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“DESIGN PUBLICZNY  / PUBLIC DESIGN”   
 

DWA ASPEKTY    :  

TWO  ASPECTS  OF SUBJECT MATTER   : 

 

A. “DESIGN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”  - ROZUMIANY JAKO:  

     - DESIGN  / PRODUCT  /  PRZEDMIOT   w przestrzeni publicznej   

     (  “mała architektura”, przedmioty  - meble ulicy,  instalacje  ?) 

     “DESIGN IN PUBLIC SPACE “  UNDERSTOOD  AS WELL  AS : 

      - DESIGN  / PRODUCT / OBJECT   in public space  
       (“SMALL ARCHITECTURE” , OBJECTS, STREET FURNITURE, INSTALATION etc )   

 

B. “DESIGN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”  – ROZUMIANY  JAKO:  

     - DESIGN  /  PROCES   PROJEKTOWANIA   przestrzeni  publicznej     

     “DESIGN AT PUBLIC SPACE”   -  UNDERSTOOD AS  WELL AS:  

       DESIGN / PROCESS OF DEIGNING  OF PUBLIC SPACE    

 

      DESIGN FOR …  means / znaczy   PRZEZNACZYĆ DLA ….  
 





 

 

Refer case study : 

 

Miejsca , miasta   / woda : 

  

Poznań – Warta – Ostrów Tumski , 

Kalisz – Prosna , Szczecin - Odra , Wrocław – Odra – Ostrów Tumski  , Warszawa – Wisła , 

Kraków – Wisła , 

Praha – Wełatwa , Berlin – Szprewa , Wenecja – Laguna , Paryż – Sekwana , Amsterdam / Rotterdam , Londyn – Tamiza , Moskwa - 

Moskwa , Kair – Nil ,  Stambuł – Bosfor etc   

Cleveland , Chicago – jezioro  , Wenecja,  , Tokio – Zatoka, NYC Hudson River, Buenos Aires – Parana ,  

Rio de Janeiro , Shanghai – Huang PU, Sydney – Zatoka  etc       



























PRZESTRZEŃ PUBLICZNA   

TO PODSTAWOWE ŚRODOWISKO  KOMUNIKACJI    SPOŁECZNEJ  

PUBLIC SPACE IS A FOUNDAMENTAL  ENVIROMENT FOR SOCIAL COMMUNICATION 

   

  

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA  W  MIEŚCIE  TO  NATURA MIASTA  - TO SAMO MIASTO ! 

PUBLIC SPACE IN THE CITY IS A NATURE OF THE CITY – IT IS A CITY ITSELF  

 

 

WARTOŚĆ  I ZNACZENIE  PRZESTRZENI   PUBLICZNYCH   W  MIEŚCIE    

WYZNACZA  WARTOŚĆ  I ZNACZENIE  MIASTA 

PRZESTRZENIE PUBLICZNE IDENTYFIKUJA MIASTO  

PUBLIC SPACE  VALUE  AND  MEANINGS  IN  THE CITY 

 DETERMINE VALUE  AND MEANING  OF THE CITY  ITSELF 

PUBLIC SPACE  IDENTIFYING THE CITY ITSELF     
   

 
• Czy jest możliwe miasto bez przestrzeni publicznych  - miasto bez miasta , miasto w mieście  ( ścieżki narracji ) ? 

• Czy jest możliwa  przestrzeń publiczna  bez  designu  - bez  ( design) projektowania  ? Bez przedmiotu ( design) 

 



























TEZY / TESIS  

Przestrzeń  publiczna w mieście   to: 

Public space in the city  are : 

 

- forma   INTERFACE  za  pomocą  którego  

  realizowana jest  nasza potrzba  komunkacji   społecznej  

  identyfikacja   miejsc , miast,  przestrzeni ,  narracja o tych przestrzeniach 

- form of INTEFACE  with  a use  of which  we realized  

  our needs of social communication  

   

- znaczące  przestrzenie publiczne w mieście posiadają 

  wymiar ponad użytkowy , mają charakter  wypowiedzi  artystycznej  –  metafory  

  i są  przedmiotem refleksji filozoficznej 

- meaningful  public space in the city  poses over-functional size,  they  are having 

  character of art expression  - they are methaphors  and are subject matter  

  of philosophical reflection   

 
- projektowanie przestrzeni publicznych jest  procesem ich interpretacji z udziałem 

użytkowników , 
- designing of public space is a process of their interpretation with a users  

participation   
 
 















































 

 

DYCHOTOMIE   FORMALNE  / TWO FORMAL FORMAL  DYCHOTOMIE  ( DUALITY)  

Przestrzenie publiczne  - przestrzenie nie publiczne  (publiczne , społeczne , prywatne,  sakralne?) 

