SPRAWOZDANIE
z siódmego warsztatu projektowania partycypacyjnego
„JUTRO JEST DZIŚ” – przebudowa placu
Inwalidów wraz z pasażem

Sprawozdanie przekazywane Zamawiającemu, tj. Miastu Jasło, po każdym
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SPRAWOZDANIE
z siódmego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST
DZIŚ” – przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem
przeprowadzonego dn. 23 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 13 osób (oraz p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz).
Lista uczestników znajduje się u Zamawiającego).

1. PRZEBIEG WARSZTATU
Celem merytorycznym warsztatu było opracowanie syntezy – wspólnej wizji dla obu zespołów
(grup roboczych), tj. jednej uzgodnionej koncepcji przebudowy, przedstawiającej uzgodnione
pomysły na zmiany placo/pasażu, wybrane i dopracowane w sprzężeniu (dialogu) z
profesjonalnym projektantem. Realizacji tego celu służyło poprowadzenie zajęć warsztatu
według opracowanego scenariusza (który zamieściłam w cz. 4 sprawozdania), tak aby kolejno:
dopracować koncepcję zespołu „The Stars”, umożliwić wszystkim uczestnikom „przeczytanie”
koncepcji drugiego zespołu oraz krytyczne odniesienie się do zaproponowanych rozwiązań, a
następnie poprowadzić dyskusję uczestników, z udziałem profesjonalnego projektanta,
prowadzącą do wyboru jednego rozwiązania (dla każdej istotnej kwestii), tworzących razem
syntezę - jedną, uzgodnioną przez uczestników warsztatów wizję zmian,
Scenariusz zajęć przewidywał dalsze rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem metody
„burzy mózgów”, ale przede wszystkim zakładał, że ostatni warsztat będzie motywował do
aktywnego uczestnictwa w dyskusji, a dzięki temu uczestnicy wzmocnią lub rozwiną
umiejętności przydatne w publicznej dyskusji (zabieranie głosu, krytyczna analiza
argumentów, kontr-argumentacja i zespołowe podejmowanie decyzji; zespołowa analiza
prospektywna (kosztów i korzyści alternatywnych rozwiązań)). Zaplanowałam wykorzystanie
następujących narzędzi metodycznych: zespołowa praca w grupach, wywiad grupowy,
moderowana dyskusja plenarna, zespołowa analiza materiału.
Podobnie jak poprzednio, zajęcia warsztatowe składały się z trzech części. Uczestnicy
warsztatów pracowali wykorzystując plansze opracowane przez oba zespoły na warsztatach
(zajęcia 4-6), materiały wyjściowe do projektowania, oraz planszę wynikową - w części
przygotowaną przeze mnie przed zajęciami. Plansza wynikowa zawierała tylko te rozwiązania,
które zostały wypracowane na warsztatach, oraz zostały już zaaprobowane przez
Zamawiającego (np. korekta/reorganizacja układu komunikacyjnego – Sokoła/Asnyka) albo
występują w koncepcjach obu zespołów (np. podnośniki hydrauliczne i ich lokalizacja,
inteligentny przystanek i jego lokalizacja).
Warsztat rozpoczął się o godz. 17:00 od powitania, przedstawienia celu warsztatu
i zaplanowanego toku zajęć, po czym przeszliśmy do realizacji pierwszej części zajęć – w
podziale na dwie grupy. Zespół „The Stars” kontynuował pracę nad swoją koncepcją,
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poszukując rozwiązań projektowych dla: formy i funkcji ławek, rodzaju nawierzchni i jej
kolorystyki raz formy zieleni, finalizując projektowanie z pomocą p. arch. Andrzeja
Gawlewicza. Równolegle, z uczestnikami pracjącymi w zespole „Kawa/Herbata”
przeprowadziłam wywiad grupowy, którego celem było zbadanie motywacji i zebranie opinii o
warsztatach (ewaluacja zajęć), oraz uchwycenie ewentualnej perspektywy dla efektywnego
wykorzystania kapitału społecznego zespołu (ów) warsztatowego w przyszłości. Pierwsza część
zajęć trwała ok. 25 minut.
Druga i trzecia część zajęć miały formę plenarną. Po zakończeniu pracy grupy „The Stars”
plansza tego zespołu została umieszczona na ścianie, obok planszy zespołu „Kawa/Herbata” a
wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o „przeczytanie” treści – szczegółowe przestudiowanie
jakie pomysły (rozwiązania) zaproponował drugi zespół. Wymiana opinii, komentarzy na temat
obu koncepcji rozpoczęła ostatnią część warsztatu, a głos zabrali również profesjonalni
projektanci. Odsłonięcie planszy wynikowej pokazało ponownie, że w wielu kwestiach oba
zespoły uzyskały takie same albo bardzo podobne rezultaty, co wymagało skomentowania i
wyjaśnienia (nawiązanie do warsztatów 1-3, audyt przestrzeni). Następnie rozpoczęliśmy dość
długą, energetyczną dyskusję, na temat zagadnień, które wymagały ustalenia wspólnego
rozwiązania. Uczestnicy dyskutowali i uzgadniali, które z dwóch rozwiązanie będzie lepsze
albo jak dwa zgrabnie połączyć w jedno, a następnie nanosili wynik dyskusji na planszę
wynikową. W ten sposób został uzgodniony i zapisany: sposób zagospodarowania pasażu,
położenie i nowy wygląd „kotwicy”, zakres wykorzystania rozwiązań sensorycznych, przebieg
strugi „wodnej”, charakter nowych schodów, lokalizacja stojaków rowerowych, charakter
zieleni na obu skwerach (pasaż i plac), układ posadzki i trawników, sposób oświetlenia
placo/pasażu oraz wprowadzenie jasielskiej „walk of fame” (zob. zdjęcie planszy wynikowej na
str.9).
Po zakończeniu dyskusji, oraz krótkim podsumowaniu ostatniego warsztatu, który puentuje
propozycja nazwania nowego miejsca: KOTWICA 2.1, wśród 5 osób (które uczestniczyły we
wszystkich zajęciach cyklu rozlosowano nagrodę „za wytrwałość” - drobny upominek, którym
tym razem był breloczek z motywem kotwicy oraz 8GB pamięcią flash (USB). Zajęcia
zakończyły się godz. 19:15, po czym wykonana została fotograficzna dokumentacja
wykonanych koncepcji.

