
KSIĘGA POMYSŁÓW 

! dzieci mają głos ! 



Dzieciaki w akcji. 
Miasto na OPAK. 
Projekt współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 

Nasz plan: 

• warsztaty edukacyjne 

• minispacery badawcze 

• pracownia projektowania 
(warsztaty projektowania  
i tworzenia obiektów małej 
architektury miejskiej) 

• spotkania z ekspertami 
(architekt, projektant) 

• piknik „Dzieciaki w akcji” 

 

Udział wzięli: 
• uczniowie dąbrowskich szkół:  
• SP nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi  
• SP nr 30 
• SP nr 12 
• SP nr 13 
• SP nr 3 
• kadra i eksperci Stowarzyszenia 

Dobrych Inicjatyw Komitywa: 
Anna Dęboń 

         Karolina Imielska 
         Sebastian Pietkiewicz 
         Tomasz  i Irena Hliniak 
 
 
 

Opracowanie: Anna Dęboń 



ROK współpracy i wspólnych 
wyzwań: 1.09.2018r-30.09.2019r. 

„Dzieciaki w akcji. Miasto na OPAk” 
projekt realizowany dzięki 
dofinansowaniu w ramach  Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 
2018 przez Stowarzyszenie Dobrych 
Inicjatyw Komitywa w partnerstwie z 
dąbrowskim Urzędem Miejskim. 
 
Cel: zapoznanie dzieci w wieku 
szkolnym z pojęciami partycypacji i 
rewitalizacji oraz wyjaśnienie 
procesów im towarzyszących w 
kontekście miasta oraz najbliższego 
otoczenia.  

Ponad 170 uczniów  
z dąbrowskich szkół.. 

Blisko 50 edukacyjnych  
warsztatów,  wydarzeń, 
spotkań.. 

Nieskończenie wiele pomysłów,  
projektów, planów, myśli, koncepcji.. 

Ponad 10 eksperckich wizualizacji  
projektów małej architektury  
na podstawie projektów  
dzieci/młodzieży..  

Księga pomysłów na OPAk, czyli mała publikacja o 
tym, że dzieci mają głos i własne zdanie, w tym 
także  o potrzebach mieszkańców i życiu w mieście, 

własne zdanie o Dąbrowie Górniczej. 



Moje Miasto. Co w nim lubię? Mapa myśli. 

To że się zmienia i rozwija 
(remonty dróg, odnawianie bloków, 
inwestycje, nowe place zabaw). 
 

Zieleń. Parki. Drzewa. 
(park Zielona, park Hallera,  
ogródki między blokami,  
zielone miejsca w różnych 
częściach miasta). 

Zróżnicowany krajobraz, 
wielkość (jest nowoczesne 
i blisko natury). 

Skateparki ! 

Ścieżki rowerowe. 

Place zabaw 

Boiska sportowe „Orliki” 
WiFi 

Czasem coś się dzieje,  
np. koncerty, wydarzenia.. 

Dostępność  
(mam wszędzie blisko  
lub mogę łatwo 
dojechać, dostać się  
w różne miejsca). 

Segregowanie śmieci. 



Partycypacja? A co to? 



Moje Miasto. Czego nie lubię?  Mapa myśli. 

SMOG!  

Wyrzucanie śmieci byle gdzie .. 
(park, las, trawnik, chodnik) 

Psie odchody 
(niesprzątanie ich przez  
właścicieli psów) 

Palenie papierosów na ulicy 
 i niedopałki rzucane na ulice, 
 chodnik, trawnik.. 

Duży (zbyt duży)  
ruch samochodowy 
niebezpiecznie szybko 
jeżdżące samochody.. 

Szkoła. 

Niszczenie przyrody 
(łamanie drzewek,  
wycinanie drzew,  
parkowanie samochodów  
na trawnikach..) 

Zamykanie szkolnych placów zabaw,  
Ograniczanie ich dostępności  
(otwarte tylko w wyznaczonych godzinach). 



