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Badanie poprzez działanie



















Co badaliśmy









Alicja Bielawska: Przestrzenniki, 2019, wystawa „Place. Instrukcja użycia”











PLAC 
CHWILOWY
  

Pojawia się w konkretnej chwili, 
by za chwilę zniknąć. Jest 
dowodem na społeczny 
potencjał pewnych miejsc. Nie 
musi być odgórnie powoływany 
do życia ani przywiązany do 
określonej przestrzeni. 

GRAFIKA: ZOFIA KOFTA





PLAC 
EUFORII

  

To plac dostarczający 
przyjemnych doznań. Można się 
na nim bawić, opalać, chłodzić 
wodą, obserwować ludzi, 
krajobraz oraz zmieniającą się 
pogodę. Sprzyja temu 
nieuchwytna aura miejsca, ale 
też elementy wyposażenia i 
wystroju. 

GRAFIKA: ZOFIA KOFTA





PLAC OAZA
  

Daje schronienie na czas, gdy 
miejski gwar przestaje cieszyć, 
a upał daje się we znaki. Może to 
być park albo fontanna, ale 
także zakamarki i murki, o które 
można się oprzeć.

GRAFIKA: ZOFIA KOFTA







PLAC 
CELOWY 

Jest używany w określonym celu, 
jednak często w sposób 
nieprzewidziany i niezaplanowany 
przez urbanistów. Funkcjonuje 
różnie, w zależności od potrzeb. 

GRAFIKA: ZOFIA KOFTA





PLAC 
STEROWANY  

  

Przestrzeń zarządzana w 
oparciu o własność. 
Podejmowane decyzje lub ich 
odraczanie wpływają na funkcję, 
charakter i krajobraz miejsca – 
w ich wyniku powstają na 
przykład place parkingi, place 
puste, podzielone, animowane, 
chronione lub prywatne.

GRAFIKA: ZOFIA KOFTA





PLAC 
KONSTELACJA
  

Jest częścią sieci przestrzeni 
miejskich, dzięki czemu nie 
tylko usprawnia komunikację 
pomiędzy nimi, ale również 
pozwala na pełniejsze 
doświadczanie miasta.

GRAFIKA: ZOFIA KOFTA



Koncepcja: dr Leszek 
Wiśniewski



Place making –> lista pytań, 
które warto zadać, gdy 
planuje się lub ocenia 
przestrzenie publiczne 
znaczące dla miasta i 

lokalnych społeczności



Czy mieszkańcy i mieszkanki okolicznych budynków korzystają  
z placu?  
Czy ścieżki prowadzą tam, dokąd ludzie naprawdę chcą się udać?  
Czy na placu przebywa tyle samo kobiet co mężczyzn?  
Czy na placu w tym samym czasie toczą się różne aktywności (ludzie 
chodzą, jedzą, grają, np. w szachy, relaksują się, czytają itd.)?  
Czy jest to miejsce, które wybrałbyś / wybrałabyś na spotkanie  
z przyjaciółmi i przyjaciółkami? 
Czy użytkownicy i użytkowniczki placu okazują sobie uczucia? 
Uśmiechają się, często nawiązują kontakt wzrokowy?  
Czy użytkownicy i użytkowniczki improwizują ze sposobem  
wykorzystania placu i jego wyposażenia?  
Czy zachowują się swobodnie?  

* Za opracowaniem Project for Public Spaces (www.pps.org).
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