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SPRAWOZDANIE 

z piątego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST DZIŚ” 

–    przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem  

przeprowadzonego dn. 9 maja 2018 r. w auli  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 10 osób (p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz był nieobecny, lista 

uczestników znajduje się u Zamawiającego).   

 

1. PRZEBIEG WARSZTATU  

 

Celem merytorycznym warsztatu było przede wszystkim opracowanie wizji - pomysłów 

(koncepcji) rozwiązania dla trzech kluczowych problemów placo/pasażu, w sprzężeniu (dialogu) 

z profesjonalnym projektantem. Oprócz tego  zajęcia miały na celu przygotowanie uczestników 

do eksperymentu, zaplanowanego na kolejne zajęcia.   

W scenariuszu warsztatów (który zamieściłam w cz. 4 sprawozdania), uwzględniłam cele 

metodyczne zajęć, obejmujące rozwijanie następujących umiejętności: praca z wykorzystaniem 

metody „burza mózgów”, planowanie realizacji zadań w założonym czasie, zespołowa analiza 

danych i dyskursywne dochodzenia do wniosków,  dyskusja, argumentacja i zespołowe 

podejmowanie decyzji. Zaplanowałam wykorzystanie następujących narzędzi metodycznych: 

moderowana dyskusja plenarna, zespołowa praca w grupach, zespołowa analiza materiału, 

sesja Q&A.  

Zajęcia warsztatowe składały się z dwóch części, przewidzianych w scenariuszu Uczestnicy 

warsztatów pracowali wykorzystując materiały wyjściowe do projektowania, które otrzymali 

na poprzednich zajęciach. .  

Warsztat rozpoczął się o godz. 17:00 od powitania uczestników oraz krótkiego nawiązania do 

poprzednich zajęć i odpowiedzi na pytania osób, które w nich nie mogły uczestniczyć (na 

pytania udzielali odpowiedzi uczestnicy).  Następnie przedstawiłam cele warsztatu oraz 

zaplanowany tok pracy, po czym przeszliśmy do realizacji pierwszej części zajęć. Wobec 

scenariusza warsztatu, ta część zajęć przeprowadzona została odmiennie od tego, co zostało 

zaplanowane. Zamiast dyskusji z twórcą-architektem, poprzedzonej Jego prezentacją, 

uczestnicy warsztatu obejrzeli film, przygotowany przez p. architekta Andrzeja Gawlewicza 

[powitanie i ww. film są dostępne on-line]:  

https://drive.google.com/file/d/1Wu5p-saQe1LWFaK8dLfWvu9Tkfv-RRCP/view 

https://drive.google.com/file/d/1uD6kxBgDt8M1xqbbBpe85gJLhyXq94tO/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Wu5p-saQe1LWFaK8dLfWvu9Tkfv-RRCP/view
https://drive.google.com/file/d/1uD6kxBgDt8M1xqbbBpe85gJLhyXq94tO/view
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Po obejrzeniu ww. materiału,  wywiązała się krótka dyskusja na temat niektórych 

przedstawionych propozycji (poruszano następujące tematy: pokonanie/niwelacja różnicy 

poziomów, uzbrojenie podziemne, przesunięcie kiosku, woda i jej wykorzystanie  

w zagospodarowaniu placu, usytuowanie „kotwicy” a ekspozycja elewacji budynku kina  

i otwarcie drugiego, bocznego i obecnie nieczynnego  wejścia).  

Następnie przeszliśmy do drugiej części zajęć, polegającej na zespołowej pracy w dwóch 

grupach (podziału uczestników na dwie grupy nastąpił na poprzednich warsztatach). 

Uczestnicy kontynuowali wysiłki podjęte na poprzednich zajęciach, poszukując wizji 

przyszłego kształtu placo/pasażu, tym razem koncentrując się na rozwiązaniu trzech 

kluczowych kwestii (zaplanowanych w scenariuszu).  