2. WNIOSKI – REKOMENDACJE
•

Ostatnie zajęcia warsztatowe przyniosły zaplanowany rezultat – tj. jedną, uzgodnioną
koncepcję zmian, które należy uwzględnić przy projektowaniu przebudowy placu Inwalidów
wraz z pasażem (zob.: fotografia planszy wynikowej, na str.9 sprawozdania).

•

Uzgodniona koncepcja przewiduje powiązanie placu i pasażu w jedno, atrakcyjne miejsce
złożone z dwóch wnętrz urbanistycznych, których nie rozdziela ulica (tj. publiczna droga
dostępna dla samochodów).

•

Uzgodniona koncepcja zakłada zachowanie:
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o
o

o

wszystkich drzew liściastych, które rosną na placu i w pasażu oraz zachowanie
krzewów, które rosną na skwerze w pobliżu ul. Czackiego
kiosku w obecnej lokalizacji, przy równoczesnej wymianie obiektu w którym
prowadzony jest ten kiosk, na nowy - ładniejszy, wyraźnie dopasowany
estetycznie do nowego inteligentnego przystanku i funkcjonalnie, do
planowanego poszerzenia zakresu działalności do usług małego gastro – kawy
i herbaty na wynos ( w jednorazowych kubkach);
skweru otaczającego kasztanowiec w pasażu, przy jednoczesnym zmianie
wielkości i kształtu tego skweru (na mniejszy).

