile można wytrzy-

mać w ogródku, w którym nie można mieć spokoju  

Równie mocno artykułowany jest problem braku toalet publicznych dostępnych dla użytkowników ulicy 

Mariackiej. Przedstawiciele wszystkich badanych grup wyrażają krytykę wobec sytuacji, w której ulicę prze-

kształca się w swoistego rodzaju centrum kulturalno-rozrywkowe Katowic, skupiające liczną publiczność, a 

nie przewiduje się w jej przestrzeni (bądź w bliskim sąsiedztwie) toalet publicznych. Tu szczególnie krytyczni 

są mieszkańcy, którzy regularnie muszą sprzątać podwórka oraz przedsiębiorcy, których witryny lokali są 

nagminnie zabrudzane przez użytkowników ulicy Mariackiej (szczególnie tych nie będących użytkownikami 

lokali). 

Mieszkaniec: Przez pierwszy rok Miasto nie potrafiło wykorzystać ulicy. Narzekało, że nic się nie 

działo. Na drugi dzień wykorzystano sporo środków, aby zmienić sytuację. Umożliwiono wstawienie 
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ogródków,… Ten drugi i trzeci rok to był Armagedon. Brak ciszy nocnej. (…) Rozkręcono ulicę bez 

konsekwencji. Nie przewidziano wielu rzeczy. Nie przewidziano toalet. 

Mieszkańcy wskazują także na problemy generowane przez obecne w przestrzeni ulicy ławki i stoły. 

Twierdzą, że szczególnie stoły są to elementy wyposażenia przestrzeni, które nie służą mieszkańcom a je-

dynie menelom, sprzyjając tym samym organizacji „prywatnych libacji”.  

Mieszkaniec: Dla mnie, to te ławeczki i stoliki to jest po prostu najgorsza rzecz jaką można było wy-

myślić. Nie znam nikogo, kto używa tych ławeczek do funkcji innej niżej oparcia nóg, położenia piwa, 

itd. ... Nie znam nikogo, kto mógłby grać w szachy… na tych ławeczkach… 

Bywalcy biorący udział w badaniu nie zgłaszają krytyki dotyczącej hałasu. Nie wskazują także na problem 

brudu. Podkreślają jednak fakt znaczącego spadku atrakcyjności programowej ulicy Mariackiej, szczególnie 

w ciągu ostatnich miesięcy. Dla bywalców biorących udział w badaniu, ulica Mariacka przestaje być głównym 

– jak dotychczas miało to miejsce – punktem spotkań. Wolny czas spędzają w nowych miejscach. 

Bywalec: Bańka pękła. W pewnym momencie był przesyt. A później miasto zakazało organizacji 

koncertów na tej ulicy. Teraz rzadziej przebywam na tej ulicy. Kiedyś bywałam tu częściej, nie tylko 

zawodowo ale też prywatnie. Kiedyś to była fajna przestrzeń. A teraz zaczynam ją omijać…” 

Bywalec: Ja również przybywam tu dużo rzadziej niż kiedyś. Kiedyś odbywało się tu dużo więcej ak-

cji. 

Bywalec: Oferta zaczyna zanikać. Ale z drugiej strony, ja także omijałam tę ulicę, bo działo się tutaj 

za dużo. Realizowanie zawodów sportowych na takiej przestrzeni jest lekką przesadą. I tak napraw-

dę już wtedy zaczęłam omijać Mariacką. Dla mnie to była przesada. I to właśnie wtedy zapadła de-

cyzja, że zaczęłam tę ulicę omijać. (…)  

Bywalec: Ulica Mariacka jest początkiem i zapoczątkowuje aktywizację innych ulic. 

Bywalec: Kiedyś zawsze coś się działo w piątek i sobotę. Teraz tego nie ma. Są wydarzenia innego 

rodzaju. Kiedyś szło się w ciemno i wiadome było, że coś się tam będzie działo. Teraz nie ma im-

prez, nic się nie dzieje. Był też czas zabronionych imprez. To jest problem. Dlatego też to omijam. 

Problemy . Nie rozumiem, że na Mariackiej mogą być koncerty, nie mogą. Teraz nie wiem, czy coś 
się będzie działo w weekend. Czy będzie zakaz, czy nie będzie. To jest problem, dla mnie, dla użyt-

kownika. 

Mieszkaniec: „totalna imprezowania, najniższego szczebla rozrywki” 

W toku badań wskazano na doskwierający mieszkańcom brak interesującej oferty programowej oraz 

miejsc, w których chętnie spędziliby czas. 

Mieszkanka: Gdyby powstały innego rodzaju kawiarenki…, oferujące innego rodzaju ofertę, myślę, 

że to by zmieniło sytuację. Choć byłby to zapewne proces długotrwały. 

Mieszkanka (50+): „Ja nie mam, powiem szczerze, gdzie usiąść na tej ulicy”. 

Mieszkanka: Powinny pojawić się jakieś wystawy... 

Mieszkaniec: Atrakcje inne, niż mało wyszukana muzyka (…). Nie ma alternatywy. Gdyby był tutaj 

jakiś koncert jazzowy… (…) Inne motywy. Może teatr? 

Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu wskazują na ograniczenia, które nałożono na nich – właścicieli 

lokali – dotyczące prowadzenia działalności. Wyrażają rozczarowanie i czują się oszukani przez władze mia-

sta. 

Przedsiębiorca: Płacimy kupę pieniędzy za wynajem lokali. Na początku słyszymy tak, że mają być 
koncerty, imprezy, wystawy, że ma być super (…). Nagle po roku dowiadujemy się, że nie możemy 

robić imprez, nie możemy robić koncertów, bo „proszę państwa w tym roku można robić tylko wyda-

rzenia dla osób 50+ i dzieci”.(…) Przecież to jest jakiś absurd!! 

Przedsiębiorca: Centrum się obudziło dzięki ulicy Mariackiej. Przede wszystkim ulica ściągnęła tych 

wszystkich ludzi, nie tylko mieszkańców ale także z sąsiedzkich miast (…). Katowice ściągnęły tych 

wszystkich młodych ludzi… Katowice stały się bardzo modne, dzięki właśnie ulicy Mariackiej. (…)  

Przedsiębiorca: Nie wiem jak rozwiązać ten problem… gdy otwierałem lokal na ulicy Mariackiej do-

stałem informację, że cisza nocna zostanie zniesiona. W trakcie prowadzenia działalności okazało 
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się, że tylko do 22.00 można np. organizować koncert… nie jasnych informacji… według mnie ciszy 

nocnej nie powinno być. Ludzie przychodzą tu aby się bawić… 

Przedsiębiorca: Pogodzenie mieszkańców i restauratorów… nie wiem czy to na dzień dzisiejszy jest 

możliwe.(…) My jako restauratorzy robimy jakiś fajny koncert i co o 22.00 mamy skończyć…. Pod-

czas gdy właśnie o tej godzinie klientela zaczyna przychodzić… 

Przedsiębiorca: Było powiedziane, że będziemy mogli organizować imprezy we własnych zakresie. A 

teraz nie możemy (…). Jak my mamy na siebie zarabiać? Po co nam to wszystko obiecywano? 

Reasumując, w toku badań respondenci wymienili następujące elementy, wpływające na ich krytyczną opi-

nię na temat ulicy Mariackiej: 

O atrakcyjności ulicy Mariackiej – NEGATYWNE CECHY 

mieszkańcy przedsiębiorcy bywalcy 

• hałas non-stop (dzień i noc),  

• brud i nieporządek ulicy, 

• pijani użytkownicy zachowu-
jący się niewłaściwie w prze-
strzeni ulicy (zazwyczaj nie 
są to użytkownicy pubów), 

• brak toalet publicznych, 

inne: 

• brak wystarczającego oświe-
tlenia ulicy w nocy, 

• brak możliwości swobodnego 
wjazdu na Mariacką, szcze-
gólnie w sytuacjach wyjątko-
wych (np. ślub). 

• hałas generowany przez głośniki 
wystawiane na zewnątrz lokali, 
przez niektórych restauratorów, 

• problemy generowane przez niektó-
rych użytkowników: pijanych i „na-
gabujących-żebrzących”, 

• brak konsekwencji w działaniu władz 
miasta, wyrażający się m.in. we 
wprowadzaniu ograniczeń utrudnia-
jących realizowanie ciekawej oferty 
programowej, która przyciągnęłaby i 
zadowoliła użytkowników;  

• znaczące opóźnienia władz miasta 
(szczególnie wydziału Budownictwa) 
na wnioski dotyczące aranżacji wo-
kół lokali, 

• złe traktowanie użytkowników lokali 
przez straż miejską (mandaty) i 
równoczesna obojętność wobec 
użytkowników rzeczywiście zakłóca-
jących spokój (osoby „nagabujące- 
żebrzące”);  

• brak konsekwencji władz miasta w 
działaniach dotyczących ulicy 
(wprowadzenia i znoszenie zaka-
zów, zmiana założeń funkcjonowa-
nia ulicy w stosunku do tych, sprzed 
2-3 lat). 

• brak atrakcyjnej oferty 
od momentu wprowa-
dzania zakazów,  

• problemy generowane 
przez niektórych użyt-
kowników: pijanych i 
„nagabujących-
żebrzących”. 

6.2.2. Cechy pozytywne 

W toku wypowiedzi mieszkańcy skupili się przede wszystkim na wyrażaniu krytyki i negacji wobec ulicy Ma-

riackiej. Dopiero konkretna prośba moderatora o próbę scharakteryzowania jej pozytywnych aspektów, 

skłoniła niektórych respondentów do wzbogacenia wypowiedzi o wartości dodatnie. Mieszkańcy wskazują na 

walory architektoniczne, szczególnie zabytkowy charakter ulicy. Jedna z mieszkanek podkreśla także walor 

wynikający z różnorodnej oferty gastronomicznej.  

Mieszkanka: Są dania hinduskie, są dania meksykańskie… To jest bardzo fajne. I te lokale nie robią 

problemów (…) Jest kuchnia włoska… te bary są fajne, klimatyczne, itd. 
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Ponadto pozytywnie oceniono próby podejmowania przez władze miasta działań zmierzających do poprawy 

sytuacji. Choć działania te uważa się za chaotyczne i niekonsekwentne, jeden z respondentów docenił fakt 

ich inicjowania.  

Mieszkaniec: Na pewno trzeba docenić, że miasto trochę się opamiętało. Bo tu naprawdę brakowało 

tego, żeby wydarzył się tu jakiś większy wypadek (…) Pozytywem jest to, że ktoś w końcu zauważył 

problem. Pozytywem jest to, że są jakieś próby poprawy… choćby te toi-toie, które uważam za żenu-

jące… jednak są to jakieś próby poprawy sytuacji.  

Doceniono także obecność zieleni. Ponadto pozytywnie oceniono niektóre wydarzenia, odbywające się w 

przestrzeni ulicy Mariackiej. 

Mieszkanka: Drzewka. Są jakie są…(…) ale są… i to też jest jakiś pozytyw. I ta ulica próbuje jakoś 
wyglądać. Nie jest to jedynie beton ale coś więcej. 

Mieszkaniec: Kino plenerowe. 

Mieszkaniec: W wakacje mieliśmy bazar z żywnością ekologiczną. Dla nas to była super rzecz. Wi-

dać było ludzi zainteresowanie. Można było kupić smaczne ciasteczko. Super. To się podobało. 

Przedsiębiorcy oraz bywalcy wskazują przede wszystkim na atrakcyjny wygląd ulicy po projekcie rewitaliza-

cji.  

Należy tu podkreślić, że niektórzy mieszkańcy, choć kilkukrotnie poproszeni o podjęcie próby wymienienia 

choć jednej pozytywnej cechy, nie wskazali żadnych walorów ulicy Mariackiej, jednocześnie podkreślając 

chęć przeprowadzenia się. 

Mieszkanka: Nie widzę nic pozytywnego… najchętniej zamieszkałabym w innym miejscu. 

 

O atrakcyjności ulicy Mariackiej - POZYTYWNE CECHY 

mieszkańcy przedsiębiorcy bywalcy 

• zabytkowych charakter, 

• różnorodność lokali gastrono-

micznych, 

• próby naprawcze władz miasta, 

• możliwość spotkania znajomych 

(Mariacka jako centrum miasta), 

• obecność zieleni, 

• niektóre wydarzenia odbywające 

się w przestrzeni ulicy. 

• atrakcyjne miejsce do pro-

wadzenia działalności kultu-

ralno-rozrywkowej,  

• wygląd po rewitalizacji 

• wygląd po rewitalizacji 

 

6.2.3. Braki 

W toku licznych wypowiedzi wszystkich badanych grup, uwypuklone zostały „braki” dotyczące zarówno kwe-

stii formalno-funkcjonalnych przestrzeni, oferty programowej jak i samej organizacji ulicy Mariackiej. Wypo-

wiedzi wskazują na znaczącą zbieżność stanowisk w aspekcie czystości i bezpieczeństwa. 

