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W ostatni weekend stycznia w Galerii Architektury SARP odbyły się dwudniowe warsztaty 

zorganizowane przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w ramach konferencji Miasto 

Przemian. Uczestnicy, głównie studenci takich kierunków jak architektura czy wzornictwo ze 

wsparciem przyszłych ekonomistów, pod bacznym okiem Pete Kerchera spróbowali swoich sił 

w rewitalizacji rejonu ulicy Mariackiej Tylnej. Droga ta, jeszcze niedawno ślepa, dziś stanowi 

najkrótsze połączenie ulicy Dworcowej z Francuską.  

Wyzwanie 

 „Design dla wszystkich” to hasło przewodnie warsztatów, które miały na celu sprowokować do 

dyskusji na temat rewitalizacji miasta w sensie przestrzennym, ale również społecznym. Dlatego, też 

gościem specjalnym warsztatów był człowiek zajmujący się podnoszeniem jakości życia poprzez 

design. Pete Kercher rozpoczął spotkanie od wykładu, prezentując różne oblicza designu  

w przestrzeni miejskiej. Otworzył oczy na niezauważalne na co dzień problemy i niedogodności  

z jakimi spotykają się zwykle przechodnie, mieszkańcy, turyści, różne grupy społeczne.  Znalazło się 

również miejsce na porównanie przestrzeni miejskich w różnych europejskich miastach. Wśród nich 

nie zabrakło i Katowic, w których Kercher zauważył zarówno złe jak i dobre strony, a także wielki 

drzemiący w mieście potencjał. 

W terenie 

Bogatsi o nową wiedzę uczestnicy wybrali się na wizję lokalną okolicy. Podczas krótkiego spaceru 

żywiołowo dyskutowali o każdym, nawet najmniejszym elemencie tkanki miejskiej, od kostki 

brukowej zaczynając, a na koszach na śmieci kończąc. „Na tapetę wzięto”:   oddane nie tak dawno do 

użytku publicznego ulice Mariacką i Mielęckiego, podwórka przy ulicy Mariackiej Tylnej oraz przejście 

podziemne, które prowadzi do ulicy Wojewódzkiej. Oprócz wizji lokalnej przeprowadzono również 

wywiad środowiskowy z mieszkańcami, co z całą pewnością było niezwykłym doświadczeniem dla 

uczestników warsztatów.  

Na papierze 

Po powrocie do pracowni podzielono się na pięć grup, z których każda zajmowała się odrębnym 

fragmentem rewitalizowanego terenu.  Pierwszym etapem działań był wywiad z miejscową ludnością. 

W oparciu o ich potrzeby, wymagania i wyobrażenia skonstruowano wstępne zarysy projektów. 

Następnie przeprowadzono burze mózgów, z których wypłynęły najbardziej optymalne rozwiązania 

poprawienia wizerunku zdegradowanej przestrzeni. Niedzielny poranek rozpoczął się przelewaniem 

pomysłów na papier, a z papieru do programów graficznych. Wizualizacje stopniowo nabierały 

kolorów i detali. O godzinie 16:00 wszystkie zostały zebrane i zaprezentowane na forum.  

Owoce 

Bo długich i obfitujących w zagorzałe dyskusje i ciężką pracę godzinach nastąpiło zwieńczenie 

wysiłków,  owocem których była prezentacja koncepcji i słowa pochwały Pete Kercher’a.  Prowadzący 

był pełen uznania dla efektów pracy każdej z grup. Podkreślał, że pomimo tak krótkiego czasu 



stworzono naprawdę wartościowe projekty, które należy rozwijać. Dlatego obecnie trwają prace nad 

udoskonalaniem pomysłów. Wszystkie zostaną w najbliższym czasie opublikowane przez Biuro 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a później złożone jako propozycja do Urzędu Miasta Katowice. 

Pozostaje mieć nadzieję, że urzędnicy potraktują projekty poważnie i w przyszłości uczestnicy 

warsztatów będą mogli podziwiać choć część swoich pomysłów wcielonych w życie.  
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