Obie grupy pracowały na tych samych materiałach, rozwijając lub modyfikując rezultaty 

osiągnięte poprzednio. Obserwowałam pracę zespołów, mobilizując do konkretyzowania 

dyskutowanych pomysłów a także udzielając pomocy i odpowiadając na pytania. Uczestnicy  

pracujący w obu grupach osiągnęli uzgodnione rezultaty, które zapisali  na planszach, 

oznaczonych ustaloną przez siebie nazwą grupy. Następnie, obie plansze zostały wywieszone, 

do „krzyżowej” analizy (przez drugą grupę), po zapoznaniu się z inną -  alternatywną wobec 

własnej) wizją przebudowy placo/pasażu.  „Czytanie planszy” opracowanej przez drugą grupę 

było również okazją do refleksji, czy i w jaki sposób należy poprawić komunikatywność  

przekazu, tak aby rysunki i opisy były zrozumiałe/czytelne dla innych osób (spoza grupy 

warsztatowej).  

Jak to już miało miejsce poprzednio, ok. godz. 19:10 część uczestników musiała zakończyć 

udział w warsztatach z powodu konieczności dojazdu do domu, tym samym zakończyliśmy 

pracę obu zespołów, a ich materiały (plansza wynikowa oraz inne rysunki, mapy, notatki i 

szkice) zostały spakowane i zdeponowane na miejscu – do wykorzystania i kontynuacji 16.05. 

Przed zakończeniem warsztatów i pożegnaniem:  

skierowałam do uczestników kolejny apel o skorzystanie z linków podanych 

w poprzednich  dwóch sprawozdaniach i zapoznanie się z rekomendowanymi 

materiałami video;  

wśród 5 osób które od początku cyklu warsztatów uczestniczą systematycznie 

we wszystkich zajęciach rozlosowano nagrodę – drobny upominek (tym razem 

był to kalendarz i notes, promujące rewitalizację miast).  

  

2. WNIOSKI – REKOMENDACJE  

 

• Prace obu grup pokazują, że uczestnikom zależy przede wszystkim na poprawie komfortu 

użytkowania i wizerunku placo/pasażu. Potwierdza to wyniki uzyskane podczas  audytu 

(zob. sprawozdanie nr 3:), w którym stan obecny, właśnie w tym aspekcie oceniono 

katastrofalnie nisko (23 pkt na 70 możliwych). Skłania to do rekomendowania, aby przy 

dalszym projektowaniu koncepcja przebudowy dążyć do jak najwyższego poziomu wygody 

użytkowania i wysokiej jakości wszystkich nowych elementów wprowadzanych do tego 
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miejsca (walory estetyczne,  funkcjonalne,  technologiczne oraz szlachetny i trwały 

materiał). 

 

• Scenariusz warsztatu zakładał  opracowanie rozwiązania dla 3 kluczowych problemów, 

wynikających z diagnozy.  Okazało się (vide film z analizą p. A.Gawlewicza), że  wybrane 

zagadnienia tworzą „wspólnym pole” obu perspektyw patrzenia na problemy placu i pasażu 

– społecznej i profesjonalnej, Tym samym uzyskaliśmy sprzężenie obu  ścieżek dochodzenia 

do ostatecznego, nowego kształtu projektowanej zmiany: społecznej i profesjonalnej (choć 

tylko, jak na razie, na poziomie diagnostyczno-analitycznym).  

 

• Uzyskane rezultaty  prac projektowych  (w obu grupach)  pokazują, że: 

 

-rozwiązanie problemu dostępności lub powiązania obu, zróżnicowanych pod względem 

poziomu posadzki części placo/pasażu powinno nastąpić poprzez wykorzystanie 

współczesnych technologii podnośnikowych, poprzez indywidualne zaprojektowanie 

oryginalnego podnośnika hydraulicznego, wpisującego się w linię łagodnych stopni nowych, 

bardziej wygodnych schodów (zarówno pomiędzy placem Inwalidów i pasażem, jak i 

pomiędzy pasażem a placem Żwirki i Wigury); obie grupy doszły do wniosku, że to będzie 

najwłaściwsze rozwiązanie ( przynajmniej na obecnym etapie pracy warsztatowej);  

 

-„kotwica” symbolizuje plac Inwalidów na mentalnych mapach miasta, u  jego 

użytkowników w różnym wieku; dlatego – uwspółcześniona – powinna na nim pozostać;  

pomysł umieszczenia „kotwicy” na obrotowym kole „sterowym”, generatorze energii do jej 

oświetlenia i emisji dźwiękowego tła (szum fal), gdy będzie w ruchu   – zaprezentowany 

przeze mnie poprzednio (jako inspiracja, do ewentualnego rozwinięcia przez uczestników),  

został wykorzystany w obu grupach, które zgodnie – choć w różny sposób – zaplanowały 

nowe usytuowanie tego artefaktu, jego oświetlenie (podświetlenie) lub połączenie ze 

strugą/lustrem wody;  

