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INFORMACJE O KANDYDATCE

Pani Anna Węgrzyniak swoją edukację artystyczno-projektową rozpoczęła w 2005 roku na

Wydziale Form Przemysłowych, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Naukę ukończyła w

2010 roku realizują tym samym program jednolitych studiów magisterskich. Doktorantka



może pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym, swobodnie poruszając się w

przeróżnych obszarach projektowej i około projektowej działalności. Jeszcze jako studentka

w 2008 roku odbyła praktykę zawodową w firmie ErgoDesign w charakterze projektantki

produktu. Następnie w latach 2010-11 organizowała i prowadziła autorskie warsztaty

projektowe w Muzeum Narodowym w Krakowie. Podobnych edukacyjnych i animacyjnych

działań podejmowała się w Pawilonie Wyspiańskiego w tym samym mieście.

Od 2011 roku to już czas profesjonalnych kooperacji na polu projektowym. Pani Anna

Węgrzyniak rozpoczęła współpracę z pracownią Metaforma oraz firmą LPP i jej marką

odzieżową House, gdzie odpowiadała za projekty w departamencie Dzianin Damskich i

Departamencie Tkanin. Ale najważniejszym doświadczeniem zawodowym wydaje się być

prowadzenie wraz Katarzyną Cichecką już od ponad 10 lat własnej działalności projektowej

w ramach marki NIE/BO Design. Firma zajmuje się projektowaniem produktu, grafiki

użytkowej, procesów produkcyjnych wystaw oraz, co ważne odnotowania, produkcją

własnych projektów.

DOROBEK DYDAKTYCZNY, TWÓRCZY  I POPULARYZATORSKI

W OBSZARZE PROJEKTOWANIA

Anna Węgrzyniak ma duże doświadczenie edukacyjne. Oprócz pracy w Katedrze Designu

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (od 2015 roku) gdzie uczy Podstaw

Projektowania, Ergonomii z Antropometrią oraz Projektowania Eksperymentalnego,

współpracuje też z innymi jednostkami akademickimi. Serię wykładów z podstaw ergonomii

przeprowadziła w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego na Wydziale

Architektury i Sztuk Pięknych, a także na Politechnice Krakowskiej na Kierunku Inżynierii

Wzornictwa Przemysłowego. Ma też doświadczenie prowadzenia prac licencjackich jako

promotorka pomocnicza dr Marina Nowaka. Prace licencjackie oraz realizacje studenckie

powstałe w ramach prowadzonych kursów są udostępnione do wglądu w dokumentacji

doktorskiej.

Doktorantka jest aktywną popularyzatorką designu. Z jednej strony prezentowała swoje prace

na licznych wystawach w Polsce i za granicą m.in. w Berlinie gdzie pokazywane były

najlepsze dyplomy wg kwartalnika 2+3D oraz podczas festiwalu Gdynia Design Days. Ale

wielokrotnie bywała też kuratorką i współkuratorką wielu wystaw studenckich gdzie oprócz



organizacji, zamysłu narracyjnego i selekcji prac odpowiadała za koncepcje wystawiennicze,

tak od strony technicznej, jak i plastycznej. To m.in. wystawy podczas Arena Design w

Poznaniu, Łódź Design Festival i w cyklicznej krakowskiej imprezie Wydział Sztuki w

Mieście.

Anna Węgrzyniak może pochwalić się wieloma wdrożeniami. Warto przytoczyć jej

największy niewątpliwie sukces projektowy czyli projekt serii siedzisk i stolików

bankietowych dla Centrum Kongresowego w Krakowie. To zarazem praca magisterska

autorki zrealizowana pod opieką prof. Marii Dziedzic, i od razu szansa zmierzenia się z

poważnym kontrahentem. Ze względu na charakter i funkcje Centrum Kongresowego z

obiektów korzystają różne grupy użytkowników, tym samym poddane są ciągłym testom i

wielowymiarowej eksploatacji. Projekt wdrożeniowy powstał przy współpracy z biurem

architektonicznym Ingarden& Evy Architekci, firmą Martela oraz pracownią Metaforma.

Ale oprócz projektów dla przestrzeni publicznej specjalnością doktorantki w ramach studia

NIE/BO Design są dodatki do wnętrz, szczególnie trójkątne i heksagonalne filcowe struktury,

które można swobodnie transformować nadając im różnorakie funkcje: od podkładek na stół,

po przez lampy, na dywanach oraz wielometrowych matach akustycznych kończąc.

OPIS I OCENA PRACY DOKTORSKIEJ - W TYM PRACY PISEMNEJ I DZIEŁA

ARTYSTYCZNEGO

Pani Anna Węgrzyniak przedstawia pracę doktorską pod tytułem “Przestrzeń miejska

przyjazna osobom starszym. Projekt infrastruktury miejskiej wspierający aktywność

seniorów”. Rozprawa liczy 155 stron tekstu wraz z ilustracjami. Składa się z czterech części.

