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XIV SYMPOZJUM 

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 
Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska 

Małe Ciche 2019 rok 

DZIAŁALNOŚĆ SKN „CIRKULA” W ROKU AKADEMICKIM 
2018/2019 

Wiktoria Suska, Krzysztof Sobolewski, Wojciech Dolecki 

1. Czym się to kreśli, czyli realizacje i plany studenckiego koła
gospodarki przestrzennej

CIRKULA to Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej,
które funkcjonuje w Kolegium Gospodarki Przestrzennej (I stopień) oraz na 
Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (II stopień) Poli-
techniki Łódzkiej. Działa pod opieką dr inż. Barbary Wycichowskiej.  

SKN CIRKULA zajmuje się tematyką gospodarki przestrzennej, w prak-
tyce zagadnieniami dotyczącymi planistyki, urbanistyki, ochrony środowiska 
oraz szerokim zakresem pojęcia zrównoważonego rozwoju, a także rewitali-
zacji. W ramach działalności podejmowane są również inicjatywy wspierają-
ce poprawę funkcjonowania i estetyki naszego otoczenia. 

1.1. Realizacje: 

Warsztaty Architektoniczne ABC 
Członkowie naszego koła brali udział w przygotowaniach, realizacji 

oraz samych warsztatach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe 
Architektury „IX Piętro”, polegających na uwrażliwieniu młodych osób na 
estetyczne, środowiskowe oraz architektoniczne aspekty naszego otoczenia. 

Dzień cegły 

CIRKULA była też czynnie zaangażowana w wydarzenie Dzień Cegły, 
które zorganizowano na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska. Prezentowaliśmy nasze koło i cały kierunek, pomagaliśmy 
licealistom poszukującym odpowiedzi na wiele pytań związanych z naszą 
uczelnią, a także kierunkiem gospodarka przestrzenna. Zorganizowaliśmy 
też grę terenową, poszerzającą wiedzę o Łodzi i Politechnice. 

„Włócz się… po wykładach” 
Już piąty raz byliśmy organizatorami warsztatów ogólnopolskich „Włócz 

się…”. W 2019 zakresem opracowania był obszar w  centrum  miasta,  pomiędzy
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kampusami A i B Politechniki Łódzkiej. W imprezie wzięli udział studenci 
z całej Polski. Efektem warsztatów jest projekt woonerfu na ulicy Stefanow-
skiego. Projekt został on zgłoszony do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, 
a następnie głosami mieszkańców i studentów wybrany do realizacji. 

1.2. Zadania: 

Rekrutacja 
Przede wszystkim chcielibyśmy poszerzyć nasze koło o nowych człon-

ków, osoby, które studiują gospodarkę przestrzenną oraz planowanie prze-
strzenne. Zawsze lepiej jest tworzyć coś w większej grupie. Im więcej pomy-
słów, tym lepsze rozwiązanie. 

Współpraca 
Skupiamy się głównie na współpracy z innymi kołami studenckimi 

i władzami samorządowymi miasta Łodzi. Przy projektowaniu skweru mieli-
śmy okazję i przyjemność współpracować z SKN „IX Piętro”. Naszym wielo-
letnim partnerem jest Miejska Pracownia Urbanistyczna, w której mamy 
okazję odbywać praktyki. 

Szkolenia 
Dzięki szkoleniom możemy się nauczyć wielu praktycznych rzeczy. 

Mamy możliwość organizowania szkoleń z programów AutoCAD, QGis, 
SketchUp oraz wielu innych.  

2. Powłóczyliśmy się po raz piąty: Warsztaty urbanistyczno-
architektoniczne „Włócz się… po wykładach” 

Warsztaty „Włócz się…po wykładach” to już V edycja projektu zaini-
cjowanego przez członków SKN CIRKULA. Pomysł został bardzo dobrze 
odebrany wśród studentów Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni z całej 
Polski, a także łódzkich urzędników, aktywistów i specjalistów z dziedziny 
planowania przestrzennego. Warsztaty odbyły się w dniach 27-29 maja 2019 
roku na terenie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej. 

