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There are no translations available.
Serdecznie zapraszamy zebranie ogólne oddziału, które odbędzie się 21 października o godz.
17.00 w sali 415 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie rozpocznie się wręczeniem dyplomów za najlepsze prace dyplomowe na Wydziale
Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 2020/2021.Potem dobędzie się prezentacja
"Praktyka współprojektowania" projektantów A2P2 prowadzonego przez kol. Monikę Arczyńską
i kol. Łukasza Pancewicza.

Czy wspólnie z mieszkańcami można współprojektować przestrzeń miasta? Czy wspólnie z
mieszkańcami można współprojektować przestrzeń miasta? Czy nieprofesjonaliści mają wiedzę
i umiejętności pozwalające na podejmowanie ważnych decyzji projektowych? W trakcie
spotkania projektanci A2P2 opowiedzą o tym, że jest to możliwe. Opowiemy metodach pracy z
mieszkańcami, które pozwalają na zaangażowanie ich w proces projektowy na zasadach
partnerskich. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie metodyka warsztatów
konsultacyjno-projektowych stosowana przez A2P2 przy projektach przestrzeni publicznych w
Łodzi, Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Porozmawiamy o roli działań przygotowawczych do
projektu, roli dialogu oraz zadaniach projektanta jako wspomagającego proces
współdecydowania. Prezentacja będzie oparta na wieloletnim doświadczeniu praktycznym
zespołu.

A2P2. A2P2, założone w 2015 r. przez Monikę Arczyńską i Łukasza Pancewicza, jest
gdańskim biurem zajmującym się projektowaniem urbanistycznym, partycypacyjnym oraz
doradztwem technicznym. W Trójmieście biuro było zaangażowane w przygotowanie
masterplanu dla Stoczni Gdańskiej we współpracy z biurem Henning Larssen, doradztwo
projektowe dla działań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dla Urzędu Miasta
Gdańska, odpowiadało m.in. za przeprowadzenie konkursu na siedzibę główną Okręgowej Izby
Lekarskiej, projekt pierwszego, trójmiejskiego woonerfu ? ulicy Abrahama oraz koncepcji
przebudowy ul. Starowiejskiej w Gdyni, opracowywało także koncepcję rozbudowy portu
kontenerowego DCT. Obecnie A2P2 jest zaangażowane w proces konsultacyjny Parku
Południowego na zlecenie Biura Architekta Miasta Gdańska. Biuro prowadzi działalność w
całym kraju.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji. W trakcie spotkania będzie możliwość zdobycia kopii
wrześniowego numeru miesięcznika Architektura & Biznes współredagowanego przez A2P2 a
poświęconego działaniom przedprojektowym (kopia cyfrowa jest dostępna pod adresem:
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https://www.architekturaibiznes.pl/434,architekturaibiznes-09-2021.html).
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