
  

dr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda 

20 kwietnia 2018 r. 

SPRAWOZDANIE 
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SPRAWOZDANIE 

z trzeciego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST 

DZIŚ” –    przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem  

przeprowadzonego dn. 18 kwietnia 2018 r. w sali nr 34 szkoły przy ul.  Tadeusza Czackiego 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 uczestniczyło 7 osób, w tym p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz (lista 

uczestników znajduje się u Zamawiającego).   

 

1. PRZEBIEG WARSZTATU  

 

Celem merytorycznym warsztatu było przeprowadzenie ewaluacji obszaru objętego 

projektowaniem oraz określenie potrzeb użytkowników wobec placu i pasażu (wobec wcześniej 

opisanych cech tej przestrzeni, takich jak położenie, oświetlenie, akustyka itp.). Na kontekst 

poznawczy procesu ewaluacji przestrzeni placu i pasażu (tj. audytu tego miejsca) złożyły się 

opisy przestrzeni przygotowane przez 4 zespoły robocze, pracujące podczas poprzedniego 

warsztatu (zob.: Sprawozdanie nr 2). Wyniki ewaluacji (audytu) miały również posłużyć do 

sprawdzenia, czy wobec rezultatów poprzedniego warsztatu prawidłowo sformułowano 

konkluzję, że kluczowym dla sukcesu projektowanej zmiany w placu i w pasażu jest trafne 

ustalenie zmian funkcjonalnych i organizacyjnych (tj. dokonanie wyboru innego, nowego 

sposobu działania tej przestrzeni – nowej oferty). 

Realizacji celu merytorycznego służyło uwzględnienie w planie zajęć następujących celów 

metodyczny: 

• Zapoznanie z koncepcją podejścia PPS i poradnikiem „Jak przetworzyć miejsce” 

(Tomasz Jeleński 2004); 

• Poszerzenie umiejętności krytycznej obserwacji – poprzez wprowadzenie kolejnego 

narzędzia: spacer badawczy     

• Rozwijanie umiejętności:  

o planowania realizacji zadań w założonym czasie,  

o zespołowej analizy obserwacji, dyskursywnego dochodzenia do ich syntezy.   

o Dyskusji i argumentacji. 

Warsztat składał się z 3 części, a zajęcia przeprowadziłam według przygotowanego wcześniej 

scenariusza zamieszczonego w cz. 4 sprawozdani., z wykorzystaniem następujących narzędzi 

metodycznych: prezentacja, dyskusja plenarna, obserwacja z wykorzystaniem techniki spaceru 

badawczego, dyskusja problemowa. Koncepcję i kolejność zajęć warsztatowych przedstawia 

prezentacja. 

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

warsztatu i zaplanowanego toku pracy. Następnie uczestnicy zostali zapoznani z koncepcją 

PPS i sposobem ewaluacji przestrzeni właściwym dla tej metody diagnozowania problemów i 
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potencjałów. Potem przeszliśmy do omówienia kwestionariusza ewaluacyjnego i zasad 

przeprowadzenia badania poprzez spacer badawczy. Każdy z uczestników, oprócz 

kwestionariusza otrzymał również mapkę – materiał do przećwiczenia orientacji w terenie. Po 

udzieleni wyjaśnień na pytania, uczestnicy warsztatu udali się w teren. W czasie spaceru 

starałam się służyć dodatkowymi wyjaśnieniami i motywować do pozyskiwania informacji od 

użytkowników badanej przestrzeni – przechodniów, obsługi lokali użytkowych. Po zakończeniu 

badania uczestnicy wrócili do sali i podsumowali rezultaty, syntetyzując ocenę w 4. polach 

ewaluacji. Sumaryczna punktacja złożyła się na wynik badania, który omawiam we wnioskach. 

Rezultaty ewaluacji, zebrane i opatrzone komentarzem prowadzącej -  wywołały dyskusję i 

poszukiwanie wyjaśnienia dla obserwowanych zjawisk. Następnie uczestnicy wymienili 

spostrzeżenia na temat zmienności sposobu użytkowania przestrzeni w różnych porach dnia, 

po czym postanowili samodzielnie wykonać kolejne badanie ewaluacyjne, w następnym dniu 

przed południem. (otrzymali do tego zestaw kwestionariuszy dla 7 osób).    

Druga część warsztatu przeznaczona została na dyskusję – rundę okrągłego stołu, w której 

pytaniem startowym było: co chcę robić w pasażu/ na placu z kotwicą? Dyskusja przebiegała w 

ścisłym związku z doświadczeniami uczestników oraz rezultatami dotychczasowej analizy cech 

„placo-pasażu”/”pasażo-placu”. Celem dyskusji było wspólne – zespołowe ustalenie listy działań 

– funkcji (użyteczności), pod kątem której należy zaprojektować zmiany w zagospodarowaniu. 