      

-„ciemny zakątek” palaczy, wzdłuż linii ogrodzeń, oddzielających plac Inwalidów od 

sąsiednich posesji, wywołuje następujący dylemat: w jakim stopniu i czy w ogóle należy 

zagospodarowanie tego miejsca całkowicie podporządkować walce z nikotynowym nałogiem 

(zob. wyniki audytu).  Grupy zaprezentowały rozwiązania wyraźnie akcentujące tę część 

placu, zwracające uwagę użytkownika na miejsce dotąd ukrywające się „ w cieniu” Jedna 

grupa osiąga taki cel poprzez stworzenie ekranu – tła, z wysokopolerowanej błyszczącej stali 

zasłaniającej istnieje płoty, a odbijającej światło (wzmocnione jasnym kamieniem, którym 

grupa planuje wysypać pas wzdłuż ekranu). Druga grupa proponuje  wykonanie murala – 

graficznej  opowieści rozciągniętej na całej długości ogrodzeń, łączącej  technikę malarską  

z elementami świetlnymi, wynikającymi z tematyki i kompozycji obrazu (np. gwiazdy, 

latarnie…).  

     

• Rezultat projektowania obu grup, który pokrótce zrelacjonowałam powyżej, przedstawione 

zostały na planszach w cz. 3 sprawozdania. Prace będą kontynuowane, z założeniem 

przetestowania niektórych pomysłów  podczas eksperymentu zaplanowanego na 16 maja 

(zamknięcie ruchu pomiędzy ulicami  Sokołą a Czackiego), w dwóch grupach. Rekomenduje, 

aby w miarę możliwości p. architekt A. Gawlewicz odniósł się do dotychczasowych 
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rezultatów pracy każdej z nich – np. w postaci krótkiego komentarza, refleksji czy 

kierunkującej porady, które można by uczestnikom przekazać na kolejnym warsztacie. 

Mogłoby to skutkować osiągnięciem kolejnego sprzężenia „społeczne/profesjonalne”, tym 

razem na płaszczyźnie projektowej. 

  

• Uważam, jednocześnie ubolewając nad tym faktem, że rekomendowane materiały video nie 

miały jak dotąd żadnego wpływu na proces projektowania w grupach, ponieważ uczestnicy 

się z nimi nie zapoznali. Pozostaje mieć nadzieje, że to się niebawem zmieni. Proponuję, aby 

przed następnym warsztatem rozesłać do uczestników drogą mailową jeszcze jeden apel – 

przypomnienie, dołączając do niego listę linków zawartych w sprawozdaniu nr 3 i 4. Oprócz 

przykładów, które już zarekomendowałam,  za bardzo ciekawy uważam interaktywny 

element architektoniczny, zwiększające atrakcyjność miejskich placów: Harfa  

[http://mliczynska.pl/miasto/2018/04/harfa/]. 

 

 

 

3. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA WARSZTATÓW 

 

        

  

          

http://mliczynska.pl/miasto/2018/04/harfa/
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Powyżej fotografie plansz wynikowych: grupy „The Stars” oraz grupy „Kawa/herbata”,  

które w   powiększeniu i takiej kolejności reprodukuję w dalszej części sprawozdania  

(na str. 7 [ The Stars]  i 8 [Kawa/Herbata]). 
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4. SCENARIUSZ WARSZTATÓW  

 

a. 17:00: rozpoczęcie – nawiązanie do poprzednich zajęć oraz zachęcenie 

uczestników do podzielenia się przemyśleniami związanymi z udziałem 

w warsztatach, odpowiedzi na ewentualne pytania lub wątpliwości, 

wymiana refleksji na temat tego, co pokazują rekomendowane 

materiały video (rozwijanie umiejętności publicznego zabierania głosu, 

motywowanie do pracy nad zmianą placo/pasażu również pomiędzy 

zajęciami na warsztatach);   

b. Przedstawienie celu oraz proponowanego planu pracy  - toku zajęć.  

