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SPRAWOZDANIE 

z szóstego warsztatu projektowania partycypacyjnego 

„JUTRO JEST DZIŚ” –    przebudowa placu 

Inwalidów wraz z pasażem 

 

Sprawozdanie przekazywane  Zamawiającemu, tj. Miastu Jasło, po każdym 

przeprowadzonym spotkaniu warsztatowym -  zgodnie w warunkiem ujętym 

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

 6. 
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SPRAWOZDANIE 

z szóstego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST 

DZIŚ” –    przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem  

przeprowadzonego dn. 16 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 9 osób (oraz p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz).  

Lista uczestników znajduje się u Zamawiającego).   

 

1. PRZEBIEG WARSZTATU  

 

Celem merytorycznym warsztatu było: 

- rozwinięcie  i dopracowanie dwóch alternatywnych pomysłów (koncepcji) przebudowy 

placo/pasażu,   w  sprzężeniu (dialogu) z profesjonalnym projektantem.   

- zbadanie możliwości i ograniczeń związanych z ewentualnym powiększeniem placu 

Inwalidów (eksperyment w przestrzeni – zamknięcie części ulicy Sokoła).  .   

Scenariusz zajęć (zob. prezentacja zamieszczona w cz. 4 sprawozdania) uwzględnił  

następujące cele metodyczne: rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem metod „burza 

mózgów”, spacer badawczy, eksperyment w terenie; dyskusja, argumentacja i zespołowe 

podejmowanie decyzji; analiza komentarzy i implementacja zaleceń (rekomendacji). 

Zaplanowałam wykorzystanie następujących narzędzi metodycznych: moderowana dyskusja 

plenarna, zespołowa praca w grupach, spacer badawczy, eksperyment w terenie, zespołowa 

analiza materiału.  

Zajęcia warsztatowe składały się z trzech części. Uczestnicy warsztatów pracowali 

wykorzystując materiały wyjściowe do projektowania, które otrzymali na poprzednich 

zajęciach, kontynuując projektowanie na planszach, zawierających rezultaty pracy na 

poprzednich warsztatach .  

Warsztat rozpoczął się o godz. 17:00 od powitania oraz wymiany opinii uczestników zajęć na 

temat rekomendowanych materiałów video, pokazujących responsywne urządzenia, oraz 

rozwiązań, które obejrzeli i chcieliby zastosować w Jaśle. Następnie przedstawiłam cele 

warsztatu oraz zaplanowany tok pracy, po czym przeszliśmy do realizacji pierwszej części zajęć 

– uczestnicy wysłuchali komentarzy, uwag i refleksji p. arch. Andrzeja Gawlewicza, który 

odnosząc się do pracy każdego zespołu, równolegle odpowiadał na pytania i podejmował wątki, 

poruszane przez dyskutujących z nim uczestników zajęć.  W komentarzu do propozycji 

zawartych w pracy zespołu „Kawa/Herbata” zauważone zostały następujące pomysły: 

przesunięcie „kotwicy”, amfiteatralne schody-siedziska, klimatyzowany przystanek, 

uaktywnienie bocznego wejścia do budynku kina (co może mieć korzystny wpływ na 

powiązanie tego obiektu z placem Inwalidów), wprowadzenie cieku wodnego, biegnącego z 
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pasażu (ist. pompa) w kierunku „kotwicy” na placu Inwalidów, poidełka oraz wykonanie 

wzdłuż południowej granicy placu efektownego grafitti z responsywnymi elementami 

świetlnymi. Omawiając rezultat pracy zespołu „The Stars” p. arch. Andrzej Gawlewicz 

zauważył atrakcyjne pomysły na „grające” i podświetlane schody, propozycję jasielskiego walk 

of fame, oraz lokalizację interaktywnego - a otwartego również w stronę placu - przystanku 

autobusowego,  jak również sugestię, aby wprowadzić kamienie (zamiast trawy, trudnej do 

utrzymania pod drzewami i wzdłuż ogrodzenia). Tej części warsztatu towarzyszyła prezentacja 

przykładów – fotografii rozwiązań, które zastosowano gdzie indziej, a z różnych względów 

wydają się „pasować” do uwarunkowań placo/pasażu. Przykłady wybrałam kierując się 

pytaniami, które uczestnicy zgłaszali w czasie poprzednich zajęć (16.05).     

Kolejną częścią zajęć był spacer badawczy po zamkniętym na ten czas odcinku ulicy Sokoła (od 

wlotu ul. Asnyka do skrzyżowania z ulicą Czackiego). Przeprowadziliśmy w ten sposób 

eksperyment pozwalający uczestnikom na zbadanie korzyści i ewentualnych problemów, jakie 

mogą się wiązać z  takim powiększeniem placu Inwalidów (i reorganizacją ruchu pojazdów 

samochodowych w tej części miasta). Czasowa modyfikacja warunków poruszania się pieszych 

wywołała reakcje użytkowników, a pierwsze wnioski przedstawiam w drugiej części tego 

sprawozdania. 