Partycypacja? A co to? 



MINI SPACER BADAWCZY 
(idziemy w teren, badamy najbliższą okolicę, 

obserwujemy, słuchamy, 
 robimy zdjęcia) 

Są wśród nas przyrodnicy, 
fotografowie, architekci,  
projektanci, mamy  
różne role i zadania.. 

Przyglądamy się 
architekturze i zieleni.. 

Słuchamy, czujemy, doświadczamy.. 

Sprawdzamy dostosowanie 
przestrzeni do naszych 
potrzeb ale też potrzeb 
innych ludzi (m.in. osób 
starszych, osób 
niepełnosprawnych, małych 
dzieci).  

Poznajemy miejską faunę i florę 

Cofamy się w czasie. 
Wybiegamy w przyszłość. 
Uważnie rozglądamy się wokół.  



MINISPACERY BADAWCZE 
(najbliższe okolice szkół biorących udział w projekcie) 

Nasze wnioski. 

• na TAK: 
- duże zazielenienie 
- drzewa wzdłuż drogi/chodnika 

dające cień 
- rewitalizacja parku Zielona 
- rewitalizacja parku Hallera 
- kosze na śmieci rozmieszczone  

relatywnie często 
- zdecydowana większość zadbanych posesji 
- zmodernizowane place zabaw 
- miejsca tworzone z myślą o zwierzętach: domki 

dla kotów, karmniki, domki dla owadów 
- zadbane tereny zielone (trawniki,  rabatki, 

klomby) 
- dostępność boisk 
- dostępność ławek parkowych 
 

 
 

 

• na NIE: 
- bardzo wąskie  i nierówne chodniki, w niektórych 

miejscach (utrudniające i czasem uniemożliwiające 
przejście grupy lub przejazd wózkiem inwalidzkim czy 
dziecięcym) 

- drzewa i latarnie na środku chodników (znacznie 
utrudniające swobodny ruch pieszy, tym bardziej np. z 
wózkiem) 

- chodniki kończące się nagle (dalszy ruch pieszy musi być 
kontynuowany ulicą lub konieczne jest przejście na 
drugą stronę ulicy pomimo braku wyznaczonego 
przejścia dla pieszych) 

- przystanki autobusowe bez wiat, bez zadaszenia, czasem 
bez rozkładów jazdy 

- zbyt mało ścieżek rowerowych 
- przejścia dla pieszych w miejscach niebezpiecznych ze 

względu na ograniczoną widoczność (m.in. zaraz za 
zakrętem) lub ich całkowity brak 

- zaśmiecenie  trawników , chodników (papiery, plastik) 
- niedopałki papierosów  na chodnikach  i trawnikach 
- nasilony i szybki ruch samochodowy 
- nieestetyczne graffiti na niektórych budynkach 
- oklejone nieestetycznie ogłoszeniami słupy i drzewa 
- psie odchody na trawnikach i chodnikach 
- hałas 
- dające się wyczuć (miejscami i momentami) mocno 

zanieczyszczone powietrze  (m.in spaliny, dym) 
- samochody zaparkowane na chodnikach utrudniające 

lub uniemożliwiające przejście 
 

 
 
 







MINISPACER BADAWCZY. 
Nasze propozycje. 

• poprawienie pod względem dostępności i funkcjonalności chodników (miejscami 
poszerzenie, miejscami wyremontowanie, miejscami wyznaczenie i stworzenie) 

• dostosowanie rozmieszczenia przejść dla pieszych (wprowadzenie poprawnych 
rozwiązań umożliwiających ciągły i bezpieczny ruch pieszy również osobom na 
wózkach inwalidzkich oraz umożliwiających bezpiecznych przejazd wózkiem 
dziecięcym) 

• wytyczenie i stworzenie tras rowerowych (przejazd rowerem to często najszybszy 
sposób na swobodne przemieszczanie się ze względu m.in. na ograniczony ruch 
komunikacji miejskiej – autobusy, to też dla nas bardzo lubiana forma 
przemieszczania się) 