O brakach 

mieszkańcy przedsiębiorcy bywalcy 

• brak regularnego dbania o czy-

stość ulicy, 

• brak regularnego dbania o 

czystość ulicy, 

• brak interesującej oferty pro-

gramowej (od momentu 

wprowadzenia zakazów na 
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• brak wystarczającego dbania o 

bezpieczeństwo ulicy, 

• brak toalet publicznych, 

• brak oferty dedykowanej miesz-

kańcom, 

• brak dbania o zieleń, 

• brak wystarczającego oświetle-

nia ulicy w nocy. 

 

• brak wystarczającego 

dbania o bezpieczeństwo 

ulicy, 

• brak możliwości wprowa-

dzenia ogródków zimo-

wych. 

przedsiębiorców) – (wcześniej 

była to ulica, na której zawsze 

w weekend działo się coś cie-

kawego), 

• brak oferty kierowanej do 

dzieci, 

• brak oferty kulturalno-

rozrywkowej (koncertów, wy-

staw plenerowych), 

• brak oświetlenia (w nocy ulica 

Mariacka, najbardziej repre-

zentacyjna ulica w mieście, 

jest ciemna). 

6.2.4. Konflikty 

W toku badań i analiz wypowiedzi na temat ulicy, wyłoniono następujące konflikty między użytkownikami 

ulicy Mariackiej. Na pierwszy plan wysuwa się konflikt między mieszkańcami i przedsiębiorcami. Kolejnym 

jest konflikt między mieszkańcami/przedsiębiorcami a pijanymi i nagabującymi użytkownikami (przede 

wszystkim nie będącymi klientami lokali).  

Mieszkańcy i przedsiębiorcy wskazują także na istotny problem w komunikacji z władzami miasta. Uczestni-

cy badania podkreślają brak konsekwencji władz w działaniu, brak umiejętności zarządzania ulicą, skoordy-

nowania działań a także pewnego rodzaju obojętność na ich liczne interwencje. 

Mieszkaniec: Czy w ogóle jest jakieś zarządzanie ulicą Mariacką. Ja mam wrażenie, że jest to zu-

pełnie chaotyczne, niekonsekwentne i niezorganizowane działanie miasta, które w dużym stopniu 

jest wymuszane naciskami i interwencjami mieszkańców… Jak się patrzy na takie pojedyncze dzia-

łania… Kiedy widzę, że na rynku układane są te same płyty, które są na Mariackiej, a które w ogóle 

tam nie pasują, to pytam: po co to robić. Po co powielać błędy?” 

Mieszkaniec: Oni nie mają świadomości. (…) Taka sytuacja: wsadza się drzewko… w takiej małej 

ilości ziemi, gdzie ulica jest solona przez wiele miesięcy… drzewko umiera. Po czym wsadza się 

znowu takie samo drzewko i wsadza się je w taki sam sposób. Albo wsadza się bratki… które żyją 

jedną noc… bratki z budżetu miasta (…). Tu widać, że tu nie ma pomysłu na całość zarządzania uli-

cą, a później całym miastem (…).  

Przedsiębiorca: Ta ulica nie ma zupełnie na siebie pomysłu. A urzędnicy myślą, że to jest jakiś 7. 

cud świata! (…) Wkurza mnie to totalnie. Bo chciałoby się zrobić kilka fajnych rzeczy, ale nie da się 

totalnie. 

Przedsiębiorca: Fundamentalnym problem jest to, że w urzędzie miasta zupełnie nie wiedzą, co z tą 

ulicą zrobić. (…) Nie rozumiem, jak można być tak niekonsekwentnym… czy komuś brakuje jaj, żeby 

postawić na swoim. Brak konsekwencji. 

Przedsiębiorca: Na odpowiedź na pismo w sprawie ogródka złożone do urzędu czeka się nawet dwa 

lata… 

Przedsiębiorca: Najbardziej boli brak jakichkolwiek konsekwencji w działaniu. Jednego razu słyszę, 

że nie można jeździć po mariackiej rowerami… tak więc po co wypożyczalnia rowerów na Mariac-

kiej? Innego razu słyszę, że zniesiono ciszę nocną na Mariackiej… później znowu jest… później 

znowu nie ma. Teraz znowu jest, od 22.00. Przecież to jakiś absurd! 

6.2.5. Postulaty 

W obliczu wyżej wymienionych konfliktów, respondenci zapytani o możliwe rozwiązania zmierzające do zni-

welowania problemów oraz poprawy sytuacji wyrażają konkretne postulaty.  
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Mieszkańcy i przedsiębiorcy domagają się regularnego dbania o czystość oraz zwiększenia poczucia bez-

pieczeństwa. Ponadto oczekują jasnej i konsekwentnej polityki zarządzania ulicą Mariacką. Brak wizji a tak-

że reguł jej funkcjonowanie staje się bowiem generatorem konfliktów i przyczynia się do znaczącego obniże-

nia jakości życia i działalności gospodarczej. 

Mieszkańcy i przedsiębiorcy postulują także o uregulowanie zasad umieszczania głośników na zewnątrz 

lokali. 

Mieszkaniec: Likwidacja zewnętrznych głośników. Wewnątrz niech sobie gra, ale na zewnątrz ko-

nieczne jest ich usunięcie. 

Mieszkaniec: Usunięcie stałych stołów z ulicy to pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił… 

Mieszkaniec: Ograniczenie działalności do godziny 2.00 lub 3.00. 

Mieszkaniec: Wskazuje się także na konieczność reagowania policji i straży miejskiej na wezwania 

mieszkańców. 

Mieszkaniec: Częstsza obecność straży, która dba o porządek na ulicy Mariackiej. 

Mieszkaniec: Ta ulica musi mieć normy. Jeśli jest to ulica rozrywkowa musi mieć ograniczenia. Tu 

nikt nie bierze odpowiedzialności. Tu wszystko wolno. Każdy może wyciągnąć głośniki. 

Mieszkaniec: Mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale muszą ją ograniczyć, np. do 1.00 albo 

2.00 

Mieszkanka: Gdyby powstały innego rodzaju kawiarenki…, oferujące innego rodzaju ofertę, myślę, 

że to by zmieniło sytuację. Choć byłby to zapewne proces długotrwały. 

Wysunięto także postulaty dotyczące konieczności wprowadzenie zarządcy ulicy: 

Bywalec: Sam regulamin powieszony na wjeździe nie wystarczy. Powinien być nie tylko kierownik 

przebudowy rejonu Mariacka… tylko osoba odpowiedzialna (…) osoba, która będzie zarządzać tym 

rejonem (…).  

W toku licznych wypowiedzi wszystkich badanych grup, uwypuklone zostały „postulaty” dotyczące zarówno 

kwestii formalno-funkcjonalnych przestrzeni, oferty programowej jak i samej organizacji ulicy Mariackiej. 

Wypowiedzi wskazują na znaczącą zbieżność stanowisk w niektórych aspektach, szczególnie tych dotyczą-

cych czystości ulicy, bezpieczeństwa oraz oferty. Istotny dla wyników badań jest fakt, iż pozornie najbardziej 

skonfliktowane ze sobą grupy – mieszkańcy i przedsiębiorcy – zgłaszają bardzo zbieżne postulaty. 

Postulaty 

 Mieszkańcy Przedsiębiorcy Bywalcy 

Dbanie o czystość 
O regularne czyszczenie ulicy najmocniej 

postulują mieszkańcy i przedsiębiorcy 
grupa nie zgłasza problemu 

Wprowadzenie toalet pu-

blicznych 

Wszystkie grupy zgłaszają konieczność toalet publicznych. Ten aspekt 

szczególnie podkreślają mieszkańcy. 

Ograniczenie hałasu 

O ograniczenie 

hałasu, szczegól-

nie w godzinach 

wieczornych i 

nocnych postulują 

mieszkańcy 

Przedsiębiorcy jedynie 

postulują o niezagłu-

szanie siebie nawza-

jem. Zależy im na nie-

wystawianiu głośników 

na zewnętrz lokali. 

Nie widzą problemu hałasu, 

jest to bowiem cecha ulicy 

rozrywkowej 

Dbałość o bezpieczeństwo 

Obie grupy postulują o konieczność zwięk-

szenia bezpieczeństwa ulicy, częstszej 

obecności służb porządkowych i patroli 

policyjnych 

Grupy wskazują na ko-

nieczność zwiększenia 

bezpieczeńśtwa ulicy, 

szczególnie w zakresie 

osób nagabujących i że-

brzących. Równocześnie 
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wyraża obawy przed prze-

kształceniem  ulicy Mariac-

kiej w „ulicę policyjną” 

Wprowadzenie funkcji za-

rządcy ulicy/reprezentacji 

ulicy 

Wszystkie grupy zgłaszają konieczność wprowadzenia zarządcy bądź 
reprezentacji ulicy, która miałaby wpływ na decyzje dotyczące jej funkcjo-

nowania 

Sformułowanie klarownych 

zasad 

Wszystkie grupy wyrażają konieczność wprowadzenia jasnych norm doty-

czących użytkowania ulicy 

Wprowadzenie spójnej 

wizji  

Wszystkie grupy wskazują na brak pomysłu władz miasta na ulicę Mariac-

ką i konieczność wykreowania wizji jej rozwoju 

Zróżnicowanie oferty pro-

gramowej 

Wszyscy badani zgłaszają konieczność zdywersyfikowania oferty progra-

mowej uwzględniającej wszystkie grupy użytkowników: dzieci, młodzież, 
dorosłych, osoby 50+ 

Wprowadzenie sezono-

wych ogródków zimowych 

Mieszkańcy nie wska-

zują na taką koniecz-

ność 

Obie grupy zgłaszają konieczność prowadzenia 

ogródków zimowych, które umożliwiłyby korzy-

stanie z ulicy w okresie jesienno-zimowym 

7. WARSZTATY  

Warsztaty były od początku planowane jako kluczowy element projektu „Porozmawiajmy o Mariackiej”. We 

wczesnych zapowiedziach i materiałach informacyjnych prezentowano je przede wszystkim jako okazję do 

wypróbowania narzędzi stosowanych z sukcesem przez Project for Public Spaces w setkach realizacji na 

całym świecie. Podczas przygotowywania planu badań jego autorzy zdecydowali jednak o znacznym posze-

rzeniu metodyki badań o wstępne badania ilościowe i jakościowe, stanowiące integralne uzupełnienie na-

rzędzi ewaluacyjnych i warsztatowych stosowanych zwykle przez PPS. 

W takcie realizacji badań jakościowych, a zwłaszcza wywiadów grupowych, zespół projektowy ponownie 

zweryfikował metodę prowadzenia warsztatów, w celu jej optymalnego dostosowania dlo specyficznych po-

trzeb adresatów projektu. 

7.1.1. Pierwszy dzień warsztatów 

Najważniejszym elementem programu pierwszego dnia warsztatów stała się obszerna prezentacja wstęp-

nych wyników dotychczasowych badań. Zestawienia wyników badań, w oparciu o kilkaset ankiet i trzy grupy 

fokusowe – ukazujące zaskakująco wiele zbieżności stanowisk – wywołało przynajmniej wśród części 

uczestników spore poruszenie. Ton dyskusji stał się bardziej pozytywny i rzeczowy.  

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia warsztatów było krótkie wprowadzenie do „Gry w Miejsce” – 

popularnej ankiety często stosowanej przez PPS jako narzędzie społecznej ewaluacji miejsca.  

7.1.2. Drugi dzień warsztatów 

Po szczegółowym wyjaśnieniu zasad „Gry w Miejsce”, uczestnicy podzielili się na 3 zespoły (w każdym zna-

leźli się reprezentanci różnych grup interesariuszy), które oddzielnie udały się na spacer po ul. Mariackiej, 

Tylnej Mariackiej, Mielęckiego i Stanisława, aby wypełnić ankiety ewaluacji miejsca.  

Istotą „Gry w Miejsce” jest współpraca uczestników w ramach ich zespołu, przy zbiorowej ocenie jakości i 

potencjałów przestrzeni publicznej. Pierwsza część ankiety wymaga dokonania oceny w czterech kluczo-

wych aspektach: 

• Komfortu i wizerunku 
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• Dostępności i połączeń 

• Funkcji i działań 

• Wartości społecznej 

 

 

W drugiej części ankiety, po pierwszym, łatwym pytaniu „na rozgrzewkę”: 

• Co w tym miejscu podoba ci się najbardziej? 

znajdują się pytania wymagające podejścia kreatywnego: 

• Kto jest lub mógłby być głównym użytkownikiem tego miejsca? 

