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SPRAWOZDANIE 

z drugiego warsztatu projektowania partycypacyjnego 

„JUTRO JEST DZIŚ” –    przebudowa placu 

Inwalidów wraz z pasażem 
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przeprowadzonym spotkaniu warsztatowym -  zgodnie w warunkiem ujętym 

w par. 3 pkt. 5 i 7 umowy o dzieło FE.041.9.2018:1 
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SPRAWOZDANIE 

z drugiego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST 

DZIŚ” –    przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem  

przeprowadzonego dn. 11 kwietnia 2018 r. w auli szkoły przy ul.  Tadeusza Czackiego nr 2 

(Szkoła Podstawowa nr 2/ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi 

Królowej). Warsztat został przeprowadzony w terminie zgodnym  z harmonogramem.  

W warsztacie uczestniczyły 16 osób, w tym p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz (lista 

uczestników znajduje się u Zamawiającego).   

 

1. PRZEBIEG WARSZTATU  

 

Celem merytorycznym warsztatu było rozpoczęcie procesu diagnozowania - wypracowanie 

plastycznego, sensualnego  opisu pasażu i placu Inwalidów, pokazującego obecne relacje 

„użytkownik/użytkownicy – miejsce”. Wstępnym założeniem przy zaplanowaniu warsztatu 

było przyjęcie, że pasaż wraz z placem tworzą miejsce (tj. przestrzeń  o czytelnym wyrazie  

i znaczeniu,  przyjazną jego użytkownikom - choć nie wolną od mankamentów formalnych czy 

funkcjonalnych).   

Realizacji celu merytorycznego służyło uwzględnienie w planie zajęć następujących celów 

metodyczny: 

• dostarczenie uczestnikom warsztatów informacji z zakresu percepcji miasta, 

(teoretycznych i praktycznych), przydatnych dla prowadzenia świadomej obserwacji  

i krytycznej interpretacji rejestrowanych spostrzeżeń; 

• rozwijanie umiejętności indywidualnych, w tym (auto) prezentacji     

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie, w tym:  

o planowania realizacji zadań w założonym czasie,  

o świadomego korzystaniu z prostych narzędzi pomocnych w projektowaniu 

(służących np. pomiarowi albo archiwizowaniu obserwacji), 

o zespołowej analizy danych opisowych i dyskursywnego dochodzenia do ich 

syntezy.   

Warsztat został przeprowadzony według przygotowanego wcześniej scenariusza,  

a przewidziane planem, trzy zasadnicze części zajęć zrealizowano z wykorzystaniem 

następujących narzędzi metodycznych: prezentacja, dyskusja, mini-wykład, spacer studialny, 

zespołowa praca w grupach (ćwiczenie projektowe, dyskusja, obserwacja z wykorzystaniem 

techniki spaceru studialnego, analiza i synteza materiału zebranego podczas obserwacji, 

prezentacja rezultatów).  

Koncepcję i kolejność zajęć warsztatowych przedstawia prezentacja, zamieszczona w cz. 4 

sprawozdania).  
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Zajęcia rozpoczęły się o godz. 17:00 od powitania uczestników oraz przedstawienia celu 

warsztatu i zaplanowanego toku pracy. Zajęcia rozpoczęliśmy wysłuchaniem dwóch 

prezentacji - opowieści o wydarzeniach i wspomnieniach związanych z pasażem i placem 

Inwalidów. Jedna z opowieści była relacją o doświadczeniu uczestniczki warsztatów, w drugim 

przypadku była to relacja na temat wspomnień bliskiej osoby. Krótka dyskusja - 

podsumowanie tego „zadania domowego” pokazała,  że zdecydowana większość uczestników 

zajęć (i osób z ich otoczenia) nie ma z placem czy pasażem relacji, które może opisać za pomocą 

opowieści czy anegdoty (choć przy tej okazji pojawiła się informacja : „byłem tu na pierwszych 

wagarach”). Można to próbować wyjaśnić sięgając po argument młodego wieku większości 

dyskutantów, jednak trudno byłoby to uznać za jedyną przyczynę.  