• uwrażliwienie na konieczność dbania o estetykę wspólnego otoczenia i porządek 
(m.in. kampanie przeciwko zaśmiecaniu również niedopałkami papierosów, 
informowanie o obowiązku sprzątania psich odchodów) 

• stworzenie  większej ilości ogólnodostępnych i bezpiecznych przestrzeni dla dzieci i 
młodzieży (place zabaw, miejsca spotkań, skateparki –  ale które będą planowane i 
urządzane wspólnie z dziećmi/młodzieżą) 

 



Spacer badawczy – opracowujemy zebrane dane.  
Wizualizacje. Tarcza mojego miasta. Prezentacje. 













Pracownia Projektowania 
Część 1. Projekt rewitalizacji w małej skali - makieta 

Nasze plany rewitalizacyjne (co jest dla nas ważne?): 

1. Szkoła – miejsce bardziej przyjazne dzieciom, 
nowoczesne, „przyszłościowe”. 

2. Centrum Miasta (Fabryka Pełna Życia) 

3. Ogród społeczny na moim osiedlu jako przestrzeń 
sąsiedzkich spotkań i wspólnych, sąsiedzkich inicjatyw. 

4. Osiedlowy plac zabaw – rozrywka, odpoczynek i czas 
wolny dla Dużych i Małych 

5. Miejski park. 

 



SZKOŁA 

Pracownie naukowe. 
Laboratoria tematyczne:  
np. matematyczne, biologiczne,  
chemiczne, fizyczne..  

Sofy i fotele, miękkie pufy,  
hamaki na korytarzach,  
po prostu miejsca, 
gdzie można wygodnie  
siedzieć, odpocząć 

Sale (strefy) relaksu i ciszy 

Ogród na dachu szkoły 

Windy i ruchome schody 

Ogród szkolny  
(wspólnie pielęgnowany) 

Rodzinne  
wycieczki/wydarzenia 

Mini jadalnie  
na korytarzach 

Duże wspólne łączone 
stoły zamiast  
tradycyjnych ławek 

Radio i telewizja 
 szkolna 



CENTRUM 

Schronisko dla zwierząt 

Dom Radości dla Seniorów 

Dom Starości  
dla Wolnych Kotów 

Kawiarnia tylko dla młodzieży 

Interaktywne kosze na śmieci 
(np. automaty na butelki, na słoiki) –  
gdy wrzucasz śmieci dostajesz  
karmę dla kota/psa lub torebki na odchody,  
zniżkę na kino i inne) 

Park trampolin 

Strefy wolne  
od ruchu samochodów 

Lodowisko 

Wypożyczalnia  
rowerów, hulajnóg,  
deskorolek 

Trawniki  
zamiast betonu 

Salon gier 



OGRÓD 
SPOŁECZNY 

Kuchnia społeczna-  
dzielenie się jedzeniem 

Szafa społeczna –  
wymiana ubrań 

Wspólne grządki 

Stoliki do planszówek 

Sąsiedzka biblioteka 

Domki dla  
wolnych kotów 

Domki dla owadów.  
Społeczne ule. 

Ławki, hamaki,  
leżaki 















PROJEKTY  
I POMYSŁY DZIECI  

(najważniejsze 
wnioski) 

Kosze na śmieci  
(atrakcyjnie wyglądające,  

wyróżniające się (widoczne z 
daleka, estetyczny obiekt 
parkowy), interaktywne 

(dzięki czemu same w sobie 
 zachęcają do wyrzucania 

śmieci), umożliwiające 
segregacje, funkcjonalne  

(np. wmontowane zgniatarki) 

Specjalne kosze tylko  
na „palący problem” –  
odpadki papierosowe  

(jako odpowiedź na wyrzucanie  
odpadków papierosów  na 

ulicę/trawnik/chodnik),  
Jednocześnie same w sobie 

 (dzięki formie) 
 będące elementem  

kampanii antynikotynowej 

Oświetlenie, latarnie  
które mogą dawać 

różne światła (kolorowe światła 
lamp). Latarnie parkowe,  

dzięki którym możliwe jest tworzenie 
świetlnych iluminacji  

(możliwość wykorzystywana  
okazyjnie przy okazji np. 

imprez, wydarzeń, koncertów). 

