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Czym się zajmujemy?

● Tworzymy koncepcje zagospodarowania przestrzennego,

● Organizujemy oraz bierzemy udział w studenckich konferencjach 
naukowych,

● Aranżujemy kursy, szkolenia i warsztaty,

● Organizujemy wyjazdy o charakterze integracyjno-poznawczym,

● Nawiązujemy znajomości z rożnego rodzaju stowarzyszeniami i 
organizacjami związanymi z planowaniem przestrzennym.



Współpraca



Poznańska Mapa Barier

Zakres opracowania:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xEprC-GxxickX5uO-eHj7mPR6vA



Poznańska Mapa Barier



Kategorie barier

Nieodpowiednie przejście 

Nieodpowiednia nawierzchnia



Niedostosowane schody

Nieodpowiednia kładka

Kategorie barier



Przeszkoda na drodze

Nieodpowiedni przystanek

Kategorie barier



Inne

Usunięte bariery

Kategorie barier



Inwentaryzacja 
terenu

Nanoszenie 
wyników 
na Mapę

Aktualizacja

Sporządzenie 
raportu

Schemat pracy



Projekt zagospodarowania 
podwórka na Wildzie



Studium przypadku



Studium przypadku



Studium przypadku

● Zdehumanizowana przestrzeń,

● Wewnętrzne podziały- izolacja,

● Brak więzi miedzy mieszkańcami,

● Deficyt przestrzeni do odpoczynku i zabawy,

● Puste lokale mieszkaniowe,

● Wspólne, czyli niczyje?



Przykładowe rozwiązania

● Opracowanie dwóch koncepcji: z podziałami na działki i 
bez,

● Zamaskowanie pojemników na śmieci za zieloną ścianą - z 
roślin pnących się po pergolach i ścianach,

● Miejsce w zaciszu do odpoczynku, spotkania się z 
sąsiadami,

● Strefa przeznaczona dla najmłodszych (ścianka 
wspinaczkowa, mały plac zabaw)



Przykładowe rozwiązania



Burza Mózgów na 
Starym Dworcu PKP 

w Poznaniu



Burza mózgów
na Starym Dworcu PKP w Poznaniu

ORGANIZATORZY



Burza mózgów
poruszone tematy

● Nowa koncepcja zagospodarowania starego budynku Dworca PKP

● Projekt fasady starego Dworca PKP

● Projekt kładki łączącej nowy Dworzec PKP z peronami 4-6 

● “Ściana płaczu” na peronie 1

● Ogólna estetyka peronów 1-3 oraz stan peronów 4-6

● Przeznaczenie Placu Dworcowego (pomiędzy peronem 1 a 4)

● Budowa biurowców i hotelu w przestrzeni tzw. “międzytorza”

● Remont (poszerzenie i przedłużenie) przejścia podziemnego



Burza mózgów
koncepcje przebudowy Dworca PKP

Nowa koncepcja zagospodarowania starego budynku Dworca PKP



Burza mózgów
wyniki i podsumowanie

Podsumowanie spotkania wraz z analizą odpowiedzi mieszkańców 
dostępny jest on na stronie Stowarzyszenia “Inwestycje dla 
Poznania”.

idp.org.pl

http://idp.org.pl
http://idp.org.pl


Warsztaty i szkolenia



SmileUrbo
Innowacyjna gra symulacyjna

http://www.youtube.com/watch?v=284YIbE1DCY


SmileUrbo
Gracze

Źródło:http://www.smileurbo.com/pl/



SmileUrbo
Mapa wioski



SmileUrbo
Nauka przez doświadczenie

● Interaktywna gra symulacyjna, stawiająca graczom realne wyzwania,

● Praca w grupie i konieczność podejmowania wspólnych decyzji,

● Uczy komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania czasem 
i rozwijają kompetencje negocjacyjne graczy,

● Wspomaga tworzenie silnych społeczności lokalnych.



SmileUrbo
Jesteśmy trenerami!



SmileUrbo
Jesteśmy trenerami!



SmileUrbo
Jesteśmy trenerami!



Warsztaty urbanistyczne 
dla dzieci

● Wprowadzenie dzieci w świat planowania przestrzennego,

● Budowanie świadomości społecznej oraz wrażliwości na otoczenie,

● Uczymy pracy w grupie i myślenia prognostycznego,

● Stawiamy na mobilność dzieci i jak najlepsze wykorzystanie ich 
ruchliwości,

● Nauka orientacji w przestrzeni oraz dobrych nawyków.









Konferencje



Urban Day 2015

● Temat: “Niepełnosprawni, pełnoprawni użytkownicy miasta”
● Sesja konferencyjna i warsztatowa
● Wystąpienia praktyków i pracowników WNGiG
● Tematy prelekcji:

○ „Współczesne miasto dla ludzi wg Jana Gehl’a” - dr inż. Przemysław Ciesiółka
○ „Miasto niepełnosprawne” - Arkadiusza Borkowskiego IdP
○ „Dobre praktyki rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami  stosowanych 

na UAM 
○ w Poznaniu” - Piotr Leśniewski - pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami PSS 

UAM
○ „Savoir vivre w kontekście osób niepełnosprawnych„ Agnieszka Kubicka, 

Sebastian Mankiewicz
● Wizja w terenie na ul. Dąbrowskiego poprzedzająca warsztaty
● Warsztaty prowadzone przez pracowników WNGiG:

○ mgr Elżbieta Piotrowska
○ dr inż. Przemysław Ciesiółka
○ dr inż. arch. Bogusz Modrzewski
○ dr hab. inż. arch. Adam Nadolny







“Seniorzy- studenci, 
razem możemy więcej” 

KNGP PW



Wyjazdy integracyjne



Gułtowy 2015 

W ramach wyjazdu odbyły się:

● konferencja “Dobre praktyki w projektowaniu i rozwoju 
współczesnych miast zagranicznych”

● dwa panele dyskusyjne: “Miasta w miesicie” oraz “Suburbanizacja - 
problem współczesnych miast i ich mieszkańców”

● warsztaty: “Obraz miasta według Kevina Lynch’a”









Plany na przyszłość



 Akademickie Koło Naukowe Gospodarki 
Przestrzennej

www.akngp.amu.edu.pl

 e-mail: akngp.amu@gmail.com
facebook: facebook.com/akngp/

Siedziba: Pokój L-104

Prezes AKNGP

Maciej Główczyński
e-mail: macglowczynski@gmail.com

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej

 ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji zostały wykonane przez: Lidię Ostrowską, Adama Wronkowskiego i Krzysztofa Boryło



Dziękujemy za uwagę!