Ideą projektu i tematem warsztatów jest promocja Łodzi oraz zacho-
dzących w niej zmian, dlatego naszym celem jest stała współpraca z wła-
dzami samorządowymi w zakresie uczestnictwa w procesach rewitalizacji 
poszczególnych obszarów miasta 

V edycja „Włócz się…” obejmowała obszar znajdujący się w południo-
wo-zachodniej części Śródmieścia, pomiędzy kampusami A i B Politechniki 
Łódzkiej. Tereny te, kiedyś należące do rodu Richterów – łódzkich fabrykan-
tów, dziś potrzebują rewitalizacji i odświeżenia. Wyłoniony na potrzeby 
naszego projektu obszar jest na dzień dzisiejszy bardzo zaniedbany i niea-
trakcyjny dla miejskiej społeczności, zabudowa wymaga modernizacji, 
a zieleń uporządkowania. Ta bogata historycznie dzielnica posiada ogromny 
potencjał rozwojowy i łączy oba kampusy Politechniki, dlatego uznaliśmy, że 
warto się na niej skupić.  
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Zakres opracowania projektowego to kwartał rozgraniczony ważnymi 
ciągami komunikacyjnymi, w tym ul. Wólczańską, Radwańską i al. Politech-
niki z uwzględnieniem Parku im. ks. bp. Michała Klepacza, Hali Sportowej 
MOSiR i terenu po halach w ostatnim czasie wyburzonych. Uczestnicy po 
szczegółowym zapoznaniu się z zakresem opracowania i wysłuchaniu jego 
historii pracowali w grupach. Skupili się głównie na przekształceniu i uatrak-
cyjnieniu ulicy Stefanowskiego i jej otoczenia, poznali też praktyczne sposo-
by opracowań koncepcji projektowych, co będzie owocowało w ich przyszłej 
pracy zawodowej. 

W V edycji warsztatów brało udział około 50 osób z całej Polski, mię-
dzy innymi z Lublina, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Warszawy, Krakowa czy 
Gdańska. Byli to studenci kierunków: architektura, architektura wnętrz, 
gospodarka przestrzenna, rewitalizacja miast, inżynieria środowiska i innych.  

Rys. 1. Spacer zapoznawczy uczestników Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów 
Urbanistyczno-Architektonicznych „Włócz się… po wykładach” 

W przygotowaniu warsztatów wspierała nas Miejska Pracownia Urba-
nistyczna, udostępniając materiały potrzebne do realizacji projektów, a także 
merytorycznie, przez pomoc i liczne korekty w każdej z grup projektowych. 
Nawiązaliśmy w tym roku współpracę z firmą Vectorworks, która przeprowa-
dziła szkolenie z nowo wchodzącego na polski rynek programu oraz poszerzyła 
wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie projektowym. Pozyskaliśmy rów-
nież kilku partnerów, którzy wyrazili chęć współorganizacji naszych warsztatów. 
Projekt został dofinansowany przez Radę Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej. 

Warsztaty trwały 3 dni, z czego dzień pierwszy był przeznaczony na 
zapoznanie się uczestników z wyznaczonym terenem oraz poznanie jego 
historii, problemów i możliwych rozwiązań. Po spacerze udaliśmy się do Hali 
Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Skorupki 21, 
po której oprowadził nas Dyrektor, pan Eryk Rawicki. Następnie w jednej 
z sal wykładowych na Wydziale Budownictwa odbyły się dwa wystąpienia. 
Pierwsze na temat ochrony środowiska i sposobów na zielone, ekologiczne 
zagospodarowanie naszego obszaru, które wygłosiła dr inż. arch. Barbara 
Wycichowska. Drugie natomiast o problematyce samego terenu, analizach 
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oraz już wykonanych możliwych rozwiązaniach i pomysłach na zrewitalizo-
wanie tego miejsca. Temat ten podjął dyrektor Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej w Łodzi, dr inż. arch. Robert Warsza. Drugi dzień rozpoczęliśmy od 
3-godzinnego szkolenia z programu Vectorworks, ułatwiającego dalszą
pracę projektową naszych studentów, po czym uczestnicy, podzieleni
na kilkuosobowe zespoły, rozpoczęli wspólnie twórczą aktywność. W tym
czasie mogli skorzystać ze wsparcia zaproszonych gości i specjalistów
z dziedziny planowania przestrzennego. Ostatniego dnia odbyła się prezen-
tacja każdej z grup, wspólna dyskusja na ich temat oraz wybranie najlepszej
koncepcji zagospodarowania.