Rezultat tej części warsztatu zamieszczono we wnioskach.  

Trzecia część zajęć poświęcona została na podsumowanie osiągnięć -  dorobku warsztatów oraz 

wprowadzenie uczestników warsztatów do myślenia również o formie (stylu, wyrazie 

estetycznym) przyszłego zagospodarowania. Uczestnicy zapoznani zostali z różnorodnymi 

rozwiązaniami siedzisk – przykładami, które mogą stanowić inspirację do rozwijania własnych 

pomysłów. Zakończenie zajęć o godz. 19:10 poprzedziło: 

-  zarekomendowanie uczestnikom, by korzystali z gromadzonych materiałów opisujących 

dorobek warsztatów (strona internetowa UM Jasła), gdzie można znaleźć również linki do 

rekomendowanych materiałów (filmy, prezentacje, fotografie, wykłady);   

- przypomnienie o zadaniu domowym (foto-esej), którym rozpoczniemy kolejne warsztaty w 

dniu 25.04. i zamkniemy proces diagnostyczny.  

 

2. WNIOSKI – REKOMENDACJE  

 

• Ewaluacja (audyt) przeprowadzony został według uspołecznionej metodyki 

promowanej w poradniku „Jak przekształcić miejsce”, w oparciu o autorski 

kwestionariusz ewaluacyjny, który przygotowałam zgodnie z wytycznymi ww. 

metodyki. Badanie, przeprowadzone przez uczestników warsztatów – tj. 7 lokalnych 

ekspertów, w dniu roboczym, pomiędzy godz. 17:15 a 18:00, przyniosło następującą 

zbiorową ocenę miejsca, wyrażoną w punktach:  

o Aspekt funkcjonalny i organizacyjny (funkcje i działania): 40 pkt  

(na 84 możliwych); 

o Aspekt użytkowy i estetyczny (komfort i wizerunek): 23 pkt (na 70 możliwych); 



 20 kwietnia 2018 r. 

 3  

o Aspekt położenia i komunikacji (dostępność i połączenia): 35 pkt (na 49 

możliwych);  

o Aspekt społeczny badanego miejsca (wartość społeczna): 24 pkt (na 49 

możliwych).  

o  

• Badany „placo-pasaż”/ pasażo-plac” uzyskał łącznie 122 pkt na 252 pkt możliwych do 

uzyskania, przez utopijne miejsce zasługujące na ocenę „znakomite/doskonałe”. 

Rezultat na poziomie 48% liczby punktów możliwej do uzyskania odzwierciedla 

głębokość deficytów i ciężar problemów, które trapią plac i pasaż oraz potwierdza, że 

dokonano właściwej decyzji, podejmując działania zmierzające do zmiany ich status 

quo. 

   

• Ewaluacja ukazała, że również w ocenie ekspertów lokalnych największym 

potencjałem badanego fragmentu centrum Jasła jest położenie i dogodny dostęp 

(zarówno dla pieszych jak i osób korzystających ze środków transportu), oraz to, że jest 

to przestrzeń otwarta, czytelna i łatwa do wzrokowego ogarnięcia przez użytkowników. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że wszyscy negatywnie ocenili dostępność dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. 

   

• Bardzo nisko oceniono aspekt użytkowy (komfort i wizerunek). Nieco lepiej, choć też 

nisko grupa oceniła dwa aspekty: funkcjonalny i społeczny. Jak wynika z badań nad 

percepcją społeczną miasta, ocena walorów użytkowych miejsca (komfortu) jest 

pochodną opinii na temat jego funkcji i działania, dlatego moim zdaniem należy te dwa 

elementy ewaluacji uznać z kluczowe dla dalszej pracy na warsztatach.  

 

• W ocenie uczestników warsztatów plac nie funkcjonuje właściwie ani jako 

Dworzec/Poczekalnia ani jako Skwer/ Miejsce Odpoczynku i Spotkań - obecne 

wyposażenie (umeblowanie) nie pasuje do żadnej z tych funkcji.  A choć pasaż służy za 

deptak, a właściwie korytarz łączący dwa place, to uczestnicy dobrze oceniają  

i podkreślają jego potencjał, związany z wartością społeczną „skojarzoną” za sprawą 

obiektów przy nim położonych (kino, Ekonomik), albo w nim obecnych (piękne drzewo, 

studnia).  