Po powrocie ze spaceru i krótkiej wymianie obserwacji i opinii, uczestnicy warsztatów 

kontynuowali pracę projektową w dwóch zespołach, których skład ustalony został w czasie 

poprzednich warsztatów.  Podobnie jak poprzednio, obie grupy pracowały na tych samych 

materiałach, dokonując oceny tego, co już wcześniej ustalili, a następnie wprowadzając 

uszczegółowienia albo modyfikując pomysły, które wcześniej zarysowali. W obu grupach 

pojawiły się również nowe idee i koncepcje, przede wszystkim dotyczące zwiększenia 

atrakcyjności zmienianej przestrzeni (przyciąganiu użytkowników). Stymulowałam pracę obu 

zespołów, mobilizując do konkretyzowania opisu pomysłów  nie tylko przy użyciu słów ale 

również rysunków, schematów i wykorzystywania do tego udostępnionych fotografii. 

Zaobserwowane, duże zaawansowanie obu zespołów co do ustaleń, które poczynili było 

uzasadnieniem do zadania pytania o samoocenę w tym zakresie -  czy dostrzegają jeszcze 

problemy którymi chcą się zająć, co jeszcze zaprojektować? Grupa „Kawa/Herbata” uznała swój 

projekt za skończony, natomiast grupa „The Stars” zadeklarowała chęć zajęcia się jeszcze 3 

kwestiami:  formą i funkcją ławek, rodzajem nawierzchni i jej kolorem oraz formą zieleni.  

Obie grupy zakończyły prace na tych zajęciach ok. godz. 19-tej, jak to już stało się zwyczajem. 

Materiały robocze (plansza wynikowa oraz inne rysunki, mapy, notatki i szkice) zostały 

spakowane i zdeponowane na miejscu, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej. Plansze 

zostaną wykorzystane na kolejnych, ostatnich zajęciach 23.05. Przed zakończeniem 

warsztatów i pożegnaniem wśród 5 osób (które od początku cyklu warsztatów uczestniczą 

systematycznie we wszystkich zajęciach) rozlosowano nagrodę „ za wytrwałość” - drobny 

upominek, którym tym razem był album prezentujący jedno z polskich miast.  

  

2. WNIOSKI – REKOMENDACJE  

 

• Eksperyment polegający na czasowym zamknięciu fragmentu ulicy Sokoła pokazał, że 

wskutek takiego zabiegu plac Inwalidów zyskuje nie tylko na dodatkowej, dostępnej 
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wyłącznie pieszym i rowerzystom powierzchni (możliwej do atrakcyjnego 

zagospodarowania) ale zmienia się kształt tego wnętrza urbanistycznego, otwierają się 

nowe widoki i perspektywy (np. lepiej eksponowana jest tablica pamiątkowa oraz cała 

elewacja budynku kina); użytkownicy placu – przechodnie pozytywnie reagowali na 

zamknięcie ruchu, choć większość nadal przechodziła z jednej strony na drugą przez 

wytyczone przejście; w czasie spaceru (ok. 15 minut) , ulicą Sokoła  - skręcając w ul. Asnyka 

zgodnie z tymczasowym nakazem przejechało 7 samochodów osobowych i jeden mały 

samochód dostawczy (żaden z kierowców się nie zatrzymał, by zasygnalizować obecnym na 

miejscu służbom porządkowym, konieczność przejechania do ulicy Sokoła). Można na tej 

podstawie zaryzykować stwierdzenie, że testowana zmiana w organizacji ruchu nie     

wywoła problemów komunikacyjnych w tej części miasta, a zdecydowanie zwiększy 

bezpieczeństwo i wygodę ruchu pieszego pomiędzy pasażem a placem.  

 

• Obecna lokalizacja „kotwicy” jest wg uczestników warsztatów optymalna - obie grupy 

zakładają pozostawienie obecnej lokalizacji  tego elementu bez zmian (choć wcześniej 

uczestnicy rozważali inne opcje);  

 

• Plac Inwalidów powinien zostać powiększony (co najmniej poprzez przez duże zwężenie ul. 

Sokoła, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Czackiego – co proponuje zespół „The Stars”, albo 

poprzez poprowadzenie ul. Sokoła łukiem do ul. Asnyka i włączenie odcinka ul. Sokoła w 

płytę placu – co proponuje grupa „Kawa/Herbata”). Zmiana tego rodzaju umożliwi nie tylko  

sensowne rozplanowanie całej przebudowy i lepsze powiązanie z pasażem ale sprawi, że 

możliwe będzie efektywne wykorzystanie potencjału lokalizacji i położenia tego miejsca 

(zob. wyniki audytu), np. więcej użytkowników skorzysta z wprowadzonych zmian.  

 

• Sensoryczne rozwiązania architektoniczne, które uczestnicy zaplanowali, dotyczą przede 

wszystkim sterowania oświetleniem, dźwiękiem i strumieniami wody. Oba projekty 

przewidują wykorzystanie inteligentnych elementów galanterii ulicznej (oświetlenie, kosze 

na śmieci, poidełka) – reagujących na liczbę użytkowników/ilość śmieci itp. W obu 

koncepcjach znalazły się także inteligentne przystanki komunikacji autobusowej  

(ogrzewanie/klimatyzacja, oświetlenie, ładowanie USB) zasilanie ogniwami 

fotowoltaicznymi.  