•

Pasaż i plac połączą łagodne schody o mniejszym niż dotąd nachyleniu biegu, zachodzące
częściowo na południową elewację budynku kina. Uczestnicy zaplanowali, że schody,
podobnie jak posadzka pasażu i placu, mają być wykonane z płyt kamiennych w jasnym
kolorze i oświetlone w płaszczyźnie podstopnic (oświetlenie uaktywniane ruchem
użytkownika schodów).

•

Połączenie placów (Inwalidów Wojennych oraz Żwirki i Wigury) z pasażem, dostępne dla
osób niepełnosprawnych ruchowo, sędziwych i rodziców z dziećmi w wózkach, będzie
zrealizowane dzięki instalacji dwóch schodowych podnośników hydraulicznych,
pracujących w technologii „seasemegate” (rozwiązania techniczne opracowane przez
projektantów brytyjskiej firmy „Sesame ACCESS FOR ALL”), która jest w pełni
zautomatyzowana, bezpieczna oraz nie obniża standardu estetycznego przestrzeni
publicznych (co ma często miejsce, gdy instalowany jest podnośnik platformowy albo
pochylnia w formie długiej rampy) i pozwala zachować linię biegu schodów (stopnie).

•

Koncepcja zakłada wykorzystanie tzw. ślepych okien w ścianie szczytowej budynku u zbiegu
ulic Sokoła i Asnyka. Górne 2 wnęki powinny zostać wykorzystane do ekspozycji informacji
na ekranach ciekłokrystalicznych (np. obrazy czy inne eksponaty z kolekcji Muzeum
Regionalnego). Dolne dwie wnęki uczestnicy zaplanowali do zagospodarowania poprzez
malarstwo iluzyjne (np. wnętrze mieszkania, osoby wyglądające przez „okno”).

•

Sensoryczne rozwiązania architektoniczne, które uczestnicy
wprowadzenia, co najmniej:

zaplanowali, dotyczą

- czujników ruchu, sterujących świetlnymi elementami w graffiti (mural), oświetleniem
schodów, zieleni niskiej (krzewy, krzewinki i kępy bylin na skwerze przy ul. Czackiego),
zasilania nn do gniazd USB, funkcjami jasielskiej „walk of fame”;
- czujników temperatury, sterujących parametrami wnętrza przystanku autobusowego,
- czujników światła (zmierzchowych), sterującymi generalnymi parametrami oświetlenia
obu wnętrz urbanistycznych.
▪

„odzyskany” dla pieszych odcinek ul. Sokoła uczestnicy warsztatów przeznaczają pod
jasielski „walk of fame” - zaplanowany jako ciąg niewielkich, metalowo-sklanych
elementów zainstalowanych w nowej posadzce placu, zawierających w części widocznej
imię i nazwisko uhonorowanej osoby, a w części niewidocznej mikro reflektor, nadajnik
wi-fi oraz czujnik ruchu.
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•

Obecna lokalizacja „kotwicy” okazała się optymalna – koncepcja zakłada zachowanie
obecnej lokalizacji obelisku, przy jednoczesnym wprowadzeniu głębokich zmian
formalnych, które mają uatrakcyjnić ten artefakt, poprzez przekształcenie go w rzeźbę
kinetyczną - osadzoną na masywnym kole „sterowym”, obracalną wokół osi podstawy, ponad
okrągłym i płytkim lustrem wody (odbijającym „kotwicę”); koncepcja zakłada, że „kotwica”
będzie oświetlana od dołu i opatrywaną dźwiękową oprawą z głośników w „kole sterowym”
(szum fal morskich) dzięki konwersji energii kinetycznej (mechanicznej) obrotu koła
„sterowego” w elektryczną, magazynowaną w akumulatorze; obracanie kołem (dla
uzyskania mikro-spektaklu „światło i dźwięk” może być atrakcją dla dzieci oraz integrować
użytkowników miejsca);

•

Koncepcja przewiduje, że wyposażenie dedykowane rowerzystom (stojaki, miejsce selfserwisu) powinno zostać usytuowane w południowej części placu, przy obu końcach muralu
(grafitti), a forma stojaków powinna być prosta i na tyle komunikatywna, by informowała o
przeznaczeniu tych elementów (zob. fotografia na planszy wynikowej).

•

Uczestnicy uznali, że optymalne byłoby wykorzystanie przy przebudowie placu wyłącznie
siedzisk obrotowych (jedno albo dwuosobowych) i obrotowych leżaków, które można by
demontować na zimę, a w ich „nogi” wstawiać tuleje, mocującą np. dodatkowe oświetlenie
albo elementy okolicznościowe (np. choinki świąteczne).

•

Rezultat projektowania (obu grup, jak również synteza – końcowy rezultat warsztatu)
który pokrótce zrelacjonowałam powyżej, przedstawione zostały na planszach w cz. 3
sprawozdania.

•

Badanie opinii i postaw uczestników, przeprowadzone z wykorzystaniem techniki wywiadu
grupowego, na grupie 6 osób pozwala na stwierdzenie, że jednym z najistotniejszych
motywatorów uczestnictwa w warsztatach były: ciekawość nowego, dotąd nieznanego (albo
słabo znanego) narzędzia – aktywności oraz relatywnie mała oferta nietypowych zajęć
rozwojowych (zarówno dla dorosłych jak i dla młodzieży). Wszyscy badani uczestnicy
zadeklarowali chęć ponownego udziału w warsztatach, a także (pod pewnymi warunkami –
np. brak kolizji z zajęciami szkolnymi, obowiązkami w miejscu pracy) również w innych,
dotąd niestosowanych w Jaśle formach uczestnictwa w panowaniu zmian w mieście
(pytałam np. o : badania opinii w formie grup fokusowych czy dokumentowanego spaceru
badawczego). Ilość, forma, tok zajęć cyklu warsztatów „jutro jest dziś” również zostały
ocenione korzystnie, choć młodsi uczestnicy warsztatów zasygnalizowali, że niektóre treści
przekazany w czasie pierwszego warsztatu nie były dla nich zrozumiałe, wobec czego
pierwsze zajęcia były ocenione jako najmniej atrakcyjne („zbyt teoretyczne”, „dość nudne”).
Wszyscy badani dobrze ocenili dzień i porę organizacji warsztatów (jako dogodną). Część z
badanych zwracała uwagę na to, że uczestnictwo w warsztatach dało praktyczne
wyobrażenie, na czym polega projektowanie (weryfikacja wyobrażeń – może korekta planów
edukacyjnych), większość mówiła, że udział był ciekawym przeżyciem, czasem zabawnym
(„dobrze spędzony czas”), poddając czasem w wątpliwość, czy faktycznie zyskali wpływ na
zmianę tej części Jasła („zobaczymy, co z tego zostanie zrealizowane i kiedy?”).
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•

Rekomenduję przeprowadzenie badania opinii i postaw wobec partycypacyjnych formach
uaktywniana lokalnej społeczności, na grupie osób, które złożyły zgłoszenie udziału
w warsztatach, za pomocą techniki badania ankietowego (elektroniczny kwestionariusz
jednokrotnego wyboru). Ogólne i grupowo artykułowane opinie w wywiadzie, o którym
napisałam powyżej, powinny ukierunkować sformułowanie pytań badawczych.
Na przykład, pozytywna ocena warsztatów (zarówno ich atrakcyjności jak również
dogodności terminu i miejsca), wyrażona w wywiadzie grupowym może być punktem
wyjścia do zadania pytań, o przyczyny niedużej frekwencji (27 zgłoszeń na warsztaty,
przeciętnie 13 osób uczestniczących w zajęciach, tylko 5 osób wzięło udział we wszystkich
zajęciach cyklu).

•

Rekomenduję rozważenie, czy i w jaki sposób należy kontynuować działania uspołeczniające
projektowanie zmiany w mieście, szczególnie wobec grupy uczestników cyklu warsztatów.
Moim zdaniem, ta grupa stanowi zasób – kapitał, który nie tylko należy wykorzystać
w planowaniu rozwoju miasta, ale warto rozwijać (wzbogacać) o wiedzę i kolejne
umiejętności.
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3. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA WARSZTATÓW
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Rezultat końcowy pracy zespołu „The Stars”
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Rezultat końcowy pracy zespołu „Kawa/Herbata”
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Synteza - rezultat scalenia rozwiązań koncepcyjnych obu zespołów.
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4. SCENARIUSZ ZAJĘĆ
a. 17:00: rozpoczęcie – nawiązanie do poprzednich zajęć, przedstawienie
celu oraz proponowanego planu pracy - toku zajęć; na ścianie wiszą:
plansza końcowa zespołu „Kawa/Herbata”, zasłonięta plansza
wynikowa;
sala podzielona na dwie strefy: zajęć grupowych ( dwa stoły z krzesłami)
zajęć plenarnych ( przy ścianie z ww. planszami krzesła w półokręgu i
stolik z materiałami do pracy);
b. omówienie zadania dla grupy „The Stars”: znaleźć rozwiązanie
(przedstawić pomysł, jak powinno to zostać zaprojektowane) dla 3
problemów, które zespół ustalił na poprz. warsztatach:
a. forma i funkcja ławek,
b. rodzaj nawierzchni i jej kolorystyki,
c. forma zieleni.
(w grupowej części zajęć merytoryczne wsparcie ww. zespołu zapewni
p. arch. A. Gawlewicz).
c. wywiad grupowy z uczestnikami (zespół „Kawa/Herbata”); pytania
otwierające, które zadam:
1.Co zmotywowało do zgłoszenia udziału w warsztatach?
2.Czy
udział w warsztatach był pozytywnym, rozwijającym
doświadczeniem? Jeśli nie, to dlaczego?
3.Czy zajęcia warsztatowe były interesujące? Co w formie i toku zajęć
należałoby zmienić?
4.Czy w przyszłości chcieliby uczestniczyć w kolejnych warsztatach
projektowania partycypacyjnego? Czy chcieliby uczestniczyć w innych
zajęciach /współpracować z miastem przy projektach zmieniających
Jasło?
Wywiad ma na celu wstępne rozpoznanie opinii i postaw wobec dalszego
uczestnictwa w partycypacyjnych formach uaktywniana lokalnej
społeczności – do rozwinięcia w formie badania kwestionariuszowego
(ankiety elektronicznej, którą należałoby objąć wszystkie osoby które
złożyły zgłoszenie udziału w warsztatach).
d. ok.17:30: uczestnicy przystępują do czytania obu plansz końcowych
(plansza wynikowa pozostaje zakryta), wymieniamy opinie
i komentarze; kieruję do p. arch. A. Gawlewicza zaproszenie do
skomentowania rezultatów końcowych obu zespołów;
e. odsłonięcie planszy wynikowej; kompozycja planszy przypomina formę
przyjętą przez oba zespoły: na arkuszu szarego papieru w centralnej
części znajduje się mapa sytuacyjna w skali 1:200, wokół rozmieszczone
są informacje: zdjęcia, rysunki, mapki lub opisy słowne, które
wyjaśniają propozycje projektowe, znajdujące się na mapie (rzut lub
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schemat); na planszy wcześniej naniosłam tylko te rozwiązania, które
zostały wypracowane na warsztatach, oraz zostały już zaaprobowane
przez Zamawiającego (korekta/reorganizacja układu komunikacyjnego
– Sokoła/Asnyka), projektanta (na południowym krańcu placu- wzdłuż
ogrodzeń: mural - grafittti z sensorycznymi elementami świetlnymi)
albo występują w koncepcjach obu zespołów (rozwiązanie problemu
różnicy wysokości placu i pasażu, a wobec tego dostępności dla osób
niepełnosprawnych, sędziwych i rodziców z dziećmi przewożonymi
w wózkach – poprzez zainstalowanie dwóch schodowych podnośników
hydraulicznych;
lokalizacja
tych
podnośników,
lokalizacja
dwustronnego
inteligentnego
przystanku
autobusowego
[klimatyzowanego i ogrzewanego], wykorzystanie inteligentnych
słupów
oświetleniowo/informacyjnych
zasilanych
ogniwami
fotowoltaicznymi, wykorzystanie inteligentnych koszy na śmieci
zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi, udostępnienie wi-fi i ładowania
sprzętu poprzez USB (przy albo w ławkach [siedzisko] oraz we wnętrzu
przystanku);
zastąpienie istniejących schodów pomiędzy placem
a pasażem nowymi schodami (czy świecącymi o zmroku, pod naciskiem
– do uzgodnienia w czasie warsztatów).
f. omówienie planszy wynikowej, wyjaśnienie jak powstała, co zawiera;
krótka rozmowa o przyczynach podobieństw w koncepcjach obu
zespołów; kieruję pytanie otwarte do p. arch. A. Gawlewicza; krótka
dyskusja o znaczeniu głębokiej diagnozy problemów i uwarunkowań
projektowania (w miarę możliwości czasowych);
g. wybór reprezentantów obu zespołów, wyjaśnienie sposobu pracy nad
osiągnięciem jednej końcowej koncepcji.
h. zainicjowanie dyskusji uzgadniającej, poprzez zadanie pytania
o ustalenia związane z przyszłym wyglądem kotwicy i przebiegiem
strugi „wodnej” – doprecyzowanie lokalizacji „kotwicy”, czy ma być
obrotowa, otoczona wodą, jak zostanie oświetlona itd.
i. moderowana dyskusja - uczestnicy wymienia poglądy, oceniają
korzyści i problemy związane z ewentualną realizacją
analizowanych pomysłów, powoli dochodząc do odpowiedzi na
pytanie które z dwóch rozwiązań będzie lepsze (a gdy to możliwe,
nakierowuję do połączenia dwóch pomysłów w jedno
rozwiązanie),
ii. wynik dyskusji nanoszony jest na planszę wynikową, na zmianę,
przez obu/obie reprezentantki zespołów warsztatowych - w ten
sposób powstaje jedna koncepcja - uzgodniona i zapisana.
Do przedyskutowania i uzgodnienia (oprócz kwestii dotyczących
„kotwicy”) pozostaje:
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▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

i.

j.

sposób zagospodarowania pasażu (siedziska, zieleń, zachowanie
klombów, restauracja w bramie, oświetlenie kasztana, zadaszenie),
zakres wykorzystania rozwiązań sensorycznych poza muralem
(grafitti);
przebieg strugi „wodnej” i jej forma (woda czy „wodnopodobny” element
świetlny),
forma nowych schodów,
lokalizacja stojaków rowerowych,
charakter zieleni na obu skwerach (pasaż i plac),
wzajemny układ posadzki i trawników,
sposób oświetlenia placo/pasażu,
ewentualność wprowadzenia jasielskiej „walk of fame”, sposób
honorowania zasłużonych (świetlne gwiazdy w posadzce, holograficzna
projekcja?).
Podsumowanie rezultatu dyskusji, uzgodnionego produktu warsztatów
– swobodna wymiana opinii, refleksji; jeśli będzie jeszcze na to czas –
podjęcie próby nadania nazwy projektowanemu miejscu (chodzi o to,
aby powiązać pasaż i plac poprzez wspólną „etykietę”, której używać
będą projektanci, media itd.);
Zakończenie warsztatu, poprzedzone rozlosowaniem nagrodyupominku
wśród systematycznych uczestników warsztatów
(planowane zakończenie zajęć nie później niż o 19:30).
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