Pierwsza to wprowadzenie teoretyczne opisujące proces starzenia się społeczeństwa.

Przywołane są szczegółowe dane demograficzne ukazujące skalę zjawiska, globalnie i w

polskich realiach. Przytoczone dane alarmują o odczuwalnym starzeniu się populacji i

zwiększonej roli miast w procesie wspierania senioralnej grupy. Wszystko jest podparte

wyrazistymi i zrozumiałymi infografikami.

Następnie, w części drugiej, opisane zostają najczęstsze ograniczenia i problemy wynikające

ze specyfiki procesu starzenia się. Omówiona jest kondycja osób starszych, co z kolei



wpływa na rozwiązania skierowane do tej grupy. Dowiadujemy się o postępującym z

wiekiem osłabieniu formy fizycznej, ale też osłabienie zmysłów i formy psychicznej.

Ważnym elementem tej części jest praca badawcza autorki, w tym doświadczenia z

symulatorem gerontologicznym GERT. To specyficzne urządzenie pomaga zrozumieć

zachowania osób starszych, symulując zmiany jakie zachodzą w ciele i w obrębie zmysłów.

To m.in. okulary i nauszniki z zawężonym polem widzenia i słyszenia. Ale przede wszystkim

kołnierz, opaski i inne elementy dające odczuć usztywnienia motoryki i koordynacji ruchów.

Te eksperymenty pozwoliły doświadczyć autorce nie tylko ograniczeń ruchowych, ale też

stresu i niepewności związanej z poruszaniem się.

Wydaje się, że ten moment procesu projektowego był kluczowy dla przyszłego rozwiązania.

Projektantka zupełnie na nowo doświadczyła użytkowości małej architektury, zauważyła

m.in. że ławki parkowe są zdecydowanie za niskie, sprawiają problem szczególnie podczas

wstawania. Tu nieocenione okazują się podłokietniki, które pomagają starszym

użytkownikom, tak podczas siadania, jak i podnoszenia się z miejskiego siedziska.

Autorka zauważa, że polskie miasta zorganizowane są głównie dla osób zdrowych w średnim

wieku. Projektanci, urbaniści i włodarze miejscy nie zawsze widzą potrzeby osób starszych,

mających problem na przykład z pokonywaniem dłuższych odległości. Niewinna ławeczka

jawi się dla nich jak stacja paliw dla kierowcy w dłuższej trasie. I faktycznie, z wywiadów z

osobami starszymi wynika, że umiejscowienie ławeczek ma znaczenie podczas planowania

trasy z domu do sklepu czy spaceru z psem.

Projektantka przybliża w swojej pracy ideę miasta dla wszystkich - 8 80 Cities. Jej

pomysłodawca Gil Penalosy zakłada tworzenie bezpiecznego i szczęśliwego miasta gdzie na

pierwszym miejscu widzi ludzi. Przestrzeń miejska ma być przyjazna właśnie dla

symbolicznego ośmio i osiemdziesięcio latka (latki). Ta koncepcja dociera powoli do Polski,

można wskazać szereg inicjatyw np w Gdyni czy we Wrocławiu (akcja Potrzebna Ławka),

które są jaskółkami zapowiadającymi pozytywne zmiany. Dalej w dysertacji doktorantki

czytamy o kanadyjskiej aktywistce miejskiej Jane Jacobs, która w sposób dystopijny mówi o

postępującym w miastach prymacie transportu samochodowego nad pieszym, jako

przyczynie stopniowego rozpadu więzi społecznych i utracie bezpieczeństwa mieszkańców.

Stąd m.in. popularyzowana idea miasta 15-minutowego czyli zorganizowanego tak, by

wszelkie potrzeby mogły być zabezpieczone właśnie w takim zakresie czasowym.



W kolejnej fazie badawczej Anna Węgrzyniak analizuje siedziska i przeprowadza szereg

wywiadów swobodnych. Poczynione obserwacje pomogły zdefiniować najistotniejsze

problemy związane z obecnymi rozwiązaniami miejskimi lub ich brakiem. W rezultacie

oparła się na czterech punktach:

1. Wspieranie aktywnego starzenia się w mieście.

2. Umożliwienie chwilowego odpoczynku.

3. Rozwiązanie dostosowane do kondycji psychofizycznej osób starszych.

4. Dopasowanie do wymogów przestrzeni.

Projektantka zdaje sobie sprawę z konieczności zaistnienia rozwiązania konceptu otwartego,

uniwersalnego, które nie będzie stygmatyzującym produktem. Wnioski pomogły w

sformułowaniu założeń projektowych dzieła doktorskiego: ławeczki do przysiadania

przeznaczonej dla osób starszych. Jak czytamy w dokumentacji najlepszą pozycją

umożliwiającą chwilowy odpoczynek jest pozycja półstojąca. Gwarantuje bowiem balans

pomiędzy odpoczynkiem kręgosłupa i mięśni nóg. Niebagatelne w tej pozycji jest szybsze i

łatwiejsze wstawanie. Ostatni element przed pracą nad modelami to ośmiopunktowe

szczegółowe juz założenia projektowe, to m.in. umożliwienie podparcia, ułatwienie

odłożenia torby z zakupami, możliwość montażu wzdłuż chodnika i odporność na czynniki

atmosferyczne.