Public space – non public space ( public, social, private, sacral?)   

przestrzenie otwarte – przestrzenie zamknięte  , dynamiczne – statyczne  etc 

Open space – closed space , dinamic space – static space etc  

  

PRZESTRZEŃ  PUBLICZNA  /  PRZESTRZEŃ  NIE PUBLICZNA 

PUBLIC SPACE  /  NON PUBLIC SPACE  
 

Wszystkie inne  przestrzenie  - ich funkcje, formy  nazwy , znaczenia  mieszczą  się  w  zakresie tej dychotomii  

All others spaces – function, forms , names, meanins are included in the interval  of this dychotomie   

  (Wielgosz A. - “Słownik Znaków Rysunkowych …./ The Dictionary of Drawing Signs” – skala biel /czerń)     

  

PRZESTRZENIE PUBLICZNE  TO FORMA   BAZY  DANYCH /  INTERFACE MIASTA  / TEKST  MIASTA  /   

PRZY UŻYCIU  TAKICH NARZĘDZI  REALIZUJE  SIĘ  POTRZEBA  IDENTYFIKACJI  PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 

PUBLIC SPACE    THIS IS  A FORM  OF  DATA BASE / INTERFACE / TEXT  

WITH A USE OF THAT TOOLS  WE SHOULD REALIZED   OUR NEEDS  OF  IDENTITY  OF PUBLIC SPACE  

 

 

DESIGN  -  projektowanie   przestrzeni publicznej  może polegać na społcznościowej 
             / partycypacyjnej /   interpretacji  projektowej   “interface”   miasta. 

 

DESIGN  - process of designing  of  public space seemed to be some sort  of  community  
            design interpretation  of   “interface”  of the city. 

     
 

 





















  

 

 





















Wcześniej agora, świątynia , forum, rynek, plac , square, shoping mall, centra handlowe, termy, passaze , galerie -     

Dziś   -   w  większym stopniu aniżeli wcześniej,  

przestrzenie publiczne  to  środowiska  intensywnej   komunikacji  komunikacji społecznej. 

 

Przestrzenie publiczne  -   interface  miasta  

Public space  - interface of the city  

 
Przestrzenie publiczne   to dziś również  przestrzenie wirtualne , medialne , 

wszystkie inne media komunikacji społcznej , media  transportu – publiczne 

środku  transportu   (dworce kolejowe, morskie , transatlntyki, 2-3 pasażerów ,  lotniska - Airbus 300 – ok.800 pasażerów? )  



Flyight trafic  







NOWE ASPEKTY,  NOWE WYMIARY , NOWE TECHNOLGIE   komunikacji  

Google Earth , etc   www.lyighttrafic.com , www.marinetrafic.com  etc 

Radykalnie zmieniające się  media ,  technologie, narzędzia  - wymuszają 

zasadnicze zmiany definicje – określenia  wartości filozoficznych, wartości 

estetycznych,   wartości  designu  przestrzeni publicznych. 

 

Jest potrzeba zasadniczych zmian  sposobów  myślenia   

o  wartości I znaczeniach przestrzeni publicznej  

This is a need  for fundamental   changes ways of thinking  

on value and meanings of public space  
 

“mieć” – ja mam , my mamy “     “to have – I have,  we have etc ”   

zmiana  sposobu myślenie o przestrzeni publicznej w mieście w kategoriach 

konsument / klient / obywatel    

Changes  ways of thinking  on public space  on  category  

 “być” / “to be”  – “ ja jestem , my jesteśmy”  / “ I am , we are” 

   

 

http://www.lyighttrafic.com
http://www.marinetrafic.com
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“PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

  -  POZA  PRZESTRZENIAMI   PUBLICZNYMI  W MIEŚCIE” 

    

“PUBLIC SPACE  

  - OUT OF  THE CITY PUBLIC SPACE”   
Przestrzeń  publiczna  bez designu  – przedmiotu / podmiotu  -projektowania  produktu  - przestrzenie sakralne  - Varansi  

 

































Masai Mara  
 



KONKLUZJA / CONCLUSION  

 

Przestrzeń  publiczna w mieście   to: 

INTERFACE  -  baza danych elementów przestrzeni miejskiej -  za  pomocą  którego  

realizowana jest   komunkacja  społeczna, identyfikacja  miasta  

Public space in the City that is: 

INTERFACE – data base of city’s  space elements  with a use of which  we realize our needs of social 

expression , identity of the space, identity of the city  

 

projektowanie przestrzeni publicznych jest  procesem  interpretacji  przestrzeni publicznych   
z udziałem jej użytkowników  

designig public space is a process of  their interpretation with  a users participation  
 

 

wartościowe – znaczące   przestrzenie publiczne w mieście posiadają wymiar ponad użytkowy 

valuable – meaningful public space in the city poses overfunctional size  

 

przestrzenie publiczne   to wypowiedzi –  narracja   o mieście  

public space this is expression – narrative on the city 

 

przestrzenie   publiczne   to  wypowiedzi  artystyczne - metafory  

public space this is an art expression – methafore 

    

przestrzeń  publiczna  powinna  być  przedmiotem refleksji filozoficznej 

public space  ought to be a subject matter of philosophical reflection   

 
WARTOŚĆ  I ZNACZENIE  PRZESTRZENI   PUBLICZNEJ   W MIEŚCIE   WYZNACZA  WARTOŚĆ I ZNACZENIE   MIASTA 

VALUE AND MEANING OF PUBLIC SPACE IN THE CITY  CONSTITUT VALUE AND MEANING OF THE CITY  

 
  

 





   
Konferencja :  

 „Wspólna nie znaczy niczyja”  -  

 

   Żadna przestrzeń nie jest  niczyja 

    

   Design Publiczny  - to Design Partycypacyjny  

   urzeczywistniany / realizowany   

 

   przez   

   

   społeczności  użytkowników przestrzeni miasta / 

   społeczności użytkowników przestrzeni poza miastem     





 

 

 

Dziękuję za uwagę 
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