• Wymień działania, które podjąłbyś, aby szybko i tanio poprawić to miejsce. 

• Jakie działania podjąłbyś w dłuższej perspektywie, aby zmiana była optymalna? 

• Co w tym miejscu podoba ci się najbardziej? 

• Zapytaj spotkaną osobę, co jej się podoba, a co nie w tym miejscu. Zapytaj i zanotuj, co zrobiłaby ta 

osoba, aby to miejsce poprawić. 

• Zastanów się nad programem użytkowym, który mógłby zafunkcjonować w tym miejscu. Wymień 5-

10 działań, które przyciągnęłyby ludzi i podniosłyby atrakcyjność przestrzeni. 

Wzór ankiety „Gra w Miejsce” dołączono do nieniejszego raportu, jako załącznik nr 5. 

Ważną zasadą „Gry” jest, aby odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie wypracowywać w po-

szczególnych zespołach wspólnie, co wymaga rozmowy – i osiągnięcia zgody w podstawowych kwestiach –  

pomiędzy osobami na co dzień reprezentującymi różne grupy interesów. 

Po powrocie do sali warsztatowej, przedstawiciele trzech zespołów zreferowali wyniki swojej pracy, a główne 

postulaty wszystkich trzech zespołów zostały zapisane na przygotowanych wcześniej kartach. 

Po określeniu pełnej listy postulatów, odbył się wybór priorytetów, w drodze głosowania. Wszyscy uczestni-

cy-interesariusze otrzymali do dyspozycji taką samą liczbę punktów do głosowania, w postaci samoprzylep-

nych kropek. Mogli je wykorzystać dowolnie, stwiając wszystkie na jeden, ich zdaniem najważniejszy postu-

lat, lub rozdzielając wagę swojego głosu na większą liczbę postulatów. 
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Fot. A.Jarzębska 

 

 

Fot. A.Jarzębska 
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Fot. T.Jeleński 

 

 

Fot. A.Jarzębska 
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Spriorytetyzowaną listę postulatów przedstawia poniższa fotografia: 

  

Na zakończenie warsztatów, zespół projektowy zadeklarował pomoc w powołaniu społecznej grupy monito-

rującej wdrażanie wytycznych z raportu końcowego i nadzorującej lub animującej dalsze działania na rzecz 

podnoszenia jakości przestrzeni ul. Mariackiej oraz ulic przyległych. Uczestnicy warsztatów wyrazili wolę 

powołania tymczasowej Rady ul. Mariackiej. 
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8. KONSULTACJE POWARSZTATOWE: 

wyniki badań ankietowych 

8.1.1. Respondenci 

W badaniu ankietowym, którego celem było skonsultowanie pomysłów działań na rzecz poprawy sytuacji na 

ul. Mariackiej wypracowanych podczas warsztatów Project for Public Spaces, wzięło udział 307 osób, w tym 

225 bywalców, 62 mieszkańców, 17 przedsiębiorców oraz 3 mieszkańców, będących zarazem przedsiębior-

cami. 

Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę przedsiębiorców, mieszkańców i bywalców ulicy, dysproporcje w liczeb-

ności poszczególnych grup użytkowników wydają się naturalne. Ponieważ jednak charakter tych grup, ich 

interesy i wielkość istotnie się różnią, wyniki badania przedstawiono w podziale na poszczególne grupy (przy 

czym odpowiedzi osób będących zarówno mieszkańcami, jak i przedsiębiorcami wzięto pod uwagę w obu 

grupach).  

Tablica 1: Respondenci ankiety powarsztatowej 

 

8.1.2. Wyniki badania 

Dla bywalców najważniejszą sprawą okazało się zapewnienie stałej bezpłatnej toalety publicznej (153 wska-

zania), a w dalszej kolejności częstsze sprzątanie (105), utworzenie zestandaryzowanych ogródków zimo-

wych (95), remonty kamienic (88), zadbanie o spójność wizualną i estetykę (87), działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa (81) i zagospodarowanie kamienicy przy Mariackiej 10 na działalność kulturalną (81). Nieco 

mniejszą, aczkolwiek również istotną liczbę wskazań otrzymały: likwidacja całodobowej sprzedaży alkoholu 

w sklepach (59), urozmaicenie oferty kulturalnej (59), stworzenie galerii neonów na Mariackiej Tylnej (53), 

opracowanie wizji ul. Mariackiej (52).  

Dla mieszkańców zdecydowanie najważniejsza okazała się poprawa bezpieczeństwa na ulicy (58 wskazań), 

za bardzo ważne uznane zostało również postawienie stałej, bezpłatnej toalety publicznej (39) oraz likwida-

cja całodobowej sprzedaży alkoholu w sklepach (38). Za istotne mieszkańcy uznali również częstsze sprzą-

tanie (25) i remonty kamienic (22). Kolejnymi postulatami było usunięcie wolnostojących stołów (16) oraz 

powołanie Menadżera ulicy (w Urzędzie) i Rady ul. Mariackiej (13).  

Dla przedsiębiorców, podobnie jak dla mieszkańców, najistotniejsza okazała się poprawa bezpieczeństwa na 

ulicy (11 wskazań), bardzo ważne również byłoby częstsze sprzątanie (9), likwidacja całodobowej sprzedaży 

alkoholu w sklepach (8) i urozmaicenie oferty kulturalnej (8), zapewnienie stałej, bezpłatnej toalety publicznej 

(7) i opracowanie wizji ul. Mariackiej (7). Za dość ważne (po 5 wskazań) badani przedsiębiorcy uznali rów-

nież utworzenie zestandaryzowanych ogródków, zagospodarowanie Mariackiej 10 na działalność kulturalną, 

powołanie Menadżera (w Urzędzie) i Rady ul. Mariackiej, a także marketing ulicy (branding i promocję). 
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Tablica 2: Najlepsze propozycje poprawy ul. Mariackiej [bywalcy] 
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Tablica 3: Najlepsze propozycje poprawy ul. Mariackiej [mieszkańcy] 
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Tablica 4: Najlepsze propozycje poprawy ul. Mariackiej [przedsiębiorcy] 

 



45 

Wśród innych propozycji działań na rzecz poprawy sytuacji na Mariackiej (nieujętych wcześniej w ankiecie) 

pojawiły się m.in. następujące postulaty: 

• Poprawienie komunikacji miejskiej; uruchomienie nocnych linii autobusowych, 

• Zrobienie porządku z bezdomnymi, narkomanami, menelami, którzy bardzo często zakłócają impre-

zy, żebrzą itp. 

• Nie karanie mandatami za picie poza ogródkiem piwa zakupionego w lokalu, gdy w środku nie ma 

już miejsca; można w tym celu wyprodukować specjalne kufle z logiem żeby Policja wiedziała, że to 

nie kupione w sklepie, 

• Więcej ogródków umożliwiających zjedzenie czegoś dobrego, tak ażeby ludzie próbowali przejść na 

tryb kultury zachodniej, wieczornego spotykania się na kolację,  

• Bramki wjazdowe na ulicę, żeby były otwarte w ciągu dnia a zamykane w ciągu nocy, 

• Zmiana zasad przejazdu samochodów do posesji przy ul. Mielęckiego i Stanisława (ul. Mariacka nie 

powinna być główną ulicą dojazdu, ponieważ tłum bywa agresywny wobec osób jadących samocho-

dem, do powyższych ulic powinno się dojeżdżać od ul. Warszawskiej), 

• Sprawniejsze usuwanie awarii: oświetlenia ulicznego, wodopoju, słupków, 

• Likwidacja meliny przy ul. Mariackiej 30 (podwórze), sprzedającej alkohol niewiadomego pochodze-

nia, 

• Przywrócenie na podwórkach "trzepaków" (inaczej "klopsztanga”), 

• Wyposażenie Straży Miejskiej w urządzenia do pomiaru głośności dźwięku na ul. Mariackiej, aby 

przestrzegać norm ustanowionych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska (łamanie tych przepisów 

jest zjawiskiem notorycznym), 

• Zmiana godzin wywozu śmieci przez śmieciarki, tak aby nie hałasowały i nie budziły ludzi w nocy, 

• Regularne informowanie o wydarzeniach planowanych na ulicy, np. że przez całą niedzielę DJ bę-

dzie grał dla dzieci – mieszkańcy mogliby sobie zorganizować ten dzień poza domem, 

• Przesiedlenie mieszkańców do innych lokali, które znajdują się w centrum miasta ze względu na ha-

łas. 

8.1.3. Podsumowanie ankiety powarsztatowej 

Porównując wyniki badania w poszczególnych grupach użytkowników ul.Mariackiej, można zauważyć, że 

pewne kwestie są uważane za bardzo ważne przez wszystkich. Są to przede wszystkim: 

• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

• częstsze, skuteczniejsze sprzątanie, 

• zapewnienie stałej, bezpłatnej toalety publicznej. 

Wydaje się, że są to kwestie stosunkowo łatwe do uregulowania, na których zależy bezwzględnie wszystkim 

użytkownikom ul. Mariackiej. 

Jeśli przyjrzeć się wynikom ankiety w poszczególnych grupach, to widać, że w przypadku bywalców najwię-

cej głosów zdobyły propozycje związane z poprawą wyglądu ulicy, komfortu jej użytkowania i wzbogaceniem 

jej oferty, co wydaje się naturalne, biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców.  

Dla mieszkańców i przedsiębiorców z kolei kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, częstsze sprzątanie, 

a także likwidacja całodobowej sprzedaży alkoholu w sklepach. Są to z pewnością obszary działań, w któ-

rych mieszkańcy i przedsiębiorcy mogliby wypracować wspólne stanowisko, aby mówić jednym głosem. Z 

drugiej jednak strony, są też propozycje działań, które są bardzo pożądane przez przedsiębiorców i bywal-

ców, a niekoniecznie chciane przez mieszkańców np. „utworzenie zestandaryzowanych ogródków zimo-

wych”, które niewątpliwie zwiększyłoby zyski przedsiębiorców, ale z drugiej strony wydłużyłyby okres, kiedy 

Mariacka bywa dla mieszkańców uciążliwa. Dla obu grup respondentów dość istotne jest również opracowa-

nie spójnej wizji ul. Mariackiej i stały dialog pomiędzy zainteresowanymi (powołanie rady ulicy).  
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9. WYWIADY INDYWIDUALNE  

9.1.1. Respondenci 

Wywiady indywidualne zostały przeprowadzone z czterema osobami – ekspertami, reprezentującymi różne 

środowiska: 

• Waldemarem Bojarunem, naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice, zaangażowanym 

od samego początku w proces rewitalizacji ul. Mariackiej; 

• Michałem Stangelem, adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Sląskiej i urbanistą, zaangażo-

wanym m.in. w 2008 r. w warsztaty planistyczne dot. tworzenia wizji centrum Katowic „Katowice na 

Warsztacie”; 

• Pawłem Wyszomirskim, członkiem zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, zaangażowanej w dialog z 

Urzędem Miasta Katowice, m.in. dotyczący polityki rowerowej, specjalistą w zakresie dialogu społecz-

nego i przestrzeni publicznych; 

• Pawłem Jaworskim, architektem, członkiem zarządu oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz 

Fundacji Napraw Sobie Miasto, prowadzącym warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. 

9.1.2. Treść wywiadów 

Wywiady indywidualne prowadzone były w momencie, kiedy znane już były wyniki ankiet dotyczących po-

strzegania ul. Mariackiej oraz warsztatów PPS, dlatego ich celem było zweryfikowanie opinii i propozycji 

dotyczących źródła problemów związanych z ul. Mariacką i możliwych do zastosowania rozwiązań. Aby uła-

twić porównanie odpowiedzi, wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej. Nie jest to zapis całych przepro-

wadzonych rozmów, a jedynie najistotniejszych fragmentów, odnoszących się bezpośrednio do przedsta-

wionych wcześniej problemów i pomysłów na ich rozwiązywanie. 

Jaka była wizja w momencie zagospodarowywania ul. Mariackiej? 