Projektantka wykonała wiele prototypów funkcjonalnych, które testowała w pracowni

modelarskiej i później dzięki przychylności Zarządu Zieleni Miejskiej w miejscu docelowym,

tym samym wystawiając obiekt na faktyczne zmierzenie się z użytkową rzeczywistością. To

z kolei spowodowało szereg modyfikacji, które finalnie doprowadziły do powstania

ostatecznej formy ławeczki o wymownej nazwie Pauza.

Pauza jest solidnym obiektem wykonanym z giętej blachy o grubości 4 mm pokrytej

poliuretanową powłoką. Charakterystycznym elementem całości jest podłokietnik, który jest

w sposób płynny wyciągnięty z siedziska, trochę na zasadzie origami, wynika z zagięcia

płaszczyzny. To ciekawa gra formalna nadająca obiektowi atrakcyjny wygląd. W centralnym

miejscu podłokietnika pojawia się mocny w wyrazie i niepozostawiający złudzeń co do

swojej funkcji uchwyt. Podoba mi się szczególnie radykalność i jednoznaczność tego detalu.

Całość posadowiona jest na dwóch nogach zakotwionych w gruncie. Projektantka



przemyślała rozdzielność siedziska i konstrukcji nóg, tym samym możliwa jest łatwa

wymiana bądź konserwacja jej górnej części. Ławka została odpowiednio oznakowana, tak

by nie było wątpliwości co do jej funkcji. Być może obawy są niepotrzebną kokieterią,

wydaje mi się, że jej forma wręcz zaprasza do skorzystania i ten znaczek jest jednak

obarczony przymiotem stygmatyzacji.

Autorka przewidziała dodatkowy, drugi warianty ławeczki. Ogólny zarys formy jest zbieżny

z oryginałem. W miejscu siedziska dodane są listewki pozytywnie wpływające na komfort

użytkowania, szczególnie w chłodniejsze miesiące. Nóżki zastąpione są płaszczyznami

blachy w związku z tym kotwienie w gruncie odbywa się w trochę inny sposób i może być

nieco płytsze.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na formę samej publikacji doktorskiej. Niezwykle

atrakcyjny sposób podania podnosi rangę i odbiór pracy. W tym, z chirurgiczną precyzją

budowanym opracowaniu, brakuje mi może trochę udokumentowania projektowego bałaganu

i nieładu, który unaoczniłby żywioł szkiców i pierwszych papierowych, niezgrabnych

zapewne jeszcze modeli. Nie mniej pomijając tę uwagę, czytanie i oglądanie dysertacji było

dużą przyjemnością i może stanowić wzór dla innych dokumentacji projektowych. Warto

zwrócić uwagę na wspomniane na samym początku infografiki ale też na satyrycznie

przedstawione persony i wreszcie, świetne fotografie finalnego obiektu. Dzięki tym zabiegom

nie mam wątpliwości, co do formy i użyteczności przedmiotu.

KONKLUZJA

Dorobek projektowy pani Anny Węgrzyniak ukazuje autentyczną projektowa wrażliwość,

która ma swoje odzwierciedlenie w jakości i tematyce podejmowanego projektu. Ponadto

szczegółowa analiza dokumentacji pracy doktorskiej, tak w części teoretycznej z

uwzględnieniem programu badawczego, jak i dojrzałej realizacji projektowej, pozwala na

bardzo dobrą ocenę, prezentuje bowiem wysoki poziom merytoryczny, konstruowana jest w

sposób spójny, oryginalny i profesjonalny. Przygotowana realizacja jest nowatorska, głęboko

przemyślana i w pełni uzasadniona, dopełnia tym samym i celnie puentuje zawarte w części

teoretycznej tezy. Warte docenienia jest uzyskanie możliwości wdrożenia kilku egzemplarzy

ławki, tym samym finalizując proces projektowy o faktyczne zmierzenie się z

użytkownikami.



Popieram wniosek pani Anny Węgrzyniak oraz jej starania o nadanie stopnia doktora w

dziedzinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Tym samym stwierdzam, że praca

spełnia państwowe wymogi w zakresie nadawania stopni i tytułów.

dr hab. Bartosz Mucha


