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WPROWADZENIE 
Warsztaty studenckie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe E_scape działające przy Instytucie 
Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT są pierwszymi, z planowanego na rok 2012 cyklu „Cooltura 
Rowerowa”. Warsztaty mają charakter multidyscyplinarny i dedykowane są studentom kierunku Architektura 
i Urbanistyka, w szczególności skierowane są do studentów II i III roku studiów rozpoczynających 
uczestnictwo i współpracę z SKN E_scape.  
 
GENEZA WARSZTATÓW 
W marcu 2012 w ramach pierwszej edycji Festiwalu Kultury Skandynawskiej Nordic Cross Point 2012, 
SKN E_scape zostało zaproszone do współpracy i w ramach imprezy opracowało prelekcję zatytułowaną 
KULTURA ROWEROWA, poświęconą skandynawskim rozwiązaniom w zakresie komunikacji rowerowej. 
W ramach festiwalu, studenci SKN E_scape nawiązali stałą współpracę z Organizatorem, Fundacją Kultury 
i Sportu z Warszawy. Zainteresowanie tematem było na tyle duże, że studenci postanowili zorganizować w 
roku 2012 cykl warsztatów pod hasłem „Cooltura Rowerowa”, poświęconych problematyce kultury 
i komunikacji rowerowej w Szczecinie.  Prezentacja wyników warsztatów ma się odbyć podczas 
przyszłorocznej II edycji Festiwalu Nordic Cross Point w Szczecinie. 

Pierwsze wydarzenie zatytułowano BIKE_site 2012. Będzie ono miało formę weekendowych, 3-dniowych 
warsztatów studenckich i zaplanowane jest w terminie 18-20 maja 2012. Intencją organizatorów jest przede 
wszystkim uzyskanie multidyscyplinarnych i kreatywnych propozycji rozwiązań projektowych w zakresie 
kultury rowerowej. Warsztaty BIKE_site 2012 mają na celu łączenie dziedzin architektury, urbanistyki oraz 
szeroko pojętego designu dla uzyskania ciekawych projektów „miejsca dla roweru” w przestrzeni miasta. 
Dodatkowym zamierzeniem jest integracja studentów pochodzących z różnych roczników kierunku 
Architektura i Urbanistyka, oraz świeże spojrzenie młodych ludzi na problem komunikacji rowerowej 
w Szczecinie. 
 
CEL WARSZTATÓW 
Warsztaty poruszać będą problem „miejsca dla rowerów” zlokalizowanego w przestrzeni miejskiej. 
Rozwiązania projektowe mogą dotyczyć zarówno czasowych jak i stałych rozwiązań umożliwiających 
parkowanie rowerów, a także innych rozwiązań ułatwiających codzienne użytkowanie roweru w przestrzeni 
miasta. Celem będzie dogłębna analiza tematu, a także znalezienie kreatywnych rozwiązań z zakresu małej 
architektury, urbanistyki oraz szeroko rozumianego designu. W warsztaty wpisana została formuła 
konkursowa mająca na celu wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej pracy projektowej powstałej w czasie 
warsztatów BIKE_site 2012. Do składu jury części konkursowej warsztatów zaproszono profesjonalistów 
zajmujących się designem, rzeźbą, architekturą oraz zagadnieniami rowerowymi. Dodatkowo na etapie 
przygotowywania projektów przewidziano możliwość zasięgnięcia opinii z zespołem konsultantów 
zaproszonych do współpracy w ramach warsztatów. 

 
FORMA WARSZTATÓW 
Praca nad projektami będzie odbywać się w 4-6 osobowych grupach. Po każdym z etapów określonym w 
harmonogramie warsztatów, będzie odbywać się krótka prezentacja pokazująca zaawansowanie danych 
zespołów. Praca grupowa wspomagana będzie możliwością konsultacji na każdym etapie pracy i 
możliwością dodatkowych dyskusji nad rozwiązaniami projektowymi. Warsztaty BIKE_site zakończone 
zostaną prezentacją koncepcji projektowej każdej z grup. Dodatkowo przewidziane jest opracowanie modelu 
fizycznego projektowanych rozwiązań i opracowanie ostatecznych plansz prezentujących efekty pracy. 



Podstawą i materiałami obrad jury konkursowego będą prezentacje projektów oraz cyfrowa wersja plansz z 
przyjętymi rozwiązaniami. Efektem końcowym będzie publikacja folderu powarsztatowego oraz prezentacja 
plansz projektowych. 
 
UCZESTNICY WARSZTATÓW 
Uczestnikami będą przede wszystkim studenci II i III roku studiów I stopnia na kierunku Architektura 
i Urbanistyka, wspomagani przez studentów I roku studiów magisterskich oraz studentów III roku – 
założycieli SKN E_scape. 
 

ZADANIE 
Zadaniem uczestników warsztatów jest znalezienie rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych oraz 
zakresu designu, będących odpowiedzią na następujące problemy i zagadnienia: 
- tymczasowy postój rowerów w przestrzeni publicznej 
- system miejskich wypożyczalni rowerowych 
- sposób użytkowania oraz funkcjonowania miejskiej wypożyczalni rowerowej 
 

Prace projektowe podczas warsztatów odbywać się będą w poszczególnych etapach pracy: 
Krok 1 - Zdefiniowanie hasła "BIKE_site" 
Krok 2 - Osadzenie hasła w kontekście Cooltury Rowerowej  
Krok 3 - Przedstawienie problemów związanych z przestrzenią dla rowerów w mieście 
Krok 4 – Prezentacja pomysłu dla BIKE_site w Szczecinie  
Krok 5 - Sporządzenie wytycznych projektowych 
Krok 6 - Przedstawienie propozycji projektowych i prezentacja walorów projektu 
Krok 7 - Przygotowanie prezentacji końcowej 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZATORZY WARSZTATÓW 
 
Studenckie Koło Naukowe E_scape 
działające w ramach: 
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego 
Wydział Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 
Adres: 
Studenckie Koło Naukowe E_scape 
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego 
ul. Żołnierska 50 
71-210 Szczecin 
pokój nr 6 
 
Kontakt: 
Opiekun SKN – dr inż. arch. Adam Zwoliński, e-mail: azwolinski@zut.edu.pl, tel. 609 740 200 
Przedstawiciel Zarządu SKN – stud. Aleksandra Wasylik, e-mail: olawasylik@o2.pl, tel. 500 248 816 