Kolejnym punktem programu zajęć był mini-wykład, który przybliżył uczestnikom 

podstawowe pojęcia, proces i uwarunkowania percepcji, ze szczególnym uwzględnieniem 

percepcji przestrzeni miasta.  Wykład zawierał krótką charakterystykę jednej z technik 

badawczych – obserwacji miasta podczas spaceru (studialnego i badawczego) i  wprowadził 

merytorycznie do pracy w grupach. 

Każda z 5. losowo dobranych, trzyosobowych grup otrzymała wcześniej przygotowane, 

identyczne materiały : arkusze obserwacyjne, klipsy do ich zamocowania na teczkach, linijkę, 

marker, mazaki, rolkę krepiny o zadanych wymiarach, zwój sznurka, 3 arkusze papieru A1 do 

zapisania i zaprezentowania rezultatów na forum.  Zadania postawione grupom były takie 

same. Należało  kolejno i  w przewidzianym do tego czasie, wykonać 3 zadania:  zadanie  

projektowe, zadanie przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem techniki spaceru 

studialnego, zadanie sporządzenia syntetycznego opisu i zaprezentowania tego opisu). Po 

zakończeniu zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu narzędzia pomiarowego, 

grupy wyszły z budynku i udały się na dwudziestominutowy spacer. Po powrocie ze spaceru 

studialnego, uczestnicy przystąpili do wymiany obserwacji i dyskusji w grupach, co 

doprowadziło do zebrania spostrzeżeń i ich kompilacji, a po części również do sformułowania 

oceny  stanu placu i pasażu. 4 grupy wykonały ćwiczenie i doprowadziły pracę nad wszystkimi 

zadaniami do finału.  

W ostatniej, trzeciej części warsztatów, zajęcia ponownie przybrały formę plenarną. 

Wysłuchaliśmy prezentacji 4 opisów placu i pasażu. Następnie doszło do krótkiej dyskusji nad 

obrazem placu, wyłaniającym się z prezentowanych opisów, zdecydowanie mniej wyrazistym 

(korzystnym?) od obrazu pasażu, zarysowanego w 4 prezentacjach (opisy te, oznaczone wg 

zastosowanej w warsztatach „kolorowej” identyfikacji zespołów, umieszczone zostały w cz. 3a 

sprawozdania).       

Zakończenie zajęć ok. godz. 19:30 poprzedziło krótkie omówienie fakultatywnego „zadania 

domowego”:  którym jest wykonanie  foto-eseju, pokazującego punkt widzenia autora na 

pozytywne i negatywne cechy pasażu i placu Inwalidów. Uczestnicy warsztatów zostali 

proszeni są o wykonanie  zadania za pomocą aparatu fotograficznego (np. komórka, aparat 

cyfrowy) - podczas dalszych, indywidualnie prowadzonych obserwacji  w różnych porach dnia  

i w różnych dniach tygodnia (na wykonanie zadania przewidziano 8 dni, od 12 do 20 kwietnia). 

Foto-esej nie powinien obejmować więcej niż 6 obrazów (tj. zdjęć, ujęć), a fotografie w należy 

przesłać mailem (albo udostępnić do nich dostęp) na adres: rewitalizacja@mliczynska.pl 

Prezentacja foto-esejów (która polegać będzie na wyświetleniu fotografii i krótkiej wypowiedzi 

mailto:rewitalizacja@mliczynska.pl
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autora / autorki – komentarzu do wykonanych zdjęć, wyjaśniającym dlaczego właśnie te obrazy 

miejsca zostały wybrane)  rozpocznie 4. zajęcia warsztatowe  (dn. 25 kwietnia 2018 r.).  

Spośród uczestników warsztatów, którzy wzięli udział w obu dotychczas przeprowadzonych 

warsztatach, losowo wyłoniono jedną osobę, której prowadząca wręczyła drobny upominek, 

związany z tematyką i celem warsztatów  (książka przekazana przez Fundację O!MIASTO).   