W.Bojarun: Pomysł na zagospodaro-

wanie ul. Mariackiej wyszedł bezpo-

średnio od Prezydenta Katowic w mo-

mencie planowania całej przebudowy 

Śródmieścia. Wiadomo już było, że 

rynku nie uda się zmienić w ciągu 2-3 

lat, dlatego Prezydent polecił przygoto-

wać projekt zagospodarowania ulic 

Mariackiej i Dworcowej (tej drugiej 

ostatecznie nie zrealizowano). Wtedy 

pojawiła się pierwsza koncepcja, żeby 

zamienić ulicę w deptak i wówczas 

zostały wysłane pierwsze sygnały do 

mieszkańców, przedsiębiorców, użyt-

kowników ul. Mariackiej, że będzie 

diametralna zmiana – wraz z przebu-

dową ulicy pójdą także zmiany doty-

czące jej przeznaczenia: nie będzie to 

już ulica, z której wyjeżdżają autobusy, 

tylko zostanie ona zamieniona w prze-

strzeń publiczną, bo w centrum miasta 

tej przestrzeni brakuje (było pusto, 

wszyscy ludzie z centrum miasta wy-

jeżdżali). Postanowiliśmy to zmienić. 
Projekt ożywienia ulicy poprzez organi-

zację dużej ilości drobnych wydarzeń 

kulturalnych, sportowych itd. powstał w 

ślad za realizowaną koncepcją. 

P.Wyszomirski: Było to przed-

stawiane jako kompleksowa 

przebudowa centrum, ale 

ostatecznie z całej tej koncep-

cji została tylko ul. Mariacka. 

Przedstawiano to jako projekt 

architektoniczny, nikt nie mó-

wił, że ta ulica będzie mieć 
jakieś funkcje społeczne. Kie-

dy wyremontowano ulicę wio-

sną 2008 roku, to nic się tam 

nie działo do końca roku. Nie 

pamiętam szerszej dyskusji, 

jaki ta ulica ma mieć charakter. 

To (czyt. ożywienie, koncerty, 

imprezy itp.) się po prostu 

stało i jak ludzie zaczęli przy-

chodzić (do barów, na koncer-

ty), to się pojawił problem, że 

mieszkańcy nie wiedzieli i nie 

chcą mieszkać w takich wa-

runkach. Nie było dyskusji, po 

co tę ulicę remontujemy. 

M.Stangel: Zaczęło się od konkursu na 

kompleksowy projekt ogłoszony przez 

Urząd Miasta w 2007 roku, który wygrał 

p. T.Konior. Jego wizja była taka, żeby 

jak najbardziej wszystko zagęszczać – 

zarówno przestrzennie, jak i funkcjonal-

nie. O ile mi wiadomo, projekt zagospo-

darowania Mariackiej nie był konsultowa-

ny z mieszkańcami – były po prostu wa-

runki konkursu. Konkurs miał charakter 

stricte projektowy, przestrzenny, „dizaj-

nerski”. W warunkach konkursu było 

napisane, że ma być „wysoki poziom 

rozwiązań przestrzennych pod względem 

formalnym i użytkowym”, ale o funkcjo-

nalności nic nie było.  

To był klasyczny przykład tego, co auto-

rzy metody Placemaking (PPS) krytykują, 

czyli że zamiast przemyśleć, o co chodzi, 

że ma to być sensowne, to się robi kon-

kurs piękności projektowej i ładne meble. 

Mówiło się o wielkomiejskim programie 

centralnym, ale nikt sobie nie wyobrażał, 

że to będą knajpy i koncerty. Ja mam 

wrażenie, że założono, że to będzie dep-

tak, a potem się okazało, że nie ma w 

Katowicach innej przestrzeni publicznej, 

więc wszystko zaczęto robić na Mariac-

kiej.  
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W 2008 roku współorganizowałem warsz-

taty dot. przestrzeni publicznych w Śród-

mieściu Katowic, ul. Mariacka była 

uwzględniana w całej koncepcji zago-

spodarowania centrum, ale nie była ob-

szarem priorytetowym, była traktowana 

jako element, który nie wymaga szcze-

gólnej uwagi, bo sposób jego zagospoda-

rowania był już przesądzony – biuro 

architektoniczne wygrało konkurs i dosta-

ło zlecenie.  

Jaka jest wizja Mariackiej dziś? 

W.Bojarun: Pomysł na ożywienie Ma-

riackiej miał wprowadzić życie do prze-

strzeni publicznej (ja pamiętam jeszcze 

czasy, kiedy po godz. 22:00 był kłopot, 

żeby coś zjeść). W związku z tym zało-

żono, że przez 3 lata Miasto będzie 

prowadziło projekt pod nazwą „Spo-

tkajmy się na Mariackiej”, żeby ulicę 

ożywić (obecnie ten program został 

zamknięty i podsumowany). 

Ulica Mariacka ma być ulicą nie tylko 

dla młodych ludzi, jak często jest teraz 

przyjmowane, ale ma być autentycz-

nym deptakiem, żyjącym także w póź-
nych godzinach wieczornych, a w za-

leżności od pory dnia i tygodnia może 

służyć różnym grupom społecznym, w 

tym dzieciom. Powinny być wydarzenia, 

które przyciągają najmłodszych, a także 

grupę 55+, która dziś nie jest tam licz-

nie reprezentowana. 

 

P.Wyszomirski: Wydaje mi się, że fakt, 

iż program „Spotkajmy się na Mariac-

kiej” został zastopowany, nie do 

wszystkich w mieście jeszcze dotarł. Ja 

najpierw zauważyłem, że coś złego się 

dzieje na Mariackiej, a później się do-

wiedziałem, że nie ma już tego progra-

mu… Mariacka staje się wizytówką 

regionu, więc Miasto powinno łożyć na 

kampanię wydarzeń w tym miejscu, bo 

wtedy do odbiorców dociera przekaz, 

że Katowice się rozwijają, są atrakcyj-

nym miastem dla młodych. (…) Porów-

nując do rolnictwa, Mariacka jest w tej 

chwili „monokulturowa” i jak każda 

monokultura, nie jest w stanie się 

utrzymać bez dopingu. Albo to pójdzie 

w stronę, że przyciągnie różne inne 

rodzaje działalności, albo jest to mono-

kultura imprezowa i wtedy miasto po-

winno na te koncerty łożyć (np. przy 

współudziale przedsiębiorców), ale też 
jednocześnie kontrolować, co się tam 

dzieje, bo to wpływa na wizerunek 

miasta. 

M.Stangel: Jeśli chodzi o współ-

życie mieszkańców i imprezowi-

czów, to myślę, że są dwie dro-

gi: albo próbować to jakoś har-

monizować, zmniejszając uciąż-
liwość dla mieszkańców, albo 

przeciwnie – są takie ulice jak 

Stodolnia w Ostrawie, która 

programowo ma być imprezow-

nią skupiającą nocne życie ca-

łego miasta i wtedy mieszkańcy 

muszą to albo tolerować, albo 

się gdzieś przenieść. Być może 

trzeba taki kierunek przyjąć i 
wtedy jakoś wesprzeć tych 

mieszkańców, żeby mogli się 

gdzieś przeprowadzić. Czasem 

tak jest, że nie da się wszystkich 

interesów pogodzić. 

Najważniejsze problemy ul. Mariackiej 

W.Bojarun: Problem leży w całodobo-

wej sprzedaży alkoholu na Mariackiej 

[zob. niżej]. 

Drugim problemem jest kwestia toalet, 

pracujemy nad tym, ale nie da się go 

rozwiązać szybko [zob. niżej]. 

Trzecim problemem jest kwestia za-

mian mieszkań, czyli mieszkańców, 

którzy mieszkali na Mariackiej, wiedzie-

li, że ulica się zmieni i nie zaakceptowa-

li tego, w związku z tym chcą zmienić 
mieszkanie. Miasto powinno im to uła-

twić, ale to idzie bardzo powoli, są to 

skomplikowane procedury. 

Problemem jest też nieprzebudowana 

nadal kamienica przy Mariackiej 10 (już 
się tam coś dzieje, ale budynek nadal 

straszy) – jest to wciąż wyzwanie. 

Problemem jest też czystość ul. Ma-

P.Wyszomirski: Ja widzę dwie katego-

rie problemów. Pierwsza to problemy 

krótkoterminowe, czyli związane z tym, 

żeby ulica była umyta, posprzątana, 

żeby były toalety. Druga to problemy 

długoterminowe, do których rozwiąza-

nia potrzebna jest szersza dyskusja, bo 

mam wrażenie, że Mariacka „wybu-

chła”, stała się marką, która jest rozpo-

znawalna poza Katowicami, ale w tym 

roku zdaje się iść w dół, jeśli chodzi o 

ilość imprez, osób ją odwiedzających, 

brakuje określenia, jaką funkcję ma 

spełniać ta ulica w Katowicach, czy to 

ma być imprezownia dla młodych, która 

żyje od piątku do poniedziałku w nocy, 

czy ma być ulicą śródmiejską, gdzie są 

różne atrakcje dla osób w różnym wie-

ku przez 24 godziny na dobę – wtedy 

pełni swego rodzaju rolę rynku. 

P.Jaworski: Głównym proble-

mem jest brak konsekwencji w 

podejmowaniu decyzji i brak 

myślenia  strategicznego. Zro-

biono coś, co jest pod względem 

wizualnym atrakcyjne, potem 

zaczęto szukać życia miejskie-

go, które wypełni tę przestrzeń.  

Nikt wówczas nie pomyślał o 

konsekwencjach. 
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riackiej, co wiąże się z nawierzchnią 

[zob. niżej]. 

Całodobowa sprzedaż alkoholu 

W.Bojarun: To jest ogromny problem, 

którego miasto nie może rozwiązać, 
choć bardzo by chciało – może jedynie 

nie dać zgody na sprzedaż alkoholu w 

miejskiej kamienicy, na kamienice pry-

watne nie ma wpływu. Problem leży w 

polskim ustawodawstwie. Wcześniej 

każde miasto miało prawo do „regla-

mentowania” ilości punktów sprzedaży 

alkoholi, ale obecnie go nie ma. Jeśli 
ktoś na ławce pije piwo z reklamówki, to 

rozrabia. Drugi problem, to sprzedaż 
alkoholu nieletnim. Poprosiliśmy Policję 

o współpracę i szybko udowodniliśmy 

sklepowi, że sprzedaje alkohol osobom 

nieletnim, Miasto odebrało mu konce-

sję, ale w Polsce prawo jest tak skon-

struowane, że o koncesję wystąpił na 

nowo ktoś z rodziny właściciela i Miasto 

nie mogło odmówić jej wydania. Tylko 

tyle osiągnęliśmy, że właściciel teraz 

bardziej się pilnuje… 

P.Wyszomirski: Potrzebny jest dialog. 

Każdy właściciel musi się zastanowić, 
czy to co się stanie z Mariacką przekła-

da się na wartość jego nieruchomości – 

być może tak można eliminować cało-

dobowe sklepy z alkoholem. Jednak 

trzeba pamiętać, że sklepy są też gdzie 

indziej – jak ktoś się chce napić, to 

przejdzie te 100 metrów i wróci na 

imprezę. Nie do końca widzę sensow-

ność uzasadniania całego problemu 

tym, że są sklepy całonocne na ul. 

Mariackiej. Skutecznym narzędziem są 

konsekwentne interwencje służb po-

rządkowych – jeśli będą się powtarzały 

przez 4-5 miesięcy, to ludzie zrozumie-

ją, że nie mogą pić na ulicy, bo dostaną 

mandat. 

P.Jaworski: Miasto może sobie z 

tym poradzić, ale to wymaga 

wysiłku. Problem można by dość 
szybko rozwiązać, uchwalając 

miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego, w którym 

można przewidzieć określone 

funkcje, a inne (np. handel deta-

liczny) wykluczyć. 

Sprzedaż mieszkań na Mariackiej 

W.Bojarun: Wszyscy ci, którzy mieszka-

ją tam od kilku lat, od czasu przebudo-

wy Mariackiej, podpisują dokumenty, że 

mają świadomość, jaki jest charakter 

ulicy, bo utrudnienia z tego tytułu są i 

będą. Wracając do genezy: p. Prezy-

dent spotykał się z mieszkańcami, z 

przedsiębiorcami, z wszystkimi, nawet 

w parafii odbywały się takie spotkania i 

wszystkim mówił, jak ma wyglądać 
Mariacka, jak będzie wyglądała na-

wierzchnia, że nie będzie swobodnego 

wjazdu samochodów, będzie inne 

oświetlenie, ławeczki, zieleń, że bę-

dziemy tam organizować różne wyda-

rzenia i imprezy – wszyscy się cieszyli, 

bo nikt nie wierzył w to, że to będzie 

zrobione. I tu się pomylili mieszkańcy i 

przedsiębiorcy. 

Wśród tej wąskiej grupy mieszkańców, 

która nadal protestuje są ludzie, którzy 

wykupili mieszkania, kiedy Mariacka już 
żyła, zatem zdawali sobie sprawę, jaka 

to ulica. Poza tym, ja ich pytam, jak się 

mieszkało na Mariackiej przed przebu-

dową, kiedy były autobusy i prostytutki? 

Takie utrudnienia, że jest hałas, to są 

utrudnienia, które wiążą się z mieszka-

niem w centrum miasta. Tak to wygląda 

w każdym większym mieście na na-

szym kontynencie. 