Rys. 2. Uczestnicy warsztatów w trakcie swoich prezentacji 

Efektem warsztatów okazał się projekt „Przeszyci Zielenią” zgłoszony 
w niedługim czasie do Budżetu Obywatelskiego 2020, który również promo-
waliśmy na naszej uczelni poprzez zachęcanie studentów do głosowania. 
Formą promocji projektu był także happening zorganizowany na ul. Stefa-
nowskiego. Projekt uzyskał wystarczającą liczbę głosów i jego pierwsza 
część zostanie zrealizowana w ciągu następnego roku, co wzbogaci cen-
trum miasta i Politechnikę Łódzką o nowy woonerf, łączący Kampusy A i B. 
Projekt ten uwzględnia dogęszczenie zabudowy już istniejącej, utworzenie 
spójnego układu ciągów pieszych i jezdnych z priorytetem stref pieszych i 
rowerowych, rewitalizację istniejących już terenów zielonych i utworzenie 
nowych, rewitalizację zachowanych kamienic, budynków willowych oraz 
pofabrycznych, poprawę retencji wody w rejonie al. Politechniki, a także 
realizację ogródków gastronomicznych, gdzie studenci, a także mieszkańcy 
mogliby odpocząć i zrelaksować się. Wyniki naszych prac zostały przekaza-
ne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. 

3. Zieloni MANIAcy: projekt skweru na osiedlu
im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi

Działalność CIRKULI w przestrzeni miasta nie ograniczyła się tylko do
projektu woonerfu pomiędzy kampusami Politechniki Łódzkiej. Członkowie 
koła podjęli także współpracę z mieszkańcami zabytkowego osiedla Józefa 
Montwiłła-Mireckiego w celu zaprojektowania dla nich zielonego skweru. 
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Wszystko zaczęło się od obaw lokalnej społeczności o teren zieleni po-
łożony w rejonie ulic: Jęczmiennej, Srebrzyńskiej oraz Jarzynowej. Zgodnie 
ze Studium jest on przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Na począt-
ku 2018 miasto planowało przekazać działkę Widzewskiemu Towarzystwu 
Budownictwa Społecznego, zaprezentowano nawet wizualizacje budynku. 
Po protestach mieszkańców w kwietniu tego samego roku Prezydent Miasta 
Łodzi – Hanna Zdanowska, zrezygnowała z pomysłu.  

 

 

Rys. 3. Tworzenie pizzy z mieszkańcami. Łódź, 30 XI 2018 

 

Rys. 4. Studenci oraz mieszkańcy podczas projektowania skweru Łódź,  
marzec 2019 
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To nie uspokoiło mieszkańców. Jesienią zgłosili się oni do naszego 
koła z prośbą o pomoc w stworzeniu projektu skweru wraz z koncepcją woo-
nerfu na ulicy Jęczmiennej, które mogliby zgłosić do realizacji w Budżecie 
Obywatelskim. W celu lepszego poznania lokalizacji, 30 listopada 2018 roku 
CIRKULA zorganizowała wycieczkę po zabytkowym osiedlu im. Montwiłła – 
Mireckiego. Naszymi przewodnikami byli dr inż. arch. Wojciech Pardała oraz 
opiekun koła – dr inż. arch. Barbara Wycichowska. Po zapoznaniu się 
z historią osiedla razem z mieszkańcami zrobiliśmy własne pizze. 