 

• Rezultat ewaluacji - diagnozowania uwarunkowań do projektowania pokazuje, że 

plac i pasaż – w ich aktualnym kształcie - to przykłady tzw. nie-miejsca. Określenie 

to wprowadził francuski antropolog Marc Augé, który zauważył, że miejsca służą 

identyfikacji lub integracji -  są racjonalne i historyczne, podczas gdy cechą 

współczesności jest wytwarzanie nie-miejsc – oderwanych od historycznych, głębszych 

sensów, przez co nieantropologicznych i bezczasowych. Augé (podobnie jak Eliasson) 

oddziela przestrzeń od czasu, a dzięki temu zabiegowi pokazuje, że jałowość nie-

miejsca jest nie tylko rezultatem  anonimowości, ale również zawieszenia -  

tymczasowości (efemeryczności). Co z tego wynika dla zaprojektowania zmiany „ 

placo-pasażu „/”pasażo-placu” w sensowne i lubiane miejsce? Moim zdaniem 

uświadamia podstawowe zadanie, a równocześnie największą trudność: odnalezienie 

dla nich wspólnych, łączących funkcji (użyteczności, odpowiadających na realne 
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potrzeby), niezależnych od fluktuacji powodowanej cyklami użytkowymi  publicznych 

przestrzeni o różnym przeznaczeniu.      

• W czasie warsztatu powstała pierwsza lista potrzeb użytkowych dla „placo-pasażu” / 

„pasażo-placu”, które sformułowali uczestnicy zajęć, postawieni wobec pytania „co 

chcieliby tutaj robić?”:  

 

   
 

• Opracowana koncepcja warsztatów – jako cyklu zajęć, od badania i diagnozowania do 

zaprojektowania konkretnych rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych)  

i architektonicznych,  wymaga aby przy finalizowaniu procesu diagnozowania 

uwarunkowań projektowych, co właśnie ma miejsce, przekazać uczestnikom listę 

materiałów rekomendowanych do samodzielnego przestudiowania. Film zamieszczony 

na tej liście jako pierwszy został już przedstawiony uczestnikom warsztatów, a  

obejrzenie wszystkich filmów i reportaży zajmuje około 30 minut: 

 

o Nietuzinkowe, różnorodne stylistycznie meble uliczne – ławki, siedziska, 

leżaki, taborety. Źródło: Serials Queen, film opublikowany w: YouTube    

[https://youtu.be/eNLnFh_Z2bc] 

o Igranie z przestrzenią i światłem. Krótki wykład Olafura Eliassona.  

Źródło TED, opublikowano w: YouTube [https://youtu.be/WCGuG0uT6ks] 

o Popularna huśtawka, jako obiekt  o wielu funkcjach – pierwotnej (zabawa 

ruchowa dla dzieci, i nie tylko dzieci), i nowych - oświetlenia, generatora 

muzyki lub innego tła dźwiękowego -  w zależności od ilości użytkowników  

i intensywności ruchu. Źródło: Montreal Gazette, reportaż opublikowany w: 

YouTube:  [https://youtu.be/ilFt27GBxx8]  

o Reaktywny wodotrysk – stymulacja zmiany kształtu, koloru  i natężenia 

strumienia wody ruchem przechodnia ( i wzajemnie). Projekt instalacji  

https://youtu.be/eNLnFh_Z2bc
https://youtu.be/WCGuG0uT6ks
https://youtu.be/ilFt27GBxx8
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i prototyp: Marielle Coppes. Źródło: MagicalDayDrea, reportaż opublikowany 

w: YouTube: [https://youtu.be/0SE1ZkqBF6k] 

o Oświetlenie reaktywne (zadaszenie zintegrowane z oświetleniem i tłem 

muzycznym, reagujące proporcjonalnie do liczby pojawiających się osób i 

odległości pomiędzy nimi). Projekt i prototyp: ORTLOS Space Engineering. 

Źródło: ivanredi, reportaż opublikowany w:  

Youtube:  [https://youtu.be/V4rtbCucdaw]    

o Posadzka (chodnik) reaktywny. Projekt i realizacja: Mediatec Group, Źródło: 

mediatec, reportaż opublikowany w:  

YouTube: [https://youtu.be/g6N9Qid8Tqs] 

 

 

 

 

3. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA WARSZTATÓW  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0SE1ZkqBF6k
https://youtu.be/V4rtbCucdaw
https://youtu.be/g6N9Qid8Tqs
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4. SCENARIUSZ WARSZTATÓW (prezentacja)  

 

3.WARSZTAT: JUTRO TO DZIŚ
PROJEKTOWANIE PARTCYPACYJNE W JAŚLE 

 

RADOŚĆ BUDOWANIA  

 