 

• Obie grupy uznają, że wyposażenie dedykowane rowerzystom (stojaki, miejsce self-serwisu) 

nie powinno być integrowane z miejscami do siedzenia, wykluczając przez to ewentualną 

instalację takiego typu ławek, które łączą funkcję siedziska (ew. leżaka) z funkcją stojaka 

na rowery.    

 

• Zmiany (uszczegółowienia, „dopowiedzenie”, modyfikacje itd.), które uczestnicy 

wprowadzali, dokonując iteracji w trakcie zespołowej pracy nad projektem, przynajmniej po 

części konsumują uwagi lub sugestie, zawarte w komentarzach p. architekta A. Gawlewicz 

zwracającego uwagę na interesujące, cenne lub inspirujące pomysły zawarte w obu pracach. 

Na tej podstawie można zaryzykować wniosek, że powiodło się zamierzenie wywołania 

sprzężenia „społeczne/profesjonalne” również na płaszczyźnie projektowej (przynajmniej 

jednostronnie ukierunkowane). Ostatecznie, czy taka konkluzja jest uprawniona, pokaże 

rezultat ostatniego warsztatu.   
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• Rezultat projektowania obu grup, który pokrótce zrelacjonowałam powyżej, przedstawione 

zostały na planszach w cz. 3 sprawozdania. Prace grupy „The Stars” będą kontynuowane  

w pierwszej części ostatnich zajęć warsztatowych 23 maja, po czym obie grupy z pomocą 

profesjonalnych architektów przystąpią do zbudowania wspólnej koncepcji, jako syntezy 

opracowanych pomysłów. Rekomenduje, aby tę finalną koncepcję konstruować na 

założeniu, że reorganizacja ruchu została uzgodniona z Zamawiającym i zaaprobowana, co 

skutkować będzie poprowadzeniem ruchu ul. Sokoła łukiem do ul. Asnyka oraz włączeniem 

odcinka ul. Sokoła w płytę placu. 

  

• Jedna z grup przewiduje przesunięcie lokalizacji kiosku (dz. nr 1398) w kierunku 

wschodnim  oraz wykorzystanie bramy wjazdowej (dz. nr 473/2) budynku u zbiegu pasażu 

i placu Żwirki i Wigury jako „oświetlonej przestrzeni restauracyjnej” – dlatego rekomenduję 

dokonanie rozeznania sytuacji własnościowej i zawartej umowy dzierżawy gruntu pod 

kiosk, pod kątem wykonalności (realności) takich, ewentualnych zmian  

w zagospodarowaniu.     

 

3. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA WARSZTATÓW 
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Rezultat pracy zespołu „The Stars” 
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  Rezultat pracy zespołu „Kawa/Herbata”   

4. PREZENTACJA (SCENARIUSZ ZAJĘĆ) 
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6.WARSZTAT: JUTRO TO DZIŚ
PROJEKTOWANIE PARTCYPACYJNE W JAŚLE 

PROJEKTOWANIE:

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 ZAJĘĆ- RAMY CZASOWE: 17:00 - 19:30 

• 17:00 – 17: 30  

• EKSPERYMENT ZAMKNIĘCIA CZĘŚCI ULICY SOKOŁA

• KOMENTARZ ARCH. ANDRZEJA GAWLEWICZA

• INSPIRACJE: JAK TO ROBIĄ GDZIE INDZIEJ?  

• 17:30 – 18:45 PRACA PROJEKTOWA W GRUPACH

• - SENSORYCZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU I PASAŻU

•
- CZY POTRZEBUJEMY POWIĘKSZENIA PLACU?

• 18:45 ANRAKT: KRÓTKIE PODSUMOWANIE I LOSOWANIE UPOMINKU DLA 
NAJWYTRWLSZYCH  

• 19:00-19:30 :  

• CD. PRACY W GRUPACH: DYLEMATY, PYTANIA, ODKRYCIA I KONKLUZJE DO 
CD. PROJEKTOWANIA
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PLATFORMA
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SOLARNA ŁAWECZKA, STALOWA WOLA

AUT.: ML SYSTEM –

FOTOWOLTAICZNE CENTRUM 

BADAWCZO - ROZWOJOWE W ZACZERNIU

 

INTELIGENTNY KOSZ NA ŚMIECI, AUT: FIRMA SEEDIA, KRAKÓW

 

INTELIGENTNY  I WIELOFUNKCYJNY … ŁAWKA ZE STOJAKIEM AUT: FIRMA SEEDIA, KRAKÓW
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DOKUMENTACJA 
DOROBKU WARSZTATÓW

• WWW. UM. JASLO.PL

 

DZIĘKUJĘ ZA AKTYWNY UDZIAŁ
ZAPRASZAM 
NA OSTATNI WARSZTAT (23.05 o 17:00) 
mgr inż. architekt Dagmara MLICZYŃSKA HAJDA, dr nauk o ziemi - urbanolog

 

 

 

 

  

 