Nigdy nie było projektu masowej migra-

P.Wyszomirski: Mariacka została wy-

remontowana i przez rok nic się tam nie 

działo. Kiedy miasto jakąś ulicę remon-

tuje, to naturalnym krokiem jest sprze-

daż mieszkań, żeby ludzie zaczęli o nie 

dbać, żeby ulica ładnie wyglądała. 

Miasto dopiero od pewnego momentu 

do umów sprzedaży zapisy dot. charak-

teru ulicy (ale nawet potem zdarzało 

się, że ktoś kupił mieszkanie bez tych 

zapisów). Było to bardzo chaotyczne. 

Nikt się nie zastanawiał wtedy, jaki jest 

cel remontu i co zrobić, żeby mieszkań-

cy, którzy od lat tam mieszkali, nie czuli 

się oszukani. 

P.Jaworski: Miasto sprzedało 

mieszkania po zrobieniu depta-

ku na rzecz ówczesnych najem-

ców, ale Mariacka nie była jesz-

cze wtedy „rozkręcona”. Pewnie 

młodzi ludzie w momencie kup-

na byli świadomi, czym tam ulica 

będzie, bo np. byli w Ostrawie 

na ul. Stodolni (Mariacka od 

początku była do niej porówny-

wana), ale starsi już niekoniecz-

nie mieli tę świadomość. 
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cji mieszkańców, a zamiany mieszkań 

są przygotowywane dla tych zdetermi-

nowanych, którzy bardzo chcą się 

przenieść (a nie podpisali umowy za-

wierającej zapis o charakterze ulicy). 

Bezpieczeństwo na Mariackiej 

W.Bojarun: Współpraca ze służbami 

porządkowymi zaowocowała tym, że 

już w tym roku ilość zdarzeń na ul. 

Mariackiej jest dziś znacznie mniejsza. 

Obserwowałem działanie Policji i do-

szliśmy do tego, że dziś jest ono czę-

ściej prewencyjne niż interwencyjne. W 

drugim roku projektu był duży problem, 

ale dziś jest on już znacznie mniejszy. 

Ale potrzebna jest też reakcja społecz-

na – ona często przynosi lepsze rezul-

taty, niż działania służb mundurowych. 

W naszym społeczeństwie (nie tylko w 

Katowicach) jest problem znieczulicy. 

Obecnie służby mundurowe działają już 
coraz lepiej, choć ewaluacja jeszcze 

musi postępować.  

P.Wyszomirski: Ważniejsze jest 

najpierw sprawdzenie, czy jakieś 
rozwiązanie się sprawdza, niż bu-

dowanie od razu całej infrastruktury 

(np. posterunku Policji). Ludzie są 

kreatywni, ciągle wymyślają nowe 

rozwiązania, więc trzeba elastycznie 

reagować. Może najpierw wystarczy 

stały patrol służb porządkowych, 

który konsekwentnie działa.  

W kwestii tzw. meneli: z jednej 

strony właściciele lokali gastrono-

micznych powinni interweniować 
(chyba nie zdarzyło mi się nigdy, 

żeby ktoś z obsługi lokali interwe-

niował, kiedy takie osoby wchodzą 

do ogródka), a z drugiej strony 

potrzebne są konsekwentne działa-

nia straży miejskiej. Jak oni nie 

będą dostawać tych pieniędzy, to 

nie będą przychodzić. Teraz niektó-

rzy przyjeżdżają na Mariacką z 

Sosnowca, bo tu jest lepszy zaro-

bek! 

M.Stangel: Regularne patrole wyda-

ją mi się tu ważniejsze niż kolejne 

budowle (czyt. posterunek Policji). 

Czy usunięcie stołów z Mariackiej to dobry pomysł? 

W.Bojarun: W moim odczuciu likwidacja 

stołów by pomogła. 

P.Wyszomirski: Nigdy infrastruktura 

nie jest problemem. Problemem są 

ludzie. Jeśli z ludźmi się rozmawia, 

chce się zrozumieć, dlaczego oni tu 

są i tak się zachowują, to można 

wymyślić rozwiązanie. Usuwanie 

mebli miejskich to walka z wiatra-

kami. Przykłady można mnożyć: jak 

nie ma ławek, to ludzie siadają na 

murkach itp. 

M.Stangel: To jest trochę sprzecz-

ne, bo we wszystkich wytycznych 

dot. placemakingu mówi się, żeby 

robić wygodne enklawy, żeby ludzie 

się skupiali, siedzieli razem, nawią-

zywali kontakty, ale tutaj tego rodza-

ju integracja nie jest wskazana, więc 

może trzeba to rozmontować… 

Czystość i nawierzchnia na Mariackiej 

W.Bojarun: Miasto dokłada starań, żeby 

ograniczyć uciążliwości związane z 

przebywaniem dużej liczby mieszkań-

ców, ale jeśli chodzi o plamy na na-

wierzchni, to niestety gramatura tych 

płyt nie jest najwdzięczniejsza w utrzy-

maniu czystości. Odchodzimy od kla-

sycznych kostek betonowych, jako że 

nie mają szlachetności. Wprowadzenie 

bruku starego typu (gładkiego) nie 

wchodzi w rachubę, a na nieoszlifowa-

ny bruk bardzo narzekają kobiety. Po-

zostają więc płyty, ale one są trudne w 

utrzymaniu czystości, bo polskie normy 

 P.Jaworski: Ja bym powiedział, że 

kwestia nawierzchni na Mariackiej 

to są w dużej części przesądy archi-

tektoniczno-urzędnicze. Miasto nie 

wyobraża sobie innej nawierzchni, 

bo granitową się uznaje za eleganc-

ką. Można byłoby dać np. na-

wierzchnię bitumiczną, ale niektó-

rym kojarzy się ona z tandetą. Pro-

blem w tym, że projekt architekto-

niczny nie zakładał, że ma to być 
ulica rozrywkowa, tylko salon miej-

ski (nie było rynku i wiadomo było, 

że szybko nie powstanie). Przez 
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obecnie nie dopuszczają płyt gładkich 

(bo są śliskie).  

 

Kwestia czystości jest kwestią, nad 

którą stale pracujemy i nadal nam wiele 

jeszcze pozostaje do wykonania. To też 
jest stały temat spotkań z restaurato-

rami i z naszymi służbami. Teraz zoba-

czymy – MPGK od końca sierpnia ma 

nowe urządzenie do czyszczenia na-

wierzchni, jeszcze je testuje. Natomiast 

jeśli chodzi o sprzątanie po imprezach, 

to już jest dużo lepiej, ekipy MPGK 

dbają o tę ulicę szczególnie starannie. 

Poprawiamy, choć jeszcze daleko nam 

do tego poziomu, który chcielibyśmy 

osiągnąć. 

dwa lata Mariacka była martwa i 

ładna, dopiero później zaczęła być 
centrum życia nocnego. Na począt-

ku nikt się nie zastanawiał nad jej 

funkcją i nie dostosował do tego 

rozwiązań materiałowych. 

Toalety 

W.Bojarun: Pierwszym pomysłem było zrobienie toalet w budynku przy Mariackiej 10 (budynek miał być wyremonto-

wany przez Miasto, potem się koncepcja zmieniła, bo byli chętni na jego zakup, ale ostatecznie jednak Miasto go 

wyremontuje i zrobi tam toalety). Nowe toalety mają powstać tuż przy murze oporowym, przy przejściu podziemnym, 

czyli jak ktoś wyjdzie z Mariackiej, to natychmiast je zobaczy (projekt jest gotowy, ma być zrealizowany do 2015 roku). 

Poza tym toalety są przy Dworcowej, ale znana jest ich krytyka – są wcześnie zamykane, trzeba daleko do nich iść i 
jeszcze schodzić do podziemia. Pracuję nad tym, żeby były otwarte dłużej i prawdopodobnie od wiosny się to uda. Co 

do bezpłatności, to nie jest to już takie proste, być może lokale powinny partycypować w kosztach utrzymania toalet 

publicznych na Mariackiej? Miasto zresztą już teraz ponosi koszty toalet – np. dostarcza toi-toie, kiedy na Mariackiej 

odbywają się imprezy. 

Ruch rowerowy 

W.Bojarun: Stoimy na stanowisku, że na Mariackiej, mimo że jest deptak, można jeździć na rowerze, natomiast prze-

pisy polskiego prawa mówią, że jak jest strefa piesza, to nie można, dlatego nazywamy Mariacką ciągiem pieszo-

jezdnym, żeby rowerzyści mogli się poruszać, ale żeby ustępowali pierwszeństwa pieszym (choć nie ukrywam, że 

przez kilka lat mieliśmy problem z dogadaniem się z naszymi służbami w tej kwestii). 

Ogródki zimowe 

W.Bojarun: Docelowym rozwiązaniem dla ul. Mariackiej jest wprowadzenie ogródków zimowych funkcjonujących w 

bramach kamienic. To byłoby najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Niestety, ze względów prawnych i własnościo-

wych, nie jest to na dziś możliwe na wszystkich podwórkach. Zimowe ogródki utrudniają przejście, odśnieżanie i wiąże 

się z nimi szereg problemów. Służby miejskie były bardzo przeciwne. Miały przedstawić jakąś wspólną koncepcję, ale 

tego nie zrobiły. Zaproponowałem, żeby przedstawili ją restauratorzy. Nie zyskała ona jednak akceptacji, ku mojemu 

ubolewaniu. Zgadzam się, że docelowo ogródki powinny być w podwórkach, restaurator powinien zainwestować, ale 

nie od razu w pierwszych latach działalności. Byłbym za tym, żeby w ograniczonej formie na ograniczony czas je 

dopuścić, ale nie ma tu jednomyślności wśród służb miejskich. Może na jesiennej naradzie powrócimy do tego tematu. 

Trzeba znaleźć jakiś konsensus, pracujemy nad tym. 

Wzbogacenie zieleni 

M.Stangel: Jeśli chodzi o zieleń, to można wprowadzać np. takie elementy jak pionowe ogrody na ścianach – to jest 

dość modny temat. Katowice mają być miastem ogrodów, więc może takie właśnie ogrody by się tam przydały. Teraz 

już sadzi się nie tylko bluszcz i wino, ale wiele innych roślin – na tym znają się architekci krajobrazu. Może też mogła-

by tam być jakaś tymczasowa zieleń – np. palmy w donicach. 

Problem ciszy nocnej 

W.Bojarun: Cisza nocna to jest określenie występujące w regulaminie funkcjonowania danej nieruchomości – może 

się zaczynać o 22:00, 23:00 – różnie. Miasto w nieruchomości prywatnej takiej ciszy w kamienicy nie może znieść, 
natomiast przestrzeń publiczna rządzi się zupełnie innymi prawami. Tu nie ma stricte ciszy nocnej. Jest poziom hałasu 
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dopuszczalnego bądź nie. Jeśli ktoś się wydziera na ulicy, to może zagłuszyć dyskotekę w lokalu. Jeśli nawet zmierzy 

się poziom hałasu, to pytanie, co zostało zmierzone – te wrzaski czy dyskoteka? My przyjęliśmy, że dla szacunku 

mieszkańców Mariackiej kończymy wszystkie wydarzenia o godz. 22:00. Co nie oznacza, że wszyscy ludzie o 22:05 

są w domach. Ale kończymy grać. Jednak jeśli ktoś na ulicy dalej śpiewa, to pytanie, czy zakłóca ciszę nocną u kogoś 
w domu? 

 Czy rozwiązaniem jest Menadżer i Rada ul. Mariackiej? 

W.Bojarun: Nie jestem przeciwnikiem 

oddolnych inicjatyw, więc nie jestem też 
przeciwny takiemu rozwiązaniu, nato-

miast pytanie, czym się ma ta Rada 

zajmować. Trzeba to dookreślić, bo jeśli 
ma ona tylko przedstawiać żądania, to 

nie widzę sensu. Chyba że będzie to na 

zasadzie: „to chcemy zrobić wspólnie, 

to zróbmy, a to my zrobimy” – wtedy 

bardzo proszę. Cały projekt ulicy Ma-

riackiej udał się tylko dlatego, że była 

oddolna inicjatywa. Urząd sam nie 

ożywiłby tej przestrzeni. Zrobiłby trochę 

imprez, ludzie by się pobawili i poszliby 

do domu. To się udało tylko dlatego, że 

było zaangażowanie społeczne – za-

równo restauratorów z samej ulicy, 

różnych innych, NGOsów, Miasta 

Ogrodów, zwykłych ludzi (czego przy-

kładem jest portal Mariacka.eu) – to jest 

autentyczna rada ulicy Mariackiej.  