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
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CO BĘDZIEMY ROBIĆ
POPLAN ZAJĘĆ- RAMY CZASOWE: 17:00 - 19:00 

• EWALUACJA I POTENCJAŁ PRZESTRZENI: 75”

• Spacer badawczy (indywidualny): 45”

• Kwestionariusz ewaluacyjny – opis problemów, 

• Gdzie i w jaki sposób  moje potrzeby mogą być realizowane / dlaczego moje potrzeby  
nie są / nie mogą być realizowane: percepcja, opis, interpretacja, ocena, wnioski (co 
jest, a czego/kogo mi brak?) ,

• Rozmowa (o wynikach spaceru badawczego), dyskusja, wnioski  30”

• DIAGNOZA POTRZEB:  DYSKUSJA – OKRĄGŁY STÓŁ: 45”

• Pytania wywoławcze:

• Co chcę robić na placu z kotwicą? Jakie są moje potrzeby wobec tej przestrzeni?

• Co chcę robić w pasażu? Jakie są moje potrzeby wobec tej przestrzeni?

• PODSUMOWANIE DIAGNOZY POTRZEB I INSPIRACJA DO 
PROJEKTOWANIA ZMIAN 15”

 

Źródło: Jak przetworzyć miejsce, przekład  W Kosiński i T. Jeleński, s.25
 

EWALUACJA I POTENCJAŁ PRZESTRZENI-
spacer badawczy (indywidualny): 

• Ewaluacja w oparciu o kwestionariusz ewaluacyjny –
36 zagadnień (pytań o przestrzeń);  

• Refleksja – jakie mam potrzeby, które chcę realizować w tym 
miejscu? Gdzie i w jaki sposób  moje potrzeby mogą być 
realizowane / dlaczego moje potrzeby  nie są / nie mogą być 
realizowane: (co jest, a czego/kogo mi brak?) 

• Pierwsza przymiarka do pracy z mapą, orientacja w przestrzeni, 
oznaczenie na mapie tego, co jest budynkiem a co nim nie jest?

• Powrót do sali – podsumowanie kwestionariusza 
według następującej punktacji: 
Nie - zero (0)

Tak- jeden (1) 

• CZAS 45 MINUT 
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Źródło: Jak przetworzyć miejsce, przekład  W. Kosiński i T. Jeleński, s.25

PROBLEMY

POTRZEBY

POTENCJAŁ

EWALUACJA PRZESTRZENI – PODSUMOWANIE SPACERU BADAWCZEGO

 

Co chcę robić na placu z kotwicą? Jakie są moje potrzeby 
wobec tej przestrzeni?

 

Co chcę robić w pasażu? Jakie są moje potrzeby wobec 
tej przestrzeni?
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PODSUMOWANIE

• TWORZYMY MIEJSCE A NIE PROJEKT

• SPOŁECZNOŚĆ JEST EKSPERTEM

• FORMA IDZIE ZA FUNKCJĄ

• ODTWORZENIE FILMU Z ZASOBÓW PUBLICZNYCH, INSPIRUJĄCEGO DO 
ROZMYŚLANIA O RÓŻNORODNOŚCI - MOŻLIWYCH FORMACH 
ZAGOSPODAROWANIA , UMEBLOWANIA …. 

 

REKOMENDACJA: 
ZAKLĄDAĆ DO DOKUMENTACJI 
DOROBKU WARSZTATÓW

• WWW. UM. JASLO.PL

• PRZYPOMNIENIE 
O ZADANIU 
DOMOWYM:

• foto-esej, 20.04.

 

 

 

 

5. KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PRZESTRZENI 

 

Kwestionariusz został przygotowany przeze mnie, na podstawie rozdziału V. poradnika „Jak 

przetworzyć miejsce” (Tomasz Jeleński 2004) 
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6. MAPKA (służy do ćwiczenia orientacji:  teren / odwzorowanie w 2D, podczas 

spaceru badawczego)  
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7. ŹRÓDŁA 

 

 
Tomasz Jeleński, Wojciech Kosiński (adaptacja, tłumaczenie i przygotowanie polskiej 

wersji)  Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. 

Kraków: Wydawnictwo Project for Public Spaces Inc. Fundacja partnerstwo dla 

Środowiska, 2004. 

 

 

 

   wersja pdf ww. poradnika: http://mliczynska.pl/miasto/lektury/od-a-do-l/jak-przetworzyc-

miejsce/ 

 

 

 

 

 

http://mliczynska.pl/miasto/lektury/od-a-do-l/jak-przetworzyc-miejsce/
http://mliczynska.pl/miasto/lektury/od-a-do-l/jak-przetworzyc-miejsce/