Omówienie zadania dla obu grup:  znaleźć rozwiązanie (przedstawić 

pomysł, jak powinno to zostać zaprojektowane) dla 3 zasadniczych 

problemów:  

a. różnica wysokości/poziomów placu i pasażu – 

sposób na dogodne połączenie obu przestrzeni;  

b. przyszłość „kotwicy” – funkcja, forma i 

usytuowanie: 

c. ciemny „zakątek” palaczy – czy i w jaki sposób go 

zmienić?  

Przygotowanie do eksperymentu – analizy kosztów i korzyści 

przeznaczenia części ul. Sokoła, do wykorzystania, jako pieszo-jezdna 

przestrzeń publiczna (korzyści - powiększenie placu Inwalidów, 

ekspozycja elewacji kina) – krótkie omówienie i zachęta do rozważania 

takiego rozwiązania w czasie pracy w grupach oraz informacja  

o przygotowywanym zamknięciu ruchu na odcinku od ul. Asnyka do  

ul. Czackiego na czas zajęć warsztatowych w dniu  16 maja.     

c. Prezentacja autorska architekta A. Gwalewicza  (15 min.), a następnie  

krótka sesja Q&A („pytania i odpowiedzi”), dyskusja z autorem, 

komentarze i opinie uczestników. Zakładam, że autorska analiza będzie 

obejmowała kwestie, które zostały wcześniej zdiagnozowane przez 

uczestników, oraz takie o których dotąd nie było mowy, przez co wywoła 

efekt zaskoczenia (stymulujący). Moderowanie dyskusji w sposób 

umożliwiający pozyskanie możliwie szerokiego feedbacku – informacji 

zwrotnej od uczestników warsztatów do profesjonalnego projektanta; 

rozwijanie umiejętności argumentowania, dyskusji publicznej itp.). 

Krótkie podsumowanie ze strony autora. 

d. 17:30: uczestnicy przystępują do kontynuowania pracy projektowej  

w dwóch grupach, o składzie ustalonym poprzednio (osoby poprzednio 

nieobecne dołączają do obu grup, w proporcjonalnej liczbie), korzystając 

z materiałów, zapisków i szkiców, które wykonali  poprzednio (tj. 25 

kwietnia). Prowadząca obserwuje, motywuje, wyjaśnia i udziela pomocy 

(merytorycznej lub technicznej), odpowiednio do potrzeb każdej grup, 
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mobilizując do konkretyzacji i zapisu rezultatów na planszy (planowany 

finał pracy w zespołach 18:45). Skłaniam do pracy ze świadomym  

wykorzystaniem metody „burza mózgów”; Rozwijamy:  planowanie 

realizacji zadań w założonym czasie, zespołowa analiza danych  

i dyskursywne dochodzenia do wniosków,  umiejętność dyskusji, 

argumentację i zespołowe podejmowanie decyzji (zespoły zostaną 

poproszone o nadanie sobie „nazwy” – dla oznaczenie plansz 

wynikowych). 

e. Wywieszenie plansz (y) każdej grupy, a następnie ok. 10 minut na 

„czytanie planszy” drugiej grupy. Zasady ćwiczenia: zapoznajemy się z 

wizją i rozwiązaniami drugiej grupy, nie krytykujemy, nie 

komentujemy i nie porównujemy, staramy się poznać i zrozumieć, o co 

chodzi i wyobrazić sobie, jak – po zastosowaniu proponowanych zmian 

– wyglądać będzie działanie tego miejsca (unikamy ocen: podoba mi się/ 

nie podoba mi się);  Czas pomiędzy tym warsztatem a następnym 

możemy wykorzystać na indywidualny spacer badawczy ( aby 

sprawdzić „w terenie” jak zaproponowana wizja drugiej grupy zmieni to 

miejsce); jeśli pojawią się pytania – od tego zaczniemy kolejny warsztat; 

Zwrócić uwagę na kwestię  komunikatywności zapisu pomysłów – jeśli 

nie rozumiem o co chodzi/ nie potrafię odczytać pomysłów drugiej grupy, 

to czy nasze są wystarczająco dobrze (czytelnie, jednoznacznie, 

przekonująco) przedstawione? Poinformować i przypomnieć,  

że wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej UM Jasło.  

f. Zakończenie warsztatu, poprzedzone rozlosowaniem nagrody-

upominku  wśród systematycznych uczestników warsztatów 

(planowane zakończenie nie później niż  o 19:30).  

 

 

 