 

O ile jestem bardzo przychylny koncep-

cji Rady, to uważam, że Menadżer ulicy 

Mariackiej ze strony urzędu niczego nie 

rozwiązuje. Jest Pełnomocnik Prezy-

denta ds. strefy śródmiejskiej – czy ktoś 
go w ogóle zna? Może mamy już ko-

goś, kto teoretycznie powinien tę rolę 

pełnić? Uważam, że takie rozwiązania 

niczemu nie służą. Za chwilę będzie 

trzeba powołać pełnomocnika do kolej-

nych ulic. Za każdy element funkcjono-

wania Mariackiej jest już odpowiedzial-

na osoba. 

P.Wyszomirski: Jestem zwolenni-

kiem tego, że centra miast powinny 

mieć swoich menadżerów, bo kon-

kurują z centrami handlowymi, a 

tam nikt nie powie, że dyrektor 

marketingu nie jest potrzebny. Ni-

komu nie przejdzie przez myśl, że 

centrum handlowe to są właściciele 

sklepów i oni jakoś się dogadają, 

zrobią jakąś akcję promocyjną i 

jeszcze umówią się z tym, kto 

sprząta. To się po prostu tak nie 

dzieje! Jeżeli Miasto chce konkuro-

wać z centrami handlowymi, to wg 

mnie musi używać tych samych 

narzędzi. Jeśli ciężko to zrobić na 

poziomie Śródmieścia, to zróbmy to 

na poziomie Mariackiej. Ważne 

jednak, żeby to była osoba jak naj-

wyżej umocowana, pełnomocnik ds. 

Mariackiej, który może przebić opór 

administracji, innych komórek urzę-

du itp. 

P.Jaworski: Brak menadżera, brak 

zarządzania to nie jest problem 

tylko ul. Mariackiej. Dotyczy on 

wszystkich przestrzeni publicznych 

w Katowicach. Mariacka nie stała 

się centrum – jest nim ul. 3 maja, na 

którą też nie ma pomysłu (obecnie 

jest przebudowywana, ale nie wia-

domo, co będzie dalej – „lokale 

jakoś sobie poradzą?”). Nie tylko 

Mariacka ma tego rodzaju proble-

my. Czy powoływać Menadżera 

ulicy? Może raczej zespół koordy-

nacyjny ds. zarządzania takimi 

przestrzeniami publicznymi. Pro-

blem Mariackiej nie jest tylko pro-

blemem Urzędu Miasta, ale także 

przedsiębiorców, mieszkańców itp. 

Partnerski zespół koordynacyjny 

wydaje się dobrym pomysłem.  

Jaki jest plan na przyszłość Mariackiej? 

W.Bojarun: Jaki jest plan dalszy? Mariacka 

jest jak małe dzieciątko – nauczyliśmy ją 

chodzić i poszła. I teraz sobie już idzie. 

Jeszcze jako młody projekt, ale teraz sobie 

już idzie. I nie uważamy za stosowne, żeby 

dalej wspierać duże koncerty na Mariackiej. 

Po pierwsze dlatego, że przestrzeń ulicy 

Mariackiej nie jest do tego najlepsza. Mamy 

świetny plac pod Spodkiem i kilka innych 

miejsc. Ale małe eventy, wystawy, małe 

zawody sportowe, tego typu imprezy – pro-

szę bardzo. Chcemy, żeby to ożywienie 

rozchodziło się też na dalsze ulice – na razie 

na Mielęckiego, Stanisława, Dyrekcyjną, 

Staromiejską, potem na przestrzeń śródmiej-

ską. Do galerii przy dworcu przyjadą w 

P.Wyszomirski: Rozumiem logi-

kę Miasta (tj. stopniowe wycofy-

wanie się z Mariackiej) i popie-

ram takie podejście, tylko moim 

zdaniem jesteśmy w zupełnie 

innym punkcie. Ja uważam, że 

jesteśmy na początku drogi, bo 

marka Mariackiej nie jest jesz-

cze jasno określona. Sądzę, że 

Miasto może się wycofać, gdy 

miejsce ma tak wypracowaną 

markę i taką jakość, że broni się 

samo. Potrzeba jeszcze dobrych 

paru lat pracy i wizji, czym ta 

ulica ma być. Jeżeli ta wizja 

będzie, to pozostałe rzeczy np. 

M.Stangel: Mnie się wydaje, że 

Mariacka mogłaby być taką im-

prezową ulicą, gdzie się przycho-

dzi na tanie piwo, gdzie się bawią 

studenci itp. Te inne przestrzenie 

miejskie mogłyby być sprofilowa-

ne na wyższy standard. Nie było-

by źle, gdyby ten imprezowy pro-

gram był skupiony na Mariackiej. 

W tej chwili jest taka sztuczna 

sytuacja, że rynek jest w przebu-

dowie, więc wszystko się dzieje 

na Mariackiej, ale w perspektywie 

najbliższych paru lat, jak rynek 

zostanie przebudowany, to dobrze 

by było, żeby ten program się 



52 

pierwszych tygodniach tłumy, ale potem 

pytanie, czy już tam zostaną, czy może uda 

się ich zaprosić do wyjścia do centrum. I to 

jest moje wyzwanie. Ale żeby wyszli, muszą 

wyjść po coś. Do Mariackiej jest daleko. Musi 

być jakaś oferta po środku, gdzie będzie się 

raz odbywać jakaś wystawa, impreza, czy 

ciekawostka.  

Największym wyzwaniem jest rozszerzenie 

wiekowości na Mariackiej, bo starsi ludzie i 

dzieci nie przyjdą na ulicę, gdzie są pijani 

żule. Nie mówię, że mają przychodzić w 

piątek wieczorem, ale można to jakoś pou-

kładać, żeby mieli ofertę. 

Nie chciałbym, żeby ktokolwiek odniósł wra-

żenie, że Miasto zrobiło ten projekt dla wła-

snego widzimisię. To jest projekt dla miesz-

kańców. Ja nie mówię, że on jest bez wad, 

nie mówię, że nie chcemy nad nim praco-

wać, bo samo to, że wycofaliśmy się z orga-

nizacji dużych wydarzeń, które są uciążliwe 

dla mieszkańców jest najlepszym dowodem 

na szacunek dla nich, bo proszę mi wierzyć, 
że wbrew pozorom te duże koncerty zwykle 

mają finansowanie, a te małe formy arty-

styczne potrzebują wsparcia Miasta. Chętnie 

widziałbym tam np. quintet smyczkowy w 

jakąś niedzielę – takich elementów mi jesz-

cze brakuje. Takim działaniem były np. kon-

certy historyczne w Kościele Mariackim.  

Moim celem, po trzech latach ożywiania 

Mariackiej, która, uważam, stanęła na nogi i 

działa, jest ożywianie pozostałej części mia-

sta. Mariacka i tak będzie się kręciła, ale nie 

będzie już tam takich dzikich tłumów.  

hałas są dość proste do uregu-

lowania. Przykładem jest Covent 

Garden w Londynie, gdzie wy-

daje się, że są swobodne wy-

stępy uliczne artystów, a w rze-

czywistości jest spółka, która 

prowadzi program, kto kiedy ma 

występować, żeby nie zakłócał 

innych. Da się to więc uregulo-

wać, tylko trzeba wiedzieć, co w 

tym programie ma być. 

Warto też patrzeć na Mariacką 

jako na część większej całości – 

centrum miasta. Można inaczej 

rozłożyć punkty ciężkości np. 

wielkie koncerty organizować 
pod Spodkiem, a mniejsze – na 

Mariackiej. 

jakoś rozłożył po większej części 

centrum tworząc enklawy tema-

tyczne czy funkcjonalne. Mariacka 

się już dość mocno wryła w świa-

domość mieszkańców (nie tylko 

Katowic), że tam się przyjeżdża 

na imprezy. Przykładem takiej 

ulicy jest Stodolnia w Ostrawie, 

która jednak w ciągu dnia jest 

dość martwa. Ona ma też zarzą-

dzanie, o którym była mowa na 

warsztatach – jest jakaś lokalna 

organizacja, plan, strona interne-

towa itp. Jeśli są tam mieszkańcy, 

to raczej tacy, którym odpowiada 

klimat imprezy. 

Z drugiej strony, charakterystycz-

nym elementem Mariackiej jest 

Kościół Mariacki, który teraz wła-

ściwie został kompletnie zmargi-

nalizowany. Warto byłoby pomy-

śleć, co z tym zrobić. 

9.1.3. Podsumowanie wywiadów indywidualnych 

Wywiady indywidualne zawsze pokazują jedynie wybrane opinie na dany temat, przynoszą jednak istotne 

informacje, gdyż pozwalają spojrzeć na problemy z różnych, czasem odległych perspektyw, lepiej zrozumieć 
przyczyny sytuacji konfliktowych oraz skonfrontować różne pomysły na rozwiązania. Powyższa tabela pre-

zentuje 4 punkty widzenia na wybrane sprawy związane z funkcjonowaniem ul. Mariackiej, a także stanowi 

swego rodzaju odpowiedź na problemy i pomysły zgłoszone przez uczestników badań ankietowych, wywia-

dów grupowych i warsztatów.  

Zestawienie wypowiedzi różnych osób dotyczących jednego wybranego tematu jest sposobem na poszuki-

wanie najlepszych rozwiązań. Nie chodzi przy tym o to, żeby podważać czyjąś opinię, bądź wybrać, która 

jest najlepsza, ale skłonić czytelników raportu do indywidualnej refleksji oraz skorzystać z podsuniętych 

przez rozmówców rozwiązań (np. dotyczących niemożności regulowania przez miasto całodobowej sprzeda-

ży alkoholu bądź organizacji kameralnych wydarzeń). 

Kluczowe wydają się przy tym kwestie obecnej strategii i planów związanych z dalszym funkcjonowaniem 

Mariackiej, a także pomysły na uporządkowanie i usprawnienie komunikacji i dialogu pomiędzy wszystkimi 

grupami interesariuszy (poprzez powołanie Rady ul. Mariackiej oraz jej Menadżera w Urzędzie Miasta). Re-

spondenci – uczestnicy wywiadów – mają na ten temat zdania rozbieżne. 
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10. PODSUMOWANIE PROJEKTU 

Placemaking  – umiejętność tworzenia wartościowych, popularnych miejsc – wymaga radykalnie nowego, 

otwartego i zintegrowanego podejścia do kształtowania przestrzeni. W kontraście do tradycyjnego procesu 

projektowego bądź planistycznego, podejście wynikające ze skoncentrowania uwagi na indywidualnych 

cechach miejsca i powiązanych problemach jego różnych użytkowników jest z konieczności szersze i 

głębsze niż to, które wynika z prymatu estetyki i typowych funkcji. Z kolei w dłuższym czasie, tworzenie 

miejsca, w większym stopniu niż projektowanie, uzależnione jest od efektywnego zarządzania i wymaga, z 

powodu złożoności problemów, które muszą zostać rozwiązane, stałego zaangażowania wielu różnych 

interesariuszy.  

Badanie potwierdziło skuteczność metod PPS. Zespół projektowy uzupełnił je poprzedzającymi i 

podsumowowującymi badaniami jakościowymi w formule action research. Wstępne ankiety i wywiady 

grupowe nie tylko przyniosły intersujący i wartościowy materiał badawczy, ale – co może jeszcze ważniejsze 

z punktu widzenia celów projektu – uwiarygodniły zespół projektowy wobec grupy najaktywniejszych 

interesariuszy, którzy przyszli na warsztaty. Placemaking wymaga choćby minimalnego poziomu 

wzajemnego zaufania.  

Badania wstępne przyniosły dość zaskakujące wyniki. Początkowe wrażenie – płynące z wielu publikacji w 

lokalnych mediach, że podstawowym problemem obszaru ul. Mariackiej jest konflikt między mieszkańcami i 

przesiębioracami – okazało się mylne. Na podstwie kilkuset wypełnionych ankiet oraz trzech wywiadów gru-

powych można było wysnuć hipotezę, że perspektywa tych dwóch grup jest w wielu punktach zbieżna.  

Mieszkańcy akceptują specyficzną rolę ul. Mariackiej i generalnie rozumieją kontekst działalności 

gastronomicznej oraz towarzyszących jej wdarzeń. Oczekują natomiast podobnego zrozumienia i szacunku 

ze strony przedsiębiorców, a przede wszystkim miejskiej administracji. Domagają się przestrzegania prawa i 

uzgadniania z nimi ewentualnych odstępstw od ogólnie obowiązujących norm, m.in. dotyczących ciszy 

nocnej.  

