
m
ia

st
o

?projekt arting 

2022

miasto?

konkurs 

projektowania 

zrównoważonego 

wspólnie

zaprojektujmy

miasto

magazyn 

specjalny 

01.2022



wstęp: 

Projekt Arting 2022 „miasto?” to już 11 edycja konkursu 

wzornictwa przemysłowego, skierowanego ku projektowaniu 

zrównoważonemu. Tematem jest pytanie o miasto, jego przestrzeń, 

infrastrukturę a wreszcie mieszkańców. Pytanie to stawiamy przed 

projektantami, dążącymi w swych projektach do równowagi 

pomiędzy materią a duszą miasta.

Ideą tegorocznej edycji Projekt Arting, jest wykorzystanie metod 

myślenia projektowego i potencjału projektantów wzornictwa 

przemysłowego dla rozwoju miasta Bielska-Białej. Liczymy na 

pozyskanie rozwiązań projektowych i nawiązanie współpracy            

w obszarach innowacji, edukacji i nowych technologii. Dziedzin 

mogących mieć wpływ na rozwój miasta, jako dobrego miejsca        

do życia.

Należy tu docenić postawę władz miejskich, świadomie 

wspierających wszelkie poszukiwania zmierzające do rozwoju miasta             

i poprawy dobrostanu jego mieszkańców. Wymiernym tego wyrazem 

jest objęcie po raz kolejny patronatu honorowego oraz ufundowanie 

głównej nagrody konkursowej, przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

Jarosława Klimaszewskiego.

W 1994 roku kiedy, Miasto Bielsko-Biała organizowało konkurs 

Projekt Arting, miał on być płaszczyzną współpracy pomiędzy 

projektantami a bielskimi przedsiębiorcami. Tematy konkursowe 

dotyczyły wtedy konkretnych potrzeb zgłaszanych przez firmy. 

Formuła taka na początku sprawdzała się dobrze, potem coraz mniej. 

Dziś po latach próbujemy ją reaktywować wprowadzając do konkursu 

dwie nowe kategorie: „Bielsko-Biała” i „wyzwania”. Liczymy, że 

przyniesie to dobre efekty w postaci projektów poświęconych 

konkretnym problemom miejskim.  

Każda edycja Projekt Arting to także tematyczny materiał 

badawczy, przygotowywany przez zaproszonych ekspertów. Będzie 

on prezentowany na konferencji naukowej towarzyszącej otwarciu 

wystawy, oraz opublikowany w formie artykułów na stronach 

magazynu w formie drukowanej i online. Zapis wideo konferencji 

dostępny będzie na stronie konkursu.

Projekt Arting 2022 „miasto?” ma poszerzoną formułę bo oprócz 

wystawy konkursowej i konferencji organizujemy kilkudniowy cykl 

warsztatów, seminariów i wystaw planowanych   w kilku punktach 

miasta. Jednym z takich działań jest projekt podejmujący temat 

rewitalizacji ulicy 11. Listopada w Bielsku-Białej (tzw. Projekt 11.11). 

Zwiększony zakres organizacyjny towarzyszący nowym potrzebom 

projektowym wymagał powołania nowego mechanizmu, działającego 

niezależnie od dwuletniego cyklu Projekt Arting. Dlatego powstało 

laboratorium projektowe, działające pod roboczym hasłem: „wspólnie 

zaprojektujmy miasto”. Przyjęta nazwa to „BB Design Lab” a jego 

siedziba mieścić się będzie w budynku Fundacji Ludzie-Innowacje-

Design. Zapraszamy do współpracy wszystkich widzących sens 

wspólnego projektowania w przestrzeni miasta. Jacek Graś

Projektant wzornictwa przemysłowego. 

Prezes Fundacji Ludzie-Innowacje-Design.
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Co to jest współczesne miasto?

Co to jest wspólna przestrzeń?

Co to znaczy żyć w mieście?

Co to jest dobre miasto?

Co to jest dusza miasta?

...
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Rola projektantów komunikacji wizualnej 
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Design jako najlepsza odpowiedź na 
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Przemysław Smyczek 
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Kim jest współczesny mieszkaniec miasta? 

Czy jest to mieszkaniec,  mieszczanin, czy 

użytkownik miasta, który z menu wielu funkcji 

miejskich chce wybrać tylko te aplikacje, które 

mu „pasują” kontestując, a niejednokrotnie 

protestując przeciwko zjawiskom, które mu nie 

odpowiadają, a które często mogą być 

odpowiedzią na potrzeby innych mieszkańców 

miasta? Czy te same oczekiwania wobec miasta 

ma  mieszkaniec jego centrum i mieszkaniec 

domku z ogródkiem na przedmieściach? Czy 

każde z tych oczekiwań może być spełnione? 

Kto o tym decyduje?

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowy 

i pożądany rozwój miasta? Czy jest to osoba, 

której w wyniku wyborów powszechnych 

powierzamy na określony czas zarzadzanie 

miastem? Czy to wybrane osoby zasiadające   

w radzie miejskiej? Czy jest to może każdy 

mieszkaniec? Jaka jest nasza odpowiedzialność 

za organizm miejski powierzony nam przez 

osoby żyjące tutaj przed nami, mieszkańców 

których groby niejednokrotnie porastają dzikim 

bluszczem na cmentarzach? Czy bluszczem 

niepamięci porasta również nasza świadomość 

ich istnienia, ich pracy, ich spuścizny? Czy 

chcemy być kontynuatorami idei czy 

innowatorami szukającymi nowych ścieżek 

rozwoju? Która droga jest właściwa? 

Jestem przekonany, że osobami które mogą 

pomóc nam w znalezieniu odpowiedzi na te 

pytania są artyści i projektanci. Osoby 

o podwyższonym poziomie wrażliwości, osoby 

myślące w sposób kreatywny, nie bojące się 

przełamywania stereotypów, rozwijające nowe 

idee i nieszablonowego działania. Bo do 

wprowadzania zmian potrzebna jest odwaga, 

odwaga w wyrażaniu myśli i idei, przekraczaniu 

granic, wierze we własne możliwości, 

poszukiwaniu nowych rozwiązań i ich 

wdrażaniu. Bardzo często, aby dostrzec rzeczy 

takimi jakimi są, trzeba stanąć na głowie jak 

„Akrobata” zaklęty w rzeźbę w parku za 

ratuszem w Bielsku-Białej, Niezwykłym 

Mieście, gdzie po raz kolejny odbywa się  

Festiwal Arting. Jestem przekonany, że 

choć nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie 

pytania dotyczące tego, czym jest współczesne 

miasto, to na pewno będziemy o krok 

bliżej do ich poznania.

Cavatina Hall to pierwsza w Polsce 

prywatna sala koncertowa. Przyciąga 

nowoczesną, ponadczasową architekturą, 

a przede wszystkim organizowanymi 

wydarzeniami, których w skali roku jest 

ponad 100. To tu odbywają się koncerty 

największych gwiazd, to tu proponuje się 

publiczności kontakt z muzyką z różnych 

zakątków świata, to tu została otwarta 

także przestrzeń dla młodych talentów. 

Potencjał Cavatiny Hall to unikalna na 

skalę europejską technologia dźwięku, 

zaplecze w postaci studia nagrań, sal 

konferencyjnych, przestrzeni biznesowych 

i rozrywkowych. Uzupełnia to położenie 

kompleksu, usytuowanego u stóp gór, na 

pograniczu kultur, malowniczego miasta 

Bielska-Białej. Muzyka to emocje – a my 

dajemy im przestrzeń.

Cavatina Hall

Szanowni Państwo!

To duża satysfakcja, że Projekt Arting ma swoje korzenie i odbywa się od 

niemal trzydziestu lat w Bielsku-Białej. Dziś już pewnie mało kto pamięta, że ta 

cenna inicjatywa powstała jako odpowiedź środowiska artystycznego na 

transformację ustrojową, która nastąpiła w Polsce po 1989 roku. 

Idea przedsięwzięcia była jasna. Twórcy projektu postanowili zintegrować 

środowiska twórcze, artystyczne oraz inżynierskie i zachęcić je do wspólnych 

działań na rzecz naszego miasta i regionu. Wspólnym elementem łączącym te 

grupy stało się wzornictwo przemysłowe jako przykład bezpośredniego wpływu 

sztuki na gospodarkę. 

Na przestrzeni lat, co naturalne, Projekt Arting ewoluował dostosowując się 

do zmieniającego się wokół nas świata i odpowiadając na potrzeby oraz 

wyzwania naszych czasów. 

Cieszę się, że tegoroczna edycja festiwalu podjęła temat miasta. To 

zagadnienie z jednej strony dość powszechne i proste, bo dotyczące nas 

wszystkich jako ludzi w mieście żyjących, a z drugiej skomplikowane jak miejska 

struktura, jak historia czy jak dzielące nas - mieszkańców różnice. 

Jestem przekonany, że artyści jako ludzie wyjątkowo wrażliwi, empatyczni       

i otwarci potrafią spojrzeć na miasto z nowej perspektywy, dostrzec w nim 

wartość i potencjał, które zwykłym mieszkańcom miasta umykają. I liczę, 

oczywiście, że tym swoim spojrzeniem, swoimi odkryciami zechcą się z nami 

podzielić. I zainspirować do nowych działań na rzecz rozwoju naszej małej 

ojczyzny. 

Dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom tegorocznego festiwalu za 

podjęcie tak ważnego tematu. Wiem, że na wszystkie nurtujące nas pytania          

i wątpliwości związane z funkcjonowaniem miasta nie otrzymamy wiążących 

odpowiedzi, ale mam nadzieję, że znacząco się do nich zbliżymy. 

Szanowni Państwo

Pragnę zachęcić Państwa do wspólnego 

pochylenia się wraz organizatorami 

Festiwalu Arting – Fundacją „Ludzie-

Innowacje-Design”, nad fenomenem miasta. 

Miasta, jako zjawiska urbanistycznego, 

społecznego, socjologicznego, 

technologicznego, kreatywnego... Miasta, 

które od początków swego istnienia 

zachwyca i przeraża, kusi i odpycha, jest 

miejscem narodzin i odchodzenia, miejscem 

do życia, rozwoju, ucieczki z innych miejsc, 

areną wielu namiętności i tragedii, sukcesów 

i porażek, budowy wielkich fortun 

i spektakularnych bankructw…  

Czym jest współczesne miasto? Czy jest 

tylko zespołem budowli spiętym ze światem 

drogami, którymi można przyjechać 

i wyjechać? Czy nadal jest przedmiotem 

pożądania osób, które chcą „przenieść się 

do miasta”? Czy jest miejscem gdzie chcemy 

żyć? Czy życie w mieście to przywilej czy 

uciążliwość? Czy centrum i peryferie to 

nadal to samo miasto? Czy przedmieścia to 

już miasto? Czy miasto to wszystko to, co 

zawiera się w jego granicach 

administracyjnych? Co powinno podlegać 

szczególnej opiece? Co należy zmieniać?

Festiwal 

ARTING - MIASTO

Przemysław Smyczek

Jarosław Klimaszewski

Prezydent 
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ARTING - MIASTO

Przemysław Smyczek

Jarosław Klimaszewski

Prezydent 

Miasta Bielska-Białej

projekty

w miasto

4



ATH dzieli się 

nauką z miastem!

Uczelnia wyższa, choć najczęściej kojarzy 

się z edukacją i życiem studenckim, jest 

także zawsze ośrodkiem naukowym. 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej nie tylko wspiera badania 

wykorzystywane w przemyśle, ochronie 

środowiska czy opiece zdrowotnej, ale 

kreuje w regionie środowiska innowacyjne 

i umożliwia tworzenie sieci kooperacji. 

Jednym z przykładów jest CityLaBB 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych – 

platforma wspierająca wymianę wiedzy oraz 

know-how. Jej inicjatorką jest bielska 

socjolożka i badaczka procesów miejskich 

dr Joanna Wróblewska-Jachna.

ATH od lat angażuje się również 

w popularyzację nauki. W tym roku już po 

raz 22. zorganizowany został Festiwal Nauki 

i Sztuki. Słoneczna, piknikowo-naukowa 

niedziela w Parku Słowackiego zgromadziła 

tłumy mieszkańców naszego miasta, którzy 

mogli poeksperymentować wspólnie 

z bielskimi naukowcami czy porozmawiać 

osobiście z zaproszonymi gośćmi ze świata 

nauki i sztuki. Drugiego dnia Festiwal 

przeniósł się na teren kampusu ATH, a sale 

wykładowe i uczelniane laboratoria przejęły 

przede wszystkim dzieci (zgłosiło się ich 

ponad tysiąc!). Pod opieką pracowników 

i studentów zwiedzały uczelnię, pokonując 

przygotowane wcześniej ścieżki edukacyjne. 

Odbyło się również tradycyjne już 

festiwalowe Beskidzkie Dyktando o Pióro 

Prezydenta Bielska-Białej, z udziałem prof. 

Jerzego Bralczyka.

Od wiosny br. w Gemini Park Bielsko-

Biała działa „Science Point ATH”. W tym 

minicentrum nauki mieści się nie tylko stała 

wystawa „Fale wokół nas”, ale 

organizowane są warsztaty i pokazy 

popularnonaukowe, przygotowane przez 

pracowników i studentów ATH, m. in. 

warsztaty z programowania robotów, 

pokazy eksperymentów chemicznych 

i fizycznych, zajęcia językowe, warsztaty 

matematyczne, teatralne i plastyczne czy 

też zajęcia z wykorzystaniem druku 3D.

Wydział Inżynierii Materiałów, 

Budownictwa i Środowiska ATH realizuje 

projekt „Akademia Młodego Inżyniera” 

(AMI-go), skierowany do młodzieży 

szczególnie zainteresowanej rozwojem      

w zakresie nauk chemicznych, fizycznych     

i przyrodniczych. Z kolei Wydział Nauk       

o Zdrowiu podczas różnych imprez 

plenerowych szkoli mieszkańców naszego 

miasta z zakresu pierwszej pomocy – 

prawidłowego wykonywania resuscytacji 

czy posługiwania się AED (czyli 

ogólnodostępnym automatycznym 

defibrylatorem zewnętrznym).
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Studio Filmów Rysunkowych powstało 

w roku 1947 w Katowicach jako 

Eksperymentalne Studio Filmów Rysunkowych 

pod kierownictwem Zdzisława Lachura. 

Współzałożycielami byli: Władysław 

Nehrebecki, Maciej Lachur, Leszek Lorek, 

Alfred Ledwig, Mieczysław Poznański, 

Aleksander Rohoziński, Wiktor Sakowicz, Rufin 

Struzik i Wacław Wajser. W roku 1948 zespół 

przeniósł się do Wisły, a potem, już na stałe, 

do Bielska. W tym samym roku - 1948 powstał 

pierwszy film Studia - "Czy to był sen?" 

w reżyserii Zdzisława Lachura.

W czasie 75-letniej działalności Studia 

Filmów Rysunkowych zrealizowano ponad 

1000 filmów krótkometrażowych jak również 

kilka filmów pełnometrażowych. 

Większość produkcji Studia to kultowe 

propozycje dla dzieci, m.in. seriale takie jak 

„Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Baltazar Gąbka” czy 

"Pampalini łowca zwierząt". Jednak Studio 

realizowało także wiele filmów autorskich, 

adresowanych do widzów dorosłych, które 

zdobywały nagrody na całym świecie. 

Studio Filmów Rysunkowych zdobyło ponad 

250 prestiżowych nagród i wyróżnień za swoje 

filmowe produkcje.

Przy realizacjach studyjnych pracowało 

wielu wybitnych artystów, m.in.: Andrzej 

Czeczot, Jerzy Flisak, Adam Kilian, Zbigniew 

Lengren, Eryk Lipiński, Olga Siemaszko, Janusz 

Stanny. Oprawą muzyczną produkcji studia 

zajmowali się również wybitni kompozytorzy, 

m.in.: Krzysztof Komeda-Trzciński, Andrzej 

Korzyński, Waldemar Kazanecki, Krzysztof 

Penderecki, Grażyna Bacewiczówna czy Jerzy 

Wasowski. 

18 grudnia 2015 roku Studio Filmów 

Rysunkowych zostało państwową instytucją 

kultury, a dzięki finansowemu wsparciu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego został ogłoszony konkurs na 

projekt Interaktywnego Centrum Bajki              

i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych. 

W 2021 roku do Studia Filmów 

Rysunkowych dołączył Dyrektor Maciej Chmiel 

– wieloletni producent filmowy i telewizyjny, 

historyk sztuki i miłośnik animacji, który 

wprowadził na nowo proces kreatywny oraz 

rozpoczął budowę Interaktywnego Centrum 

Bajki i Animacji – OKO.

Obecnie w Studio rozwijane są projekty kilku 

seriali animowanych dla najmłodszych oraz filmu 

pełnometrażowego o zabarwieniu historycznym.

Krótka Historia 

Studia Filmów 

Rysunkowych 

– 75 lat minęło

Na zdjęciach od góry:

- wizualizacja nowego budynku

- Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych Maciej Chmiel

- stary mural na kinie

Więcej informacji na: www.sfr.com.pl

www.facebook.com/studiofilmowrysunkowych
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Projektowanie wspólne

Projekt 11.11. – to eksperyment projektowy polegający na 

zastosowaniu metodyki projektowania do współpracy społeczności 

lokalnej przy formułowaniu i realizacji wspólnego celu. Celem tym 

było znalezienie rozwiązań na ożywienie (rewitalizację) ulicy         

11. Listopada w Bielsku-Białej, ważnej dla miasta osi historycznej     

i funkcjonalnej. Do współpracy zaproszono osoby zainteresowane 

tematem: mieszkańców, właścicieli nieruchomości, władze miasta,  

przedsiębiorców, organizacje samorządowe i aktywistów 

społecznych. Oraz projektantów z partnerskich uczelni: Wydziału 

Projektowego ASP w Katowicach i Wydziału Form Przemysłowych 

ASP w Krakowie. 

Metoda

Przy wyborze jednej z wielu metod projektowych kierowano się 

przesłanką by była prosta i powszechnie znana. Stąd wybór pięciu 

kroków design thinking: EMPHATIZE – DEFINE – IDEATE – 

PROTOTYPE – TEST. Przy czym wprowadzono modyfikację 

stosowaną wcześniej w pracy z młodzieżą, polegającą na 

uproszczeniu do trzech kroków: ODCZUJ – WYMYŚL – ZRÓB.

Tak więc komunikat skierowany do społeczności lokalnej poprzez 

akcję promocyjną i wspólne spotkania, przybrał ostatecznie formę 

zaproszenia do zdefiniowania problemów i pomysłów na ich 

rozwiązanie, a następnie do wspólnego wybrania i przetestowania 

najlepszych koncepcji. 

1. ZDEFINIUJMY PROBLEMY

2. WYMