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WSPÓŁPRACA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ  
W KATOWICACH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI. 
WYBRANE PRZYKŁADY PROJEKTÓW STUDENCKICH

 

Edukacja na kierunku Architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nastawiona 
jest w dużej mierze na stronę praktyczną zawodu architekta. Aby dobrze przygotować 
studentów do przyszłej pracy konieczne jest zapoznanie ich z realnymi praktykami, które 
napotkają w samodzielnym życiu zawodowym. Jednym z elementów takich działań jest 
rozpoczęcie pracy z rzeczywistymi podkładami dla konkretnych, istniejących lokalizacji. 
Uzyskanie dobrej jakości materiałów wyjściowych (mapy, dokumentacja fotograficzna, 
pomiary, inwentaryzacja, itp.) często wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz czasochłon-
nym ich przygotowaniem. Sposobem na rozwiązanie wspomnianych przeszkód jest m.in.: 
współpraca uczelni z jednostkami samorządowymi.

Z inicjatywy nauczycieli akademickich WST w 2009 roku podpisano porozumienie 
z Urzędem Miejskim w Bytomiu. W ramach porozumienia miasto (urząd) wskazało 
konkretne lokalizacje stanowiące potencjalne miejsca inwestycji oraz udostępniło 
materiały wyjściowe, a także wsparło merytoryczne. Dzięki materiałom i informacjom 
stało się możliwie szybsze rozpoczęcie pracy projektowej (wizja lokalna w dalszym ciągu 
pozostawała w obowiązku przyszłych projektantów). Pracownicy UM gościli na zajęciach 
projektowych, w bezpośrednich rozmowach ze studentami służyli radą, wyjaśniali punkty 
widzenia urzędu oraz określali decyzje strategiczne. Poza stroną dydaktyczną jednym  
z najważniejszych celów programu było opracowanie materiałów na potrzeby własnych 
analiz oraz mogących służyć promocji miasta skierowanej do mieszkańców (poprawa 
wizerunku miasta, wskazanie możliwości lub kierunków rozwoju) oraz do odbiorców 
zewnętrznych (inwestorów). Wyróżniające się projekty powstałe na  zajęciach kursowych 
oraz w ramach prac dyplomowych opracowane w trakcie programu współpracy  
z Urzędem Miasta Bytom, zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Biurze 
Promocji Miasta. Wystawę można było odwiedzać w dniach od 5 do 22 marca 2012 roku. 
Część prac wystawiona była w budynku Urzędu Miejskiego w tym samym terminie. 
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Fotografia przedstawia fragment artykułu opublikowanego w „Rynek 7” na temat wystawy podsu-
mowującej współpracę WST z UM Bytom. Autor fotografii wykorzystanej w artykule Krzysztof Kadis.

Lokalizacje z miasta Bytomia wykorzystywane są na zajęciach dydaktycznych aż do tej 
pory. Do dnia dzisiejszego do programu przystąpiły kolejne miasta i gminy, między  
innymi: Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Oleśnica (woj. Dolnośląskie), gmina Godów. 
W czasie kilkuletniej współpracy, w ramach przedmiotów dotyczących projektowania  
architektonicznego oraz urbanistycznego, powstało kilkadziesiąt a być może nawet kilka- 
set projektów o zróżnicowanej tematyce i zakresach. Wśród nich były tematy klasyczne 
jak i nietuzinkowe i nieszablonowe, dzięki którym można było spojrzeć na daną lokalizację 
bądź całe miasto z innego, świeżego punktu widzenia. Wśród wykonanych opracowań 
można wymienić np.: projekt toru wyścigowego wraz z zapleczem do organizowania 
zawodów formuły 1 oraz zawodów crossowych, projekt zabudowy całego placu obiektem 
usługowym z podziemnymi parkingami i dachem zielonym przypominającym naturalne 
ukształtowanie terenu, przebudowy kamienic, które w swych zamierzaniach dawały im 
„drugie życie”, duże centrum sportowe, uzupełnianie tkanki śródmiejskiej zarówno w skali 
pojedynczych budynków jak i całych kwartałów oraz wiele innych, ciekawych tematów.
Korzystając z otrzymanych podkładów i konfrontując z nimi własne spostrzeżenia z wizji 
lokalnych studenci uczą się analizy urbanistycznej i wykorzystania podstaw teoretycznych 
projektowania. W efekcie tych działań powstały koncepcje będące praktycznym 
wdrożeniem zdobytej wiedzy i zasad rozwiązań projektowych funkcjonalno-użytkowych 
zarówno architektonicznych jak i urbanistycznych. 

Podsumowanie takiego współdziałania przyjmowało i przyjmuje przede wszystkim dwie 
formy: wystawa lub prezentacja. Wybrane prace, w ramach współpracy z poszczególnymi 
jednostkami, są wyróżniane i nagradzane. 

Ponieważ poziom prac w wielu przypadkach jest bardzo wysoki, a w prasie lokalnej 
opublikowane zostają jedynie fragmenty prac lub zdjęcia z wystawy, zależy nam na 
tym, by opracowany w ramach programu współpracy materiał wydać w formie bardziej 
obszernej. Przygotowany przez studentów materiał został poddany edycji, staraliśmy się 
zachować jak najwięcej z pierwotnych projektów, jednak ze względu na przyjęte założenia 
(jedną stronę dla jednej pracy) i czytelność materiału często musieliśmy redukować 
jego treść (np. kosztem części analitycznej). W przypadku każdej z prac staraliśmy się 
wybierać fragmenty najciekawsze, najbardziej interesujące, a jednocześnie pozostawić 
sens projektu, jego główną myśli, cel oraz charakter.  






