       

2. WNIOSKI – REKOMENDACJE  

 

• „Potencjalnie może być przytulnie”, to stwierdzenie można potraktować jako puentę, 

podsumowanie wielu spostrzeżeń (np. „ponura tajemniczość”, „ciepło”, „niebo, spokój, 

przyjemnie”), które odmalowują pozytywne, przyjemnie odbierane albo potencjalnie 

pozytywne cechy badanej przestrzeni.  

 

• Póki co, plac i pasaż opisywane są w pierwszym rzędzie poprzez ich niedostatki (np. 

„za mało ławek”), wady czy problemy (np. palenie tytoniu). Skutki palenia papierosów 

na wolnym powietrzu, w przestrzeni publicznej wszystkie grupy zauważyły  (np. „liczne 

niedopałki”). Niektóre grupy oceniły to (negatywnie) i wiążą czynność palenia 

papierosów z własnymi standardami – oczekiwaniami wobec placu (np. „przejście […] 

nie najprzyjemniejsze z powodu dymu wytwarzanego przez palące papierosy osoby”). 

Otwartą kwestią pozostaje, czy jest to rezultat poczynionych w czasie spaceru 

obserwacji (doświadczenia) czy raczej projekcji obiegowej opinii (a to dlatego, że 

ponieważ w czasie spaceru na placu Inwalidów przebywały zaledwie 2 palące osoby, 

siedzące na ławce, nieopodal ul. A. Asnyka).   

 

• „Czy nadal to będzie plac z kotwicą?” to moim zdaniem kluczowe pytanie, w równym 

stopniu dotyczące  ciągłość dotychczasowego zagospodarowania placu, co jego innego 

znaczenia w życiu Jaślan, w tym jego nowej symboliki (i nowego emblematu/znaku).  

A to jest związane z  ewentualnym przyciągnięciem innych użytkowników, dotąd tu 

nieobecnych (nie tylko, jak sądzę, z powodu zilustrowanego lakoniczną konstatacją: 

„nieprzyjemne osoby”).  

 

• Analiza obrazów, które przygotowali uczestnicy warsztatów skłania do porzucenia 

roboczej tezy, że plac i pasaż już tworzą miejsce, które - projektując przebudowę, trzeba 

tylko unowocześnić, uładzić i ożywić z myślą o młodych mieszkańcach miasta. 

 

• Rezultat warsztatu potwierdza, że stworzenie z placu i pasażu dobrego miejsca, to – 

zważywszy zebrane  opisy (np. „nuda, smutno”) to w pierwszym rzędzie  zadanie 

ustalenia zmian funkcjonalnych i organizacyjnych. A dopiero po uchwyceniu 

(wyartykułowaniu) konkretnych potrzeb aktualnych i przyszłych użytkowników, 

poszukiwanie adekwatnej dla tych funkcji, atrakcyjnej formy.   
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3. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA WARSZTATÓW  

 

a. Rezultat merytoryczny zespołowej pracy w grupach 

 
Fot. 1: Opis przygotowany przez zespół „niebieski”, cz.1. 
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Fot. 2: Opis przygotowany przez grupę „niebieską”, cz. 2. 
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Fot. 3: Opis przygotowany przez grupę „zieloną” 
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Fot. 4: Opis przygotowany przez grupę „żółtą” 
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Fot. 5: Opis przygotowany przez grupę „różową”. 
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b. Przebieg warsztatów 
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4. SCENARIUSZ WARSZTATÓW (prezentacja)  

 

2.WARSZTAT: JUTRO TO DZIŚ
PROJEKTOWANIE PARTCYPACYJNE W JAŚLE 

 

RADOŚĆ BUDOWANIA  
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PROJEKTOWANIE – WPROWADZANIE ZMIANY

Krok 4: realizacja (poprzedzona 
ewentualnym testowaniem) 

Krok 3: projektowanie zmian 
(iteracja, czyli  – „w koło Wojtek”) 

Krok 2 : diagnozowanie, ocena  potrzeb 
i potencjałów 

Krok 1: poznanie i opis

 

PLAN 2.WARSZTATU : 
POZNANIE I OPIS: MIEJSCE I JEGO TREŚCI-OPOWIEŚCI, 
DIAGNOZOWANIE  (SWOICH) POTRZEB WOBEC MIEJSCA

POZNAWANIE I OPIS: 

KONTEKST 15’
ZADANIE DOMOWE: PREZENTACJE HISTORII MIEJSCA: HISTORIE RODZINNE,  ANEGDOTY, 
WSPOMNIENIA….? 