Przedsiębiorcy uskarżają się na podobne problemy życia ulicy co mieszkańcy: niski standard higieniczny, 

hałas, brak poczucia bezpieczeństwa i dyskomfort powodowany przez stałych klientów sklepów z alkoholem, 

którzy okupują rozstawione na ulicy ławki i stoły. Przedsiębiorcy – podobnie jak mieszkańcy – oczekują 

skutecznych interwencji służb porządkowych wtedy, kiedy są one rzeczywiście potrzebne. Obie grupy 

użytkowników oraz bywalcy ul. Mariackiej zgadzają się, że monitoring ulicy nie działa poprawnie, potrzebne 

interwencje są spóźnione, natomiast sużby wkraczają często w sytuacjach błahych i niegroźnych. 

Wszystkie trzy badane grupy użytkowników uskarżają się na hałas, którego źródłem są głośniki stale 

wystawiane na ulicę przez dwóch-trzech najemców lokali w parterze i przyziemiu. Nie chodzi tu o 

incydentalne, zorganizowane imprezy muzyczne, ale o stałą uciążliwość wynikającą z zakłócania spokoju 

mieszkańców od godzin porannych do późnego wieczora, drażniącą również klientów i przedsiębiorców 

prowadzących pobliskie lokale gastronomiczne.  

Jeszcze większa zgoda dotyczy stanowczego domagania się publicznej, dostępnej toalety, której brak jest 

przyczyną ciągłego zanieczyszczania bram, podwórek, a nawet chodników i urządzeń zieleni na ulicy. Wiążą 

się z tym bulwersujące zachowania, których świadkami są wszyscy użytkownicy, ale przede wszystkim 

mieszkańcy i najemcy lokali.  

Kilka innych spraw poruszanych w badaniach to z pozoru błahe problemy, których nie udaje się rozwiązać 
od lat. Powoduje to narastającą frustrację albo znechęcenie do angażowania się w sprawy publiczne, które 

odbiera się błednie jako bierność.  

Kolejne badania i warsztaty potwierdziły słuszność pierwszych hipotez. Nieskuteczność zarządania ulicą 

okazała się jednak tylko częścią problemu. Większość frustracji związanych z ul. Mariacką bierze się stąd, 

że polityka miasta wobec obszaru ul. Mariackiej jest mało spójna i bardzo niekonsekwentna. Jeden z często 

z powtarzanych przykładów jest następujący: najpierw ogłoszono konkurs na zagospodarowanie deptaka, 

bez szerszej partycypacji, następnie zrealizowano „designerski” projekt, ale ulica była wciąż martwa, bo nie 

zaprojektowano jej funkcji; potem, kiedy otworzyło się kilka nowych lokali gastronomicznych, miasto 

zainwestowało w serię dużych koncertów i wydarzeń pod hasłem „Spotkajmy się na Mariackiej”, nie biorąc 

pod uwagę konsekwencji, jakie dla mieszkańców wynikają z przeprowadzania imprez o tak dużej skali; po 

protestach mieszkańców miasto zmniejszyło intensywność i skalę wydarzeń, ograniczając równocześnie 
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możliwość organizowania bardziej kameralnych wydarzeń, które były istotą atrakcyjności miejsca. Ulica staje 

się w ostatnim czasie coraz mniej interesująca dla stałych bywalców, którzy od lat regularnie odwiedzali 

lokale przy Mariackiej z powodu nagromadzenia tam ciekawych wydarzeń kulturalnych. W miejsce ‘starych’ 

bywalców pojawia się znacznie młodsza i mniej wymagająca, a bardziej uciążliwa klientela, która całkowicie 

zniechęca do odwiedzania tego miejsca osoby bardziej dojrzałe. Te byłyby z kolei kilentelą najbardziej 

oczekiwaną zarówno przez przedsiębiorców, jak i mieszkańców, którzy całkowicie akceptują w swoim 

otoczeniu obiekty gastronomiczne i letnie ogródki, o ile ich klieci zachowują się kulturalnie. 

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ul. Mariackiej, choć z początku wydawało się, że ich interesy są całkowicie 

sprzeczne, mają w gruncie rzeczy takie same potrzeby m.in. jeśli chodzi o zapewnienie na ulicy czystości; 

poczucia bezpieczeństwa (postulowano ustanowienie posterunku lub stałego patrolu służb porządkowych, a 

także zero tolerancji dla osób nielegalnie pijących – przy rozstawionych na ulicy stołach – alkohol zakupiony 

obok w sklepie lub znanej wszystkim melinie).  

Przebadane grupy wyrażają gotowość do współpracy i deklarują elastyczność w podejściu do kwestii 

najbardziej kontrowersyjnych, o ile podobną elastyczność i koncyliacyjność wykażą inne strony dialogu. 

11. RADA ds. ul. MARIACKIEJ 

W związku z tym, że mieszkańcy i przedsiębiorcy z ul. Mariackiej biorący udział w badaniach ankietowych i 

wywiadach grupowych okazali się, wbrew wcześniejszym obawom, nadzwyczaj zgodni, jeśli chodzi o pro-

blemy ulicy i proponowane rozwiązania, powstała inicjatywa powołania wspólnej Rady ul. Mariackiej, która 

reprezentowałaby społeczność ulicy w relacjach z Urzędem Miasta Katowice, mówiąc jednym głosem w 

sprawach, które wymagają najpilniejszej interwencji i uzgadniając stanowiska kluczowych grup interesariu-

szy w dyskusjach dotyczących dalszego rozwoju miejsca. 

Pierwsze spotkanie w sprawie powołania (tymczasowej na razie) Rady odbyło się 11 września br. Z uwagi 

na stosunkowo niewielką grupę przybyłych osób, nie podejmowano jeszcze dyskusji merytorycznej o pro-

blemach Mariackiej, ale: 

• ustalono, że zarówno po stronie mieszkańców jak i przedsiębiorców jest wola powołania Rady, 

• uznano, że Radzie potrzebne jest wsparcie moderatora z Katowic – zaproponowano, by funkcję tę 

pełnił p. Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto (o ile wyrazi chęć), 

• ustalono termin następnego spotkania na 25 września, a obecni zobowiązali się zaprosić osobiście 

kolejne potencjalnie zainteresowane osoby.  

Drugie spotkanie w sprawie powołania Rady ul. Mariackiej odbyło się, jak wcześniej zaplanowano, 25 wrze-

śnia br. Wzięło w nim udział ok. 20 osób – mieszkańców i przedsiębiorców z ul. Mariackiej, a także p. Paweł 

Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto) i Anna Jarzębska (Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych). W wyniku 

spotkania: 

• ustalono, że tymczasowa Rada ul. Mariackiej będzie liczyć 6 osób (w tym 3 mieszkańców i 3 przed-

siębiorców), 

• wybrano 6-osobowy skład tymczasowej Rady ul. Mariackiej, który zajmie się m.in. opracowaniem re-

gulaminu funkcjonowania i wyborów docelowej, w pełni reprezentatywnej rady, 

• zdecydowano, że Rada w pierwszej kolejności zajmie się opracowaniem (w konsultacji z innymi 

mieszkańcami i przedsiębiorcami) propozycji rozwiązań trzech najbardziej palących i najmniej kon-

trowersyjnych problemów ulicy: czystości, bezpieczeństwa i ruchu samochodowego, 

• opiekę nad Radą i moderowanie jej spotkań powierzono p. Pawłowi Jaworskiemu z Fundacji Napraw 

Sobie Miasto. 
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12. WNIOSKI 

Przebieg badań a także zebrane wypowiedzi respondentów skłaniają do wysunięcia następujących 

wniosków: 

• Uczestnicy badania wierzą w możliwość poprawy sytuacji. Zaangażowanie czasu na rzecz udziału w 

badaniach, aktywne uczestnictwo i otwartość respondentów na dyskusję świadczą o ich gotowości do 

przyjęcia zmian.  

• Wszystkie grupy wierzą w możliwość nawiązania porozumienia i pozytywnego rozwiązania, uwzględnia-

jącego potrzeby różnych użytkowników. Konflikt wydaje się leżeć nie w braku współpracy między gru-

pami (mieszkańców, przedsiębiorców i bywalców), a w braku konsekwentnej i zintegrowanej polityki 

miasta oraz słabym przepływie informacji. 

• Wypowiedzi respondentów wskazują na znaczącą zbieżność opinii wszystkich badanych grup, szcze-

gólnie w kwestiach dotyczących: 

a. konieczności bardziej skutecznego dbania o czystość ulicy,  

b. zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu przebywania na ulicy Mariackiej,  

c. wprowadzenia toalet publicznych (tj. niezwłocznego zapewnienia dostępności toalet publicznych do 

czasu zakończenia docelowo planowanej inwestycji tego rodzaju), 

d. ograniczenia całodobowej sprzedaży alkoholu w sklepach, 

e. ograniczenia hałasu generowanego przez głośniki wystawiane na zewnętrz lokali, 

• Z wypowiedzi respondentów wynika również, że panuje dezinformacja (a zatem pożądane byłoby podję-

cie przez Miasto regularnych działań informacyjnych i/lub konsultacyjnych) w kwestiach takich jak: 

a. bieżąca polityka oraz plany władz miasta w zakresie dalszych kierunków rozwoju ulicy Mariackiej i 

okolic (jaki ma być charakter ulicy, do kogo ma być skierowana jej oferta itp.), 

b. uwarunkowania (również prawne) w zakresie ciszy nocnej na ul. Mariackiej, 

c. ruch rowerowy po ul. Mariackiej i w okolicy. 

• Z wypowiedzi ekspertów wynika, że niektóre problemy uznawane za nierozwiązywalne są w istocie moż-
liwe do rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza ograniczenia całodobowej sprzedaży alhoholu w sklepach, co 

można osiągnąć uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wykluczałby tego 

typu funkcje na ul. Mariackiej i w okolicach. Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet to nie rozwiąże cał-

kiem problemu nadużywania alkoholu na ulicy, jeśli nie będzie połączone z konsekwentnymi działaniami 

służb porządkowych. 

• Problemem nie jest infrastruktura, tylko niewłaściwe zachowania ludzi – wiele problemów można rozwią-

zać poprzez konsekwentną, długofalową współpracę służb porządkowych z przedsiębiorcami i miesz-

kańcami ul. Mariackiej i okolic. Można np.: 

a. zamiast usuwać wolnostojące ławki, zadbać, by nie przesiadywały na nich osoby nietrzeźwe i 

zakłócające porządek, 

b. konsekwentnie wypraszać osoby żebrzące, nagabujące mieszkańców i klientów, 

c. reagować szybciej, celniej i bardziej konsekwentnie na sygnalizowane wykroczenia oraz zakłó-

canie porządku. 

Wydaje się, że uregulowanie tych kwestii przyczynić się może do znaczącego podniesienia jakości użytko-

wania ulicy Mariackiej przez mieszkańców, przedsiębiorców i bywalców. Oczywiście niesłuszne byłoby sku-

pienie się tylko na tych kwestiach, a pominięcie konieczności wprowadzenia jasnej polityki rozwoju ulicy i 
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konsekwentnego jej realizowania. Jest ona bowiem niezbędna dla właściwego, zrównoważonego funkcjo-

nowania tego obszaru. 

Aktywne zaangażowanie się Urzędu Miasta w rozwiązywanie wymienionych problemów mogłoby poprawić 
relacje pomiędzy stronami. Zaufanie jest kluczowym warunkiem powodzenia wszelkich działań partycypacyj-

nych. Aby je zdobywać i umacniać, potrzebna jest stała aktywność w poszukiwaniu wspólnych celów i moż-
liwości współpracy. Szczególne powinności spoczywają na samorządzie i administracji, których obowiązkiem 

jest wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców w ich inicjatywach na rzecz podnoszenia jakości życia w 

mieście.  

Przestrzeń miejska wymaga zarządzania zintegrowanego. Potrzeby lokalnych społeczności dotyczące prze-

strzeni publicznych – a szczególnie kluczowych miejsc o charakterze centralnym – są różnorodne, ale silnie 

ze sobą powiązane. Tymczasem kompetencje administracji są porozdzielane pomiędzy różnymi urzędami. 

Nawet jeśli urzędnicy mają potencjał, żeby przyjąć całość odpowiedzialności za zarządzanie przestrzenią 

publiczną, to struktura, w której pracują, może uniemożliwiać im skuteczne działanie. W efekcie, zarządzanie 

przestrzenią jest mało efektywne, a polityka miasta względem miejsca jest postrzegana jako niekonsekwent-

na, pełna sprzeczności i z tego powodu nieskuteczna. 

Być może najbardziej wartościowym efektem projektu ‘Porozmawiajmy o Mariackiej’ jest zainicjowanie prac 

Rady Ulicy. W wyniku wstępnego porozumienia, osiągniętego podczas warsztatów, rozpoczęła już pracę 

Tymczasowa Rada, w której reprezentowane są kluczowe grupy interesariuszy. Rada ma szansę prze-

kształcić się wkrótce w ciało w pełni reprezentatywne, będące wartościowym partnerem dla Urzędu Miasta. 