Niskie ławki parkowe 
(dostosowane do  
wzrostu  małych 

dzieci), ławki parkowe  
tak zaprojektowane  

by możliwe było 
siedzenie 

„na oparciach”.  

Obiekty placów zabaw  
wykonane z naturalnych  
materiałów np. domki,  

szałasy z wierzby.  
Dzikie place zabaw „naturalne” 

(np. huśtawka z opony  
na drzewie) 



Pracownia Projektowania 
Część 2 Projekty małej architektury 

Ławki parkowe 
Kosze na śmieci 
Fontanny 
Rzeźby 
Latarnie i elementy 
oświetlenia 
Siedziska 
Inne;) 

Forma wypowiedzi: szkice i rysunki, rzeźba w glinie. 









Sebastian Pietkiewicz 

Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na 

wydziale Ceramiki i Szkła oraz kierunku Przestrzeń 

Sceniczna na Wydziale Architektury i Wnętrz. 

Obecnie, jest cenionym projektantem w hucie szkła 

kryształowego „Julia” w Piechowicach.  

W swoich projektach poszukuje równowagi pomiędzy 

bogatą tradycją szkła kryształowego, a 

współczesnym wzornictwem charakteryzującym się 

prostotą, minimalizmem i funkcjonalnością. 

Jest autorem projektów takich kolekcji Huty Julia jak: 

Kultowe formy, Łatki, Metropolis, Polski Stół. W 2016 

roku, jego autorską kolekcję Metropolis oraz Zestaw 

nr 1 kolekcji Polski Stół, której jest współautorem, 

otrzymały wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie 

MUST HAVE selected by Design Łódź Festival 2016. 

Pracownia projektowania  
Część 3 Spotkania z ekspertami. 



Irena i Tomasz Hliniak 
Małżeństwo architektów. Wspólnie prowadzą 
biuro projektów  architektonicznych w 
Gliwicach. Biuro zajmuje się tworzeniem 
projektów urbanistycznych, architektonicznych 
oraz projektów wyposażenia wnętrz, jak 
również działalnością edukacyjną w dziedzinie 
architektury.  
Tomasz Hliniak opracował m.in. koncepcję  
funkcjonalno-przestrzenną Fabryki Pełnej Życia  
(nowego Centrum Dąbrowy Górniczej). 
Projekt realizował we współpracy nie tylko z 
władzami miasta,  ale przede wszystkim z 
mieszkańcami.  

Pracownia projektowania  
Część 3 Spotkania z ekspertami. 



Jak to jest być projektantem? Jak to jest być architektem miasta?  
Jak powstaje projekt? Skąd się biorą rzeczy? 





Spotkania z ekspertami.  
Wyróżnione projekty obiektów małej architektury.  

 

Kosze na śmieci – kolorowe zwierzaki (komplet) 



Kosz na śmieci (Serce 3w1) 



Jeżkosz – kosz na butelki 



Płuca palacza -kosz na papierosowe odpadki Latarnia – kolorowe światła 



Latarnie. Wiele świateł. Możliwość tworzenia iluminacji światłem (okazyjnie) 



Kosz parkowy Kosz na papier i makulaturę 



Ławka dla dzieci 



Latarnia. Latarnik. 

Kosz parkowy – babeczka. 



Płaczący kot. Fontanna. Sowia latarnia 



Kosz parkowy wizualizacja 

Pomysły na OPAk profesjonalnie. 