TEORIA – MINI WYKŁAD 10’
POGŁEBIANIE SAMOPOZNANIA:  PERCEPCJA PRZESTRZENI, 
ZMYSŁY  I DYSCYPLINA INTELEKTUALA: KRYTYCYZM, POZYTYWIZM, RELATYWIZM

PRAKTYKA 10’ + 60’
PRACA W GRUPACH: 

1. ZADANIE: ZESPOŁOWE WYKONANIE NARZĘDZIA PRZYDATNEGO DO OPISU 

2. ZADANIE: SPORZĄDZENIE  WERBALNEGO OPISU MIEJSCA (grupowy spacer studialny) 

3. ZADANIE: DIALOG i DYSKUSJA  W GRUPIE,  A NASTĘPNIE PREZENTACJA   
WSPÓLNEGO OPISU NA FORUM 3’

• MODEROWANA DYSKUSJA  15’

 

ZADANIE DOMOWE : MIEJSKIE OPOWIEŚCI

• Jakie historie, opowieści wyszukali 
uczestnicy warsztatów? 
Prezentacje i krótka dyskusja 
o opisanych wydarzeniach, 
wspomnieniach... 

Opowieści – miasto, wspólna przestrzeń , wspólne miejsce –

POLECANA LEKTURA:
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PERCEPCJA (PRZESTRZENI)
MINI - WYKŁAD 

 

PERCEPCJA 

• POCZUCIE SWIADOMOŚCI 
SIEBIE I OTOCZENIA

• ZDOLNOŚĆ DO ODBIERANIA 
I ROZRÓŻNIANIA BODŹCÓW 
ORAZ ICH ROZUMIENIA, 
ZGODNIE Z UPRZEDNIM 
DOŚWIADCZENIEM

• DOŚWIADCZANIE 
I WARTOŚCIOWANIE 
PRZESTRZENI / MIEJSCA

• ODBIÓR RZECZYWISTOŚCI 
ZA POMOCĄ ZMYSŁÓW

PERCEPCJA= SPOSTRZEGANIE 

• WZROK

• SŁUCH

• SMAK

• WĘCH

• DOTYK 

• PROPRIOCEPCJA  
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PERCEPCJA 

• WZROK

• SŁUCH

• SMAK

• WĘCH

• DOTYK

• ZMYSŁY

• INTELEKT

Edward Dwurnik MIASTO

(olej na płótnie, 2009, 

kolekcja prywatna)

 

            

PERCEPCJA    
FAKT ………………………………..INTERPRETACJA                                                  

OMÓWIENIE: przetwarzanie i interpretacja spostrzeżeń, złudzenia (optyczne)  a projektowanie zmian, 

krytycyzm obserwatora;
 

PERCEPCJA  PRZESTRZENI MIASTA                                                 

OMÓWIENIE: wybrane uwarunkowania percepcji  wizualnej– perspektywa, skala, odległość (dystans) 
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PERCEPCJA  PRZESTRZENI MIASTA  : 
polecane lektury                                               

http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3647/31._percepcja_przestrzeni_miejskiej.pdf
 

POZNAWANIE I OPIS PRZESTRZENI (MIEJSCA)

SPACER STUDIALNY

• OBSERWACJA 

• GROMADZENIE  WIEDZY, W TYM 
INFOMACJI (DANYCH) PIERWOTNYCH);

• NOTOWANIE SPOSTRZEŻEŃ, REAKCJI 
(W TYM RÓWNIEŻ EMOCJONALNYCH) (żółty 
arkusz obserwacji)