Równie wartościowym ruchem ze strony Urzędu byłoby – postulowane przez uczestników badań – powoła-

nie pełnomocnika ds. obszaru ul. Mariackiej, czyli osoby lub instytucji, która w sposób zintegrowany zajmo-

wałaby się całokształtem problemów tego kluczowego fragmentu centrum miasta. Taka osoba byłaby bez-

pośrednim partnerem dla społecznej Rady Ulicy, prowadzącym z nią stały dialog i ułatwiającym kontakty z 

poszczególnymi, wyspecjalizowanymi wydziałami i pracownikami Urzędu Miasta, a także innymi instytucjami, 

np. odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, czystość lub np. finansowanie zintegrowanych programów rewita-

lizacji.  
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SCENARIUSZ ZOGNISKOWNYCH WYWIAÓDW GRUPOWYCH 

DO ZASTOSOWANIA W STOSUNKU DO WSZYSKICH GRUP 

Wstęp 
Witam serdecznie i dziękuję Państwu za przyjście. Nazywam się …. i jestem 
............. Obecnie wraz z ………. realizujemy badanie dla ………..……. Chciał-

bym/chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać o ulicy Mariackiej. 
Dyskusja będzie trwała około 1,5 godziny. Chciałbym/chciałabym  zapytać czy 

wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie przebiegu spotkania? 

 

Zapewniamy poufność, a nagrania zostaną skasowane po zakończeniu badań.  
Podczas rozmowy proszę o szczerość, nie ma złych odpowiedzi, każdy głos i 
każde zdanie jest dla nas bardzo ważne.   
 

Przedstawienie się • Uprzejmi proszę o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie. 

• Proszę także powiedzieć, czy mieszkają bezpośrednio przy ulicy Ma-
riackiej, czy Mariackiej Tylnej, czy też w bliskim sąsiedztwie. 

• Do ewentualnych nowo osiedleńców: dlaczego wybrali Państwo to 
miejsce do zamieszkania? 

• Do tych, którzy mieszkają od zawsze: jak się Państwu tutaj mieszka te-
raz, a jak było kiedyś. 

 

I. Opnie/percepcja mieszkańców nt. obecnego stanu ulicy Mariackiej  

O atrakcyjności ulicy Mariackiej 
- cechy pozytywne 

Czy uważają Państwo ulicę Mariacką za atrakcyjne miejsce? 
Co konkretnie się Państwu podoba?  
[Albo pytanie powtórzyć, osobno dla mieszkańców M i MT, albo zapytać 
wszystkich w tym samym czasie, dbając o to, aby z wypowiedzi jasno wynikało 
o której części ulicy jest mowa. Ten komentarz odnosi się także do pozostałych 
pytań] 
 
[w sytuacji gdy nie wiedzą o co chodzi, można dopytać używając następujących 
haseł] 

• Klimat/atmosfera/ kameralność 

• Architektura 

• Ludzie/grupy społeczne/użytkownicy 

• Konflikty 

• Lokalizacja 

• To co można na nim robić/funkcje jakie oferuje 

• Wydarzenia odbywające się na placu 

• Bezpieczeństwo 

• Czystość 

• Hałas 

• Atrakcyjność obiektów 
 

O atrakcyjności ulicy Mariackiej 
- cechy negatywne 

Wobec których aspektów ulicy Mariackiej są Państwo krytyczni? 

O sposobach korzysta-

nia/użytkowania ulicy 
W jaki sposób korzystają Państwo z ulicy Mariackiej? 
 
[jakby nie wiedzieli o co chodzi: czy przechodzą, robią zakupy, spotykają się, 
odpoczywają, wyprowadzają psa itd.] 

• Jak często? 

• Kiedy? (weekendy, dni tygodnia, itd.) 
 

O brakach  

 

W jaki inny sposób chcieliby Państwo korzystać z ulicy? (Czego Państwo braku-
je na ulicy Mariackiej? 
 
Co musiałoby zaistnieć w przestrzeni ulicy, aby Państwo chętniej i częściej tu 

przebywali, spędzali czas, np. Co zrobić aby mieszkańców zachęcić do spędza-
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nia czasu? 

 

[Jeżeli nie wymienią poniższych, DOPYTAĆ ] 

• Targi kwiatowe, targi zdrowej żywności, gastronomia(f. usługowe) 

• Miejsca spotkań,  (f. rekreacyjne) 

• Wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne, kino pod gołym niebem, 
koncerty (f. kulturalne) 

• ….?? 
 

Jakich funkcji jest za dużo?  
 
Jakich za mało?  
 

[Czy respondenci dopuszczają np. zniwelowanie funkcji kulturalnej? Albo ogra-
niczenie i np. otwarcie jego przestrzeni na jakieś dodatkowe funkcje? Czy może 
pozostawienie tak jak jest?] 
 
[Czy respondenci dopuszczają np. zniwelowanie funkcji handlowej? Albo ogra-
niczenie i np. otwarcie jego przestrzeni na jakieś dodatkowe funkcje? Czy może 
pozostawienie tak jak jest?] 
 

O możliwościach 

(o potencjale, szansach rozwo-

ju) 

Czy uważają Państwo, że ulica Mariacka to przestrzeń o dużych możliwościach 
(wysokim potencjale ale ciągle nie rozwiniętym)? 
 
Czy chcieliby państwo aby ulica Mariacka przyciągała większą publiczność (np. 
turystów, ludzi z zewnątrz)? 
Czy może woleliby państwo aby ulica Mariacka pozostała taka jaka jest? 
Dlaczego tak, dlaczego nie? 
 
W jakim sposób ulica Mariacka powinna ulec zmianie, aby stać się atrakcyjną 
dla odbiorców (odnieść się do tych użytkowników wymienionych przez respon-
dentów)? 
 
 [DOPYTYWAĆ jeżeli respondenci nie będą wiedzieć, czy ma być to: przemysł, 
kultura, handel, mieszkalnictwo? 
Dopytać respondentów i rozwinąć aspekt kulturalnego rozwoju: jakiego ro-
dzaju wydarzenia  i działania kulturalne mogłyby przyczynić się do podniesienia 
atrakcyjności ulicy M i/lub MT? Dopytać, które wydarzenia kulturalne  zreali-

zowane w przestrzeni ulicy M i/lub MT uważają za atrakcyjne. 
 

II. Propozycje mieszkańców dot. zmiany funkcjonowania ulicy Mariackiej 

O pomysłach użytkowników  

 

 

Proszę o przedstawienie własnych propozycji na zmiany. 

Jeśli respondenci nie wiedzą co powiedzieć, należy dopytać: 

• Zieleń 

• Urządzenia / ławki / lampy / kosze (kamery) 

• Zmiana nawierzchni 

• Zmiana kolorystyki 

• Połaczenia/przebicia…. 

• ….. 

Postulaty dotyczące ulicy Ma-

riackiej 

Proszę wymienić te kwestie, które wydają się być istotne/kluczowe dla popra-
wy funkcjonowania ulicy Mariackiej. 

Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone celem: 

• podniesienia jakości życia (pytanie do mieszkańców), 

• poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej (do 
przedsiębiorców), 

• zwiększenia atrakcyjności programowej (do bywalców). 
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Ankieta po warsztatach nt. ul. Mariackiej w Katowicach - wzór 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie poprzedniej ankiety. Odpowiedziało na nią ponad 400 osób! Jej wyniki 
pomogły w przeprowadzeniu warsztatów i zostaną wkrótce opublikowane. 

Zachęcamy teraz do wskazania najważniejszych i najpilniejszych działań na rzecz poprawy funkcjonowania 
ul. Mariackiej. 

Zaprezentowana poniżej lista propozycji została wypracowana przez uczestników warsztatów, które odbyły 
się w dniach 31.08-1.09.2013. 

Będziemy wdzięczni za Państwa głos! 

Badania prowadzi Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształ-
cenia Politechniki Krakowskiej, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice. 

Ankietę można wypełniać do 24.09.2013. 

1. Na Mariackiej: * 
Jeśli mieszka i/lub pracuje Pan/i na Mariackiej, proszę NIE zaznaczać odpowiedzi "bywam". 

o mieszkam  

o pracuję / prowadzę własny biznes  

o bywam (spaceruję, korzystam ze sklepów, lokali gastronomicznych itp.)  

2. Najlepsze Pana/i zdaniem propozycje na poprawę funkcjonowania ul. Mariackiej to: * 
Proszę zaznaczyć MAKSYMALNIE PIĘĆ odpowiedzi. Jeśli ma Pan/i jeszcze jakiś pomysł, którego nie 
ma na liście, proszę wypełnić w polu "other" 

o działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (wprowadzenie stałego patrolu służb porządkowych 
egzekwującego zakaz picia alkoholu i nadmiernego hałasowania, stworzenie posterunku Policji, bar-
dziej efektywne wykorzystanie monitoringu);  

o powołanie "menadżera ul. Mariackiej" w Urzędzie Miasta (osoby koordynującej wszystkie spra-
wy związane z Mariacką z ramienia urzędu) oraz Rady ul. Mariackiej – będącej partnerem do dialogu z 
Miastem – złożonej z mieszkańców i miejscowych przedsiębiorców;  

o prowadzenie stałego dialogu pomiędzy różnymi użytkownikami ul. Mariackiej, regularne konsul-
tacje społeczne;  

o zapewnienie stałej, bezpłatnej toalety publicznej tj. udostępnienie toalety w podziemiu przy ul. 
Dworcowej po godz. 19:00 oraz stworzenie drugiej toalety przy ul. Mariackiej Tylnej (według istnieją-
cego projektu);  

o likwidacja całodobowej sprzedaży alkoholu w sklepach przy ul. Mariackiej i w najbliższej okolicy;  

o zagospodarowanie kamienicy przy ul. Mariackiej 10 na działalność kulturalną;  

o marketing ul. Mariackiej (branding, promocja);  

o utworzenie zestandaryzowanych ogródków zimowych;  

o wzbogacenie zieleni i dostosowanie jej do panujących na Mariackiej warunków;  

o zadbanie o spójność wizualną, estetykę ulicy (ujednolicenie szyldów, wzornictwa itp.);  

o opracowanie wizji ul. Mariackiej (jak ma się rozwijać, kogo ma przyciągać, jaką ma mieć ofertę 
itp.) przez Urząd Miasta w porozumieniu z użytkownikami (np. radą ulicy);  
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o utworzenie na ul. Mariackiej atrakcji turystycznej, charakterystycznego miejsca / obiektu przy-
ciągającego turystów;  

o postawienie tablicy informacyjnej nt. ul. Mariackiej, z mapą, opisem jej oferty itp.;  

o dostosowanie przestrzeni (np. wejść do lokali) do potrzeb osób niepełnosprawnych / osób z dys-
funkcjami;  

o częstsze sprzątanie;  

o usunięcie wolnostojących stołów (pozostawienie samych ławek);  

o wymiana oświetlenia na bardziej stylowe i mocniejsze;  

o urozmaicenie oferty kulturalnej ulicy (oferta dla różnych odbiorców, o różnych porach dnia i ro-
ku);  

o ustanowienie regulaminu aktywności w rejonie ul. Mariackiej;  

o zagospodarowanie podwórek np. na place zabaw dla dzieci;  

o powołanie radnego miejskiego na pośrednika w kontaktach użytkowników ul. Mariackiej z Urzę-
dem Miasta;  

o remonty kamienic;  

o stworzenie galerii neonów przy Mariackiej Tylnej;  

o utworzenie toalety dla psów;  

o usunięcie wodopojów;  

o wprowadzenie karty lojalnościowej użytkownika ul. Mariackiej, monitorowanie dostępu do usług 
na ulicy;  

o zwalczanie nieuczciwości taksówkarzy parkujących przy ul. Mariackiej, zamieszczenie informacji 
o numerach radio-taxi;  

o Other:  

Metryczka 

Jestem: * 

o kobietą  

o mężczyzną  

Mam: * 

o 15-25 lat  

o 25-35 lat  

o 35-50 lat  

o 50-65 lat  

o ponad 65 lat  

Posiadam wykształcenie: * 
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o podstawowe  

o średnie  

o wyższe  

 
Jeśli chce Pan/i otrzymywać dalsze informacje dot. wyników niniejszych badań, proszę podać swoje 
dane kontaktowe (najlepiej adres e-mail):  

 
 
 
Jestem mieszkańcem:  
(wypełniają tylko mieszkańcy) 

o ul. Mariackiej  

o ul. Mielęckiego  

o ul. Stanisława  
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