Kosz parkowy rysunek techniczny 



Kosz parkowy wizualizacja 



Latarnia wielu świateł - rysunek techniczny Latarnia. Wizualizacja. 



Latarnia wielu świateł wizualizacja 



Kosz parkowy (3w1) rysunek techniczny Kosz parkowy (3w1) wiuzalizacja 



Kosz parkowy wizualizacja 



Latarnia wielu świateł  - rysunek techniczny 
Latarnia wielu świateł wizualizacja 



Latarnia. Kolorowe światła. Wizualizacja. 



Lampa oko. Rysunek techniczny. 



Lampa-oko. Wizualizacja. 



Lampa oko. Projekt.  



Parkowa apteczka. 



Parkowa apteczka. 



Kosz ognik. Wizualizacja. 



Kosz ognik. Rysunek techniczny. 



Kosz Zjadacz. Wizualizacja. 



Kosz Zjadacz. Projekt. 



Kosz Zjadacz. Rysunek techniczny. 





Kosz parkowy rysunek techniczny 







Inspiracja na podstawie pracy „Latarnia. Latarnik” 



W programie: 
 
-Dziecięcy Punkt Konsultacyjny 
-Warsztaty Pracowni Projektowania 
-Wystawa 

 

-Prezentacja Księgi Pomysłów na OPAk 
-Prezentacja Projektów "Dzieciaki w akcji" 
(inspiracje i pomysły dzieci - profesjonalne 

realizacje) 



 
 







„DZIECIAKI W AKCJI” WNIOSKI I REKOMENDACJE: 

Dzieci dostrzegają potrzeby innych grup społecznych np. seniorów  
czy osób niepełnosprawnych (w swoich projektach proponują udogodnienia  
czy specjalne strefy aktywności uwzględniające specyficzne potrzeby tych osób) 

Dzieci zwracają uwagę na potrzebę relaksu i spokoju –  proponują 

utworzenie  i projektują miejsca, w których mogą ukryć się „przed światem” 

i odpocząć (strefy ciszy). 

W wypowiedziach i refleksjach dzieci często podkreślają,  

że chciałyby mieć większy wpływ na to, co pojawia się w ich otoczeniu,  

szczególnie jeśli to ich bezpośrednio dotyczy m.in chodzi o strefy aktywności 

dziecięcej. Niektóre elementy pojawiąjące się na placach zabawach  

są zdaniem dzieci mało dla nich atrakcyjne. Jednocześnie dzieci mają bardzo 

konkretne propozycje alternatywnych rozwiązań.  Warto przy tym zauważyć, że ich 

propozycje są często jak najbardziej możliwe do realizacji (np. szałasy, domki na 

drzewach, dzikie place zabaw). 



Dzieci chciałyby uczestniczyć w projektowaniu przestrzeni miasta, 

 chcą być traktowane poważnie i być wysłuchane. Podkreślają przy tym,  

że wiele rozwiązań byłoby lepszych, gdyby były konsultowane  

z bezpośrednimi użytkownikami. Przykładem może być tutaj skatepark  

czy ścieżki rolkowe (zbyt wąskie), które w praktyce nie spełniają użytkowych  

oczekiwań ich głównych użytkowników, nie zawsze są w pełni funkcjonalne.  

Często powtarzającym się elementem dziecięcych projektów  

są specjalne strefy dla psów i kotów lub rozwiązania,  które umożliwiają  

połączenie własnej aktywności z obecnością pupila.  

Pokazuje to praktyczny wymiar dziecięcych pomysłów  

oraz umiejętność dostrzegania różnorodnych potrzeb mieszkańców miasta.  

W refleksjach i wypowiedziach widoczna jest też duża troska o bezdomne zwierzęta, 
dzieci rekomendują  uruchomienie w mieście schroniska dla takich zwierząt  
oraz podjęcia wobec nich systematycznych i strategicznych działań opiekuńczych 



Dzieci maja potrzebę praktycznej, aktualnej wiedzy (przekazywanej w zrozumiały  
i przystępny sposób) i własnej sprawczości (obowiązki ale i prawa oraz przywileje)  
w kontekście  bycia mieszkańcem, obywatelem swojego miasta. 