Na początku 2019 roku przeprowadzono szereg spotkań i konsultacji 
z lokalną społecznością. Przedstawili oni dużo ciekawych i nietypowych 
pomysłów. Posłużyły one studentom gospodarki przestrzennej oraz architek-
tury na etapie projektowania. Prace nas projektem rozpoczęto w marcu. 
Studentom pomagali wykładowcy z Wydziału Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, reprezentanci osiedla oraz 
pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Owocem warsztatów były 
trzy, różne od siebie projekty. 

Propozycje studentów poddano ocenie społeczności osiedla. W maju 
wybrano projekt stworzony przez: Krzysztofa Komorowskiego, Weronikę 
Olejnik, Paulinę Płatek, Joannę Gosińską oraz Wojciecha Doleckiego. 
Wybrana koncepcja zagospodarowania skweru dotarła do samej Pani 
Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. 

Realizację skweru podzielono na etapy. Pierwszy, który dotyczył oświe-
tlenia, został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. 

Rys. 5. Wybrana koncepcja zagospodarowania skweru 



149 

Streszczenie 

Zadaniem Studenckiego Koła Naukowego CIRKULA, które działa przy 
Kolegium Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej, jest zrzeszanie 
studentów gospodarki przestrzennej oraz architektury w celu poszerzania 
ich wiedzy i umiejętności oraz wpływania na otaczającą ich przestrzeń. 

CIRKULA po raz piąty zorganizowała swój sztandarowy projekt, którym 
są warsztaty urbanistyczno-architektoniczne „Włócz się…”. Edycja z 2019 
roku obejmowała obszar między kampusami Politechniki. W warsztatach 
udział wzięli studenci z całej Polski. Owocem „Włócz się… po wykładach” 
jest projekt woonerfu na ulicy Stefanowskiego. 

Członkowie koła zaangażowali się także w stworzenie projektu skweru 
na zabytkowym osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Powstały trzy 
koncepcje, z których ta wybrana przez mieszkańców ma duże szanse na 
realizację w najbliższej przyszłości. 

Rok akademicki 2018/2019 okazał się przełomowy dla koła. Dzięki pro-
jektowi woonerfu na ulicy Stefanowskiego wzrosła nasza rozpoznawalność 
wśród społeczności Politechniki Łódzkiej a także mieszkańców miasta. 
Pierwszy etap naszej koncepcji został wybrany do realizacji w Budżecie 
Obywatelskim i trwale zapisze się w przestrzeni Łodzi. 

W 2020 roku członkowie CIRKULI planują zorganizowanie kolejnej 
edycji „Włócz się…” oraz zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego realizacji 
drugiego etapu woonerfu na ulicy Stefanowskiego. 

Abstract 

The main task of the CIRKULA Student Scientific Association, which 
operates at the College of Spatial Management at the Lodz University of 
Technology, is to bring together students of spatial planning and architecture 
in order to broaden their knowledge and skills and influence the surrounding 
space. 

CIRKULA organized its flagship project for the fifth time, which are the 
Urban and Architectural Workshops ‘Let`s have a walk...’. The 2019 edition 
covered the area between the campuses of the University of Technology. 
Students from all over Poland took part in the workshops. The result of ‘Let`s 
have a walk... after the lectures’ is the project of woonerf on Stefanowskiego 
Street. 

CIRUKULA members were also involved in the creation of the square 
design at the historic housing estate Montwiłła - Mireckiego in Łódź. Three 
ideas were created, of which the one - chosen by the residents - has a good 
chance of being implemented in the near future. 

The 2018/2019 academic year turned out to be a breakthrough for the 
club. Our recognition of project of woonerf on Stefanowskiego Street has 
increased our recognition among the Lodz University of Technology 
community and the city's residents.  The first stage of our concept was se-
lected for implementation in the Participatory Budget and will be permanently 
recorded in a space of Łódź. 
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In 2020, CIRKULA members plan to organize the next edition of ‘Let`s 
have a walk...’ and submit to the Participatory Budget the implementation of 
the second stage of the woonerf on Stefanowskiego Street. 

Opiekun naukowy: 
dr inż. Barbara Wycichowska 
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