TWORZENIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ PACJENTOM
DZISIAJ PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
SZPITALEM KLINICZNYM IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO
A AKADEMIĄ SZTUK PIĘKNYCH
W KRAKOWIE
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. dr hab. Andrzej
Bednarczyk oraz dr n. med. Anna Depukat p.o. Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego
w Krakowie podpisali umowę o zacieśnieniu i rozwoju współpracy pomiędzy obu instytucjami. W
uroczystym podpisaniu uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego pan Łukasz Smółka.
Bezpośrednią inspiracją do podpisania umowy jest wspólny projekt odpowiedniego
zaaranżowania przestrzeni Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Kraków Południe, które tworzone jest obecnie w wyremontowanym pawilonie 4 B. Otwiera ona przed
studentami Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP możliwość poszerzenia wiedzy praktycznej
w zakresie szeroko rozumianego projektowania oraz lepszego dostosowania programu kształcenia do
potrzeb rynku. Studenci będą mogli min. sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę związaną z tworzeniem
aranżacji przestrzeni dla bardzo konkretnych odbiorców, którymi w tym przypadku są cierpiące na
zaburzenia wieku rozwojowego dzieci i młodzi ludzie. Porozumienie o współpracy pozwoli na
prowadzenie działań dydaktycznych w formie warsztatów, praktyk i tematów semestralnych
uwzględniających między innymi czynny udział studentów ASP w szpitalnych inwestycjach, a także w
opracowywaniu nowych projektów uwzględniających jego potrzeby. Osobami odpowiedzialnymi za
realizację porozumienia są: ze strony ASP dr hab. Marek Błażucki, prof. ASP, Dziekan Wydziału
Architektury Wnętrz oraz dr hab. Łukasz Sarnat, Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz, zaś ze
strony Szpitala Magdalena Józefiak, Kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury.
Są już pierwsze konkretne pomysły dalszej współpracy. Jednym z nich jest pomoc w realizacji projektu
Muzeum Miejsca - wystawy „Życie codzienne w Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w
Kobierzynie w okresie międzywojennym”, który obecnie poddany został ocenie i głosowaniu
mieszkańców Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Inny to
planowane działania jednej ze studentek Wydziału Form Przemysłowych ASP, która chciałaby w
ramach dyplomu wykreować kampanię społeczną skierowaną do osób od 16-35 roku życia, a mającą
na celu poszerzanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej chorób i zaburzeń psychiatrycznych i ich
profilaktyki, jak również pokazanie osobom, których one bezpośrednio dotykają, że nie są
osamotnione.
Dzięki podpisanej umowie Szpital Babińskiego w Krakowie pozyskał kolejnego cennego partnera.
Wprawdzie Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie uczelnia współdziałała już ze Szpitalem w realizacji
artystycznych projektów realizowanych między innymi przez pana prof. Grzegorza Sztwiertnię czy dr
Romana Dziadkiewicza „użyczając” im przestrzeni twórczej na terenie zespołu szpitalno-parkowego w
Kobierzynie, jednak wydarzenia te nie miały charakteru formalnego. Obecnie współpraca ta uzyska
odpowiednie ramy.

