
PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2020/2021 

 

1) Nazwa Pracowni: 

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej 
 

2) Kierownik Pracowni: 

dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP 

konstancja.pleskaczynska@uap.edu.pl  

 

3) Asystent: 

mgr Rozalia Świtalska, as. 

rozalia.switalska@uap.edu.pl 

 

4) Wydział:  

Architektury Wnętrz i Scenografii 

 

5) Sala:  

52, budynek E 

 

6) Ogólna formuła zajęć: 

● konsultacje i korekty prac wykonanych przez studentów na zadany temat;  
● indywidualne prace terenowe, analiza przestrzeni – w tym w szczególności przestrzeni 

publicznej o określonym charakterze i znaczeniu społecznym – historycznych i współczesnych, 

znaczących dla ogółu lub poszczególnych grup użytkowników; przestrzeni o funkcjach istotnych z 
punktu widzenia interakcji społecznych;   

● analiza psychofizjologicznego wpływu otoczenia na człowieka oraz analiza przestrzeni w 

wymiarze kulturowo-socjologicznym;   
● Pracownia jest otwarta na współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, co owocuje 

organizowaniem wystaw i pokazów poza Uczelnią, studenci angażują się w rozwiązywanie 

konkretnych problemów projektowych wskazywanych lub proponowanych przez różne podmioty  
 

7) Ogólne treści merytoryczne: 

W Pracowni podejmujemy tematy projektowe związane z szeroko pojętą przestrzenią publiczną, 

rozumianą jako przestrzeń dostępną dla wszystkich, która pełni istotną rolę społeczną. Jej 

zadaniem jest integracja społeczna, stwarzanie okazji do pozytywnych interakcji: „Gdy ludzie 

poruszają się wśród innych ludzi, żadna chwila nie jest podobna do poprzedniej lub następnej. Ilość 

nowych sytuacji i bodźców jest nieograniczona. Co więcej: dotyczy ona najważniejszego podmiotu 

w życiu: ludzi.”(Jan Gehl, Życie między budynkami”). Rolą projektanta jest stworzenie 

odpowiednich warunków do zaistnienia owych interakcji, zaprojektowanie takiej przestrzeni, która 

będzie przyciągać i zatrzymywać ludzi: przestrzeni atrakcyjnej, interesującej, pociągającej, a 

jednocześnie spełniającej warunki związane z funkcjonalnością i ergonomią. W naszej Pracowni 
podejmujemy również problemy projektowe związane z przestrzenią użyteczności publicznej, w 

których kładziemy nacisk na funkcjonalność wnętrz o klarownie i optymalnie zagospodarowanej 

przestrzeni z jednoczesną dbałością o walory estetyczne, detal, odpowiedni dobór materiałów. 
Naszym celem jest kreowanie wnętrz naznaczonych własną, unikatową osobowością twórcy. 

 

8) Realizowane tematy/zadania:  

W roku 2020, zdominowanym przez kwestię pandemii wirusa Covid-19, kontakty społeczne i 

interakcje w przestrzeniach dostępnych publicznie stały się potencjalnym źródłem 

rozprzestrzeniania się choroby. W semestrze zimowym wiodącym zagadnieniem będzie 



funkcjonowanie przestrzeni publicznej lub półpublicznej w okresie pandemii; przeanalizujemy 

m.in. jakie zmiany miałyby korzystny wpływ – z jednej strony – na utrzymanie owej ważnej 

społecznej funkcji tych przestrzeni – a z drugiej - pozwoliły na zachowanie reżimu sanitarnego. 

Obszarem naszych badań i działań projektowych będzie szeroko rozumiana przestrzeń 

powszechnie dostępna - otwarte miejsca w przestrzeni publicznej ale także wnętrza obiektów 

użyteczności publicznej.  

Zagadnienie rozpatrywać będzie można pod wybranym kątem: utrzymania kontaktów i interakcji 

społecznych przy zachowaniu reżimu sanitarnego; praca zdalna a skutki długotrwałej izolacji 

społecznej; newralgiczne punkty gromadzenia się ludzi; dostępność kultury zarówno z punktu 

widzenia odbiorcy jak i twórcy oraz jego dążenia do możliwości kontaktu z widzem/odbiorcą; 

możliwość dostosowywania aranżacji wnętrz użyteczności publicznej do zmieniających się 

obostrzeń itp., wizje przyszłości - jak ewoluować może przestrzeń publicznie dostępna. 

 
 

9) Wymagania wstępne:  

Zainteresowanie programem pracowni. Umiejętność obserwacji i analizy zjawisk, umiejętności 

plastyczne pozwalające na prezentację własnych koncepcji projektowych. 

 

10) Spis zalecanych lektur  

a. podstawowe: 

• Botton Alain, Architektura szczęścia, Warszawa 2010   

• Gehl Jan, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków 2013 
• Hall Edward T., Ukryty wymiar, Warszawa 2003 

• Pallasmaa Juhani, Myśląca dłoń, Instytut Architektury, Kraków 2015 

• Pallasmaa Juhani, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków 2012 
• Neufert Ernst, Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego, Arkady, 

Warszawa 2011  

• Zumthor Peter, Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010 

• inne źródła związane z tematyką poruszanych tematów projektowych, publikacje, artykuły 

w czasopismach branżowych, albumy, źródła i opracowania internetowe, branżowe strony 

internetowe itp., akty prawne związane z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 

budynki. 

 
b. uzupełniające  

● Hobhouse Penelope, Historia Ogrodów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007 

● Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych – 

tłumaczenie książki How to Turn a Place Around wydanej przez Project for Public Spaces, tłum.: T. 

Jeleński, W. Kosiński. Publikacja udostępniona dzięki uprzejmości Międzynarodowego Centrum 

Kształcenia PK i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, w ramach współpracy w sieci „Wspólna 

Przestrzeń”, dostępna na stronie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu www.sak.org.pl   

● Mora Francesc Zamora, Atlas współczesnej architektury miejskiej, Warszawa 2013   

● Ogrody – zwierciadła kultury. Wschód, pod red. Leszka Sosnowskiego, Anny Wójcik,• 

Universitas, Kraków 2004   

● Ogrody – zwierciadła kultury. Zachód, pod red. Leszka Sosnowskiego, Anny Wójcik,• 

Universitas, Kraków 2008   



● Rybczyński Witold, Dom. Krótka historia idei, Wyd. Marabut 1996•   

● Vidiella Alex Sanchez, Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa 2009 

● Welsch Wolfgang, Estetyka poza estetyką, Kraków 2005 

● Wines James, Zielona architektura, Taschen/TMC Art, Warszawa 2008 

 

11) Język wykładowy: 
Polski, Angielski 
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