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W ostatnich latach wiele się w Polsce zmienia. Coraz bardziej zaczynamy in-

teresować się przestrzenią wokół, a jako społeczeństwo coraz częściej chcemy 

uczestniczyć w dyskusji na temat jej jakości – zarówno w skali swojego osiedla, 

jak i całego miasta. Rządowe dokumenty programowe próbują odpowiedzieć 

na nurtujące nas wszystkich i ciągle aktualne pytanie, jak planować i budować 

miejską przestrzeń – taką, w której chce się żyć.  Fakt, że zwracamy uwagę na 

chaos przestrzenny bolesnymi konsekwencjami ekonomicznymi dotarł do decy-

dentów. Nasz amerykański sen czasu transformacji chyba trochę nas rozczarował, 

a dalszy rozwój, na ile będzie możliwy, powinien uwzględniać to bezcenne dobro 

wspólne, jakim są nasze miasta, wsie oraz środowisko naturalne. Akurat to nie 

jest w praktyce oczywistością. 

Doświadczenie Stanów Zjednoczonych może być dla nas jednak pouczające. 

Urbaniści i społecznicy już kilkadziesiąt lat temu zorientowali się, że model roz-

woju oparty na kulcie samochodu i odseparowanych od siebie funkcji prowadzi 

-
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jedynie do dalszej degradacji przestrzeni. W latach 80. XX wieku narodził się 

ruch new urbanism, który odmienił politykę przestrzenną w USA, oddziałując 

również na rozwiązania stosowane w Europie. Co ciekawe, odpowiednie rozwią-

zania urbanistyczne zostały odkryte w oparciu o analizę struktur urbanistycznych 

tradycyjnych miast i z wykorzystaniem wpisanych w nie wzorców. Model wie-

lofunkcyjnej dzielnicy, z różnymi typami mieszkań, usługami, miejscami pra-

cy, szkołami itp., stał się podstawą zrównoważonej urbanistyki. Wraz ze zmianą 

myślenia pojawiła się potrzebna wypracowania nowych narzędzi projektowych. 

Bez wątpienia warsztaty urbanistyczne charrette stały się głównym z nich. Sam 

termin, w dosłownym tłumaczeniu oznaczający „wózek”, został przejęty z tradycji 

francuskich akademii sztuk pięknych, gdzie podczas egzaminów przy pomocy 

specjalnych wózków zbierano od studentów rysunki. Gdy wózek był już w ruchu, 

studenci często dokonywali jeszcze ostatnich poprawek. Termin charrette miał 

więc w zamyśle oddawać intensywność, ogromny nakład pracy i osiągnięcie 

realnego efektu w krótkim czasie.

Specy!ka warsztatów charrette w odniesieniu do urbanistyki wynika po części 

z wniosków wyciągniętych z różnych metod partycypacyjnych. Dość często spo-

tykano się sytuacją, w której członkowie danej społeczności lokalnej z dużymi na-

dziejami angażowali się w proces partycypacji, by odczuć na koniec, że ostateczne 

decyzje i tak zapadały za zamkniętymi drzwiami. Z drugiej strony na przykład 

autorzy wykładanych planów miejscowych bywali czasem zniechęceni agresywną 

postawą mieszkańców, którzy wylewali na nich swoje emocje związane z tym, że 

mieli niewielki mieli wpływ na wstępne etapy projektu i został im przedstawiony 

gotowy produkt, z którym się nie utożsamiali.

Czym więc są warsztaty charrette i czym różnią się od innych warsztatów czy pu-

blicznych dyskusji? Przede wszystkim, to warsztaty projektowe poprzedzone kil-

kumiesięcznymi merytorycznymi przygotowaniami, trwające zazwyczaj od 4 do 

6 dni, organizowane najczęściej w pobliżu terenu, którego dotyczą. Biorą w nich 

udział – oprócz doświadczonej ekipy projektantów oraz moderatora – inwestorzy, 

decydenci, lokalni eksperci, przedstawiciele gminy, odpowiednich urzędów oraz 

lokalnych społeczności. 

Tym co naprawdę wydaje się wyróżniać warsztaty charrette jest to, że w ich 

wyniku powstaje nie tyle zapis z dyskusji publicznej, lecz kompleksowa, zi-

lustrowana wizja rozwoju,  wynikająca z syntezy wszystkich kluczowych za-

gadnień ukierunkowujących projekt (analizy komunikacyjne, społeczne, eko-
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nomiczne, dziedzictwo kulturowe etc.). Aby móc to osiągnąć, wypracowano 

szczegółową metodologię.

Warsztaty charrette mają charakter otwarty, a harmonogram spotkań jest poda-

wany do publicznej wiadomości, aby każdy mógł zaplanować swój udział w klu-

czowych momentach prac. Warsztaty odbywają się bowiem wielowymiarowo. 

Z jednej strony ekipa projektantów nieprzerwanie pracuje nad koncepcjami za-

gospodarowania; z drugiej zaś, odbywają się spotkania tematyczne i eksperckie 

wokół „okrągłego stołu”. Ponadto w trakcie trwania warsztatów organizuje się 

trzy prezentacje publiczne. Podczas pierwszej uczestnicy wprowadzani są w te-

mat i zapoznają się z wynikami przedwarsztatowych analiz, zaś w dyskusji wy-

łaniane są oczekiwania mieszkańców. Druga prezentacja to moment, w którym 

pojawiają się pierwsze wariantowe rysunki koncepcji. Wówczas mieszkańcy 

mogą skonfrontować swoje oczekiwania ze zilustrowaną koncepcją. To bardzo 

ważny etap, który pozwala projektantom poznać reakcje społeczności, umoż-

liwia dyskusję o konkretnych propozycjach, ukierunkowanie projektu i wycią-

gnięcie właściwych elementów z poszczególnych wariantów. Następnie przez 

kolejne dni, do czasu ostatniej prezentacji, trwa opracowanie !nalnej koncepcji. 

Wszyscy uczestnicy warsztatów mają wtedy możliwość poznać istotę zagadnień 

i realny wpływ proponowanych rozwiązań. Szuka się akceptowalnych dla ogółu 

podstaw projektu, na których będzie się opierała stworzona wizja rozwoju. Co 

więcej, projektanci pracują na miejscu codziennie, od rana do wieczora. Każdy 

zainteresowany może przyjść i przedstawić swoje pomysły w dowolnej formie. 

Może porozmawiać z projektantami lub po prostu coś narysować.

Warsztaty charrette pozwalają więc przede wszystkim na wypracowanie platfor-

my porozumienia wokół najważniejszych zagadnień projektu. Często proble-

my planistyczne wynikają stąd, że kluczowe zagadnienia rozwojowe, takie jak 

zmieniająca się dynamika rynku, oczekiwania mieszkańców lub też możliwości 

inwestycyjne samorządów, nie są zgrane w sposób spójny. I stanowią główne 

źródła nieporozumień między stronami. Doświadczenie pokazuje, że dzięki 

dobrej woli zaangażowanych stron i obiektywnej podstawie merytorycznej kon-

struktywny konsensus może być osiągnięty. Trzeba jednak mieć świadomość, 

że warsztaty charrette jako metodologia nie zawsze mogą być zastosowane. 

Decyzja o ich przeprowadzeniu zawsze musi być poprzedzona odpowiednią 

diagnozą tematu.

Warsztaty charrette wykorzystuje się do rozwiązywania problemów zarówno 

w skali pojedynczych obiektów, kwartałów miejskich, dzielnic, jak również pla-

nów regionalnych. Mogą one też służyć przy projektowaniu rewitalizacji tere-

nów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych czy korytarzy transportowych. 

W polskich warunkach dotychczas pojawiały się przede wszystkim na etapie 

poprzedzającym rozpoczęcie procedury planistycznej, to znaczy ich efektem 

były kompleksowe raporty do rozpoczynających się procedur zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Możliwość implementacji warsztatów 

w ramach formalnej procedury planistycznej może otwierać jednak Ustawa o re-

witalizacji, która wprowadza nowe narzędzia w tym zakresie.