• DIALOG 
(WEWNETRZNY, 
Z INNYMI CZŁONKAMI ZESPOŁU, Z INNYMI 
UŻYTKOWNIKAMI MIEJSCA)

• ZADAWANIE PYTAŃ, 

• PLANOWANIE  DOKŁADNIEJSZEGO 
ZBADANIA INTERESUJĄCYCH, 
FRAPUJĄCYCH  SPOSTRZEŻEŃ 

SPACER BADAWCZY

• POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI NA 
KONKRETNE, WCZEŚNIEJ 
SFORMUŁOWANE PYTANIA, 

• WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ

• ZBIERANIE MATERIAŁU DO INNYCH 
BADAŃ 

 

OBSERWACJA = CZYTANIE MIASTA
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PLAN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH : 
PRACA W GRUPACH, w tym spacer studialny  

PRAKTYKA 10’ + 60’
PRACA W GRUPACH: 

1. ZADANIE: ZESPOŁOWE WYKONANIE NARZĘDZIA PRZYDATNEGO DO 
OPISU MIEJSCA

2. ZADANIE: SPORZĄDZENIE  WERBALNEGO OPISU MIEJSCA (grupowy 
spacer studialny po pasażu i placu Inwalidów) 

3. ZADANIE: DIALOG i DYSKUSJA  W GRUPIE,  
A NASTĘPNIE PREZENTACJA WSPÓLNEGO OPISU NA FORUM 3’

• MODEROWANA DYSKUSJA  15’

 

PREZENTACJA OPISÓW MIEJSCA: 

• PREZENTACJA – reprezentant zespołu ma 3 minuty na relację wyników pracy grupy

• DYSKUSJA:  

• CZEGO SIĘ DOWIEDZIELIŚMY – O SOBIE I O MIEJSCU, KTÓRE BĘDZIEMY 
ZMIENIAĆ? DLACZEGO TAK POSTRZEGAMY PASAŻ I PLAC INWALIDÓW?

• JAK MOŻEMY PODSUMOWAĆ TO DOŚWIADCZENIE? CO OKAZAŁO SIĘ DLA 
NAS ISTOTNE A CO NIE? CZY ZARYSOWUJE SIĘ OCENA (DIAGNOZA) 
POTRZEB, JAKIE MAMY WOBEC PASAŻU I PLACU INWALIDÓW?  

 

ZADANIE DOMOWE: FOTO - ESEJ
OPIS OBRAZEM  - CO MNIE ZACHWYCA A CO WZBUDZA IRYTACJĘ?

• FOTOGRAFICZNY ESEJ (pokazujący punkt widzenia autora)

• KILKA FOTOGRAFII ZROBIONYCH KOMÓRKĄ (max. 6 ujęć), 

• CO NAJMNIEJ JEDNO POKAZUJĄCE TO, CO WZBUDZA ZACHWYT I NIE POWINNO 
ULEC ZMIANIE, 

• CO NAJMNIEJ JEDNO POKAZUJĄCE TO, CO STANOWCZO WYMAGA ZMIANY, 

np. rzecz= obiekt, sposób zachowania – aktywności (w miejscu, które będziemy projektować), oświetlenie 
albo jego brak...

• TERMIN: do 20 kwietnia 2018 r.

• JAK DOSTARCZYĆ: przesłać mailem na adres rewitalizacja@mliczynska.pl

• JAK MOŻNA ZAPREZENTOWAĆ FOTO-ESEJ: przygotować krótką wypowiedź (3 min.) jako 
komentarz do fotografii – prezentacje autorów rozpoczną warsztat 25 kwietnia.
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PRZYPOMNIENIE: 
DOKUMENTACJA 
DOROBKU WARSZTATÓW 
PUBLIKOWANA JEST NA BIEŻĄCO

• WWW. UM. JASLO.PL

 

PRZYPOMNIENIE: ŹRÓDŁA, MATERIAŁY 
I  DODATKOWA INSPIRACJA:

• WWW. MIASTO.ME

 

 

 

 

 

 