Dzieci przy swoim mniejszym doświadczeniu wnoszą do społeczności ważne 

wartości i postawy takie jak odwaga, spontaniczność, łatwość 

eksperymentowania, gotowość poświęcenia się  dla ważnych spraw  

i dynamizm. Wartości, których często już brakuje dorosłym.  

Dopuszczenie ich do głosu, zrozumienie ich potrzeb, danie możliwości 

wypowiedzi (w tym m.in. artystycznej), jeśli zostanie odpowiednio 

przygotowane i potraktowane, pozwala zobaczyć otaczającą rzeczywistość  

w szerszym świetle, pozwala mieć  znacznie szersze spektrum pozyskiwania 

informacji i danych. 

W ich projektach widoczna jest dbałość zarówno o stronę  
pragmatyczną (funkcjonalność),  jak i estetyczną oraz zastosowanie  
elementów/materiałów naturalnych  
(np. wierzba, wiklina, tzw. żywa architektura) 



 

W kontekście faktu, że aktywnego udziału w życiu publicznym nie da się narzucić,  

a branie odpowiedzialności za otaczający świat to proces, który wymaga kształtowania,  

edukacja obywatelska i społeczna dzieci staje się jednym z priorytetów.  

Dla budowy społeczeństw bardziej demokratycznych, bardziej świadomych  

i odpowiedzialnych aktywne uczestnictwo młodych ludzi (dzieci),  

ich społeczna partycypacja jest niezbędna.  

 

Tylko w  ten sposób – poprzez praktykowanie przez młodych ludzi partycypacji  

społecznej w pełnym jej wymiarze –  efektywnie rozwijają się kompetencje obywatelskie,  

a  szczególnie: gotowość i  potrzeba podmiotowego działania, odpowiedzialność za 

decyzje, działania i  ich rezultaty, świadomość ważności i  gotowość do działania dla 

wspólnego dobra i na rzecz innych oraz odpowiedzialność za jakość życia wspólnoty.  

 

Projekt pokazał, ze dzieci potrafią być bardzo spostrzegawczymi  

obserwatorami ich najbliższego otoczenia. Dostrzegają  problemy i zmiany 

w rożnych obszarach. Proponują własne, czasem niestandardowe rozwiązania,  

ale jednocześnie realne i możliwe. 



W projekcie wzięło udział  ponad 170 uczniów. W Dąbrowie Górniczej w szkołach 
podstawowych uczy się blisko 7700 dzieci. Nasza inicjatywa miała charakter 
pilotażowy. Wierząc w zasadność regularnej, przystępnej i zaciekawiającej 
edukacji obywatelskiej oraz wychodząc z niepodważalnego założenia, że dzieci 
powinny być traktowane równie poważnie jak inni – dorośli − uczestnicy 
procesów decyzyjnych, na bazie przez nas przygotowanych fundamentów 
rekomendujemy kontynowanie programowego włączania dzieci w życie  
publiczne społeczności lokalnej i angażowania ich (na miarę możliwości  
i potrzeb) w lokalną politykę w naszym mieście .  

Edukacja obywatelska i społeczna dzieci z założenia wpisuje się w silne tendencje 

samorządu dąbrowskiego co do włączania mieszkańców w sprawy ważne dla miasta 

oraz wspiera prowadzony w mieście program rewitalizacji poprzez budowanie u dzieci 

tożsamości lokalnej i pozytywnych związków z Dąbrową Górniczą. 

Opracowała i zebrała: Anna Dęboń  
(pomysłodawczyni koordynatorka i animatorka 
 projektu „Dzieciaki w akcji. Miasto na OPAk”) 



Dzieciaki w akcji.  
Miasto na OPAk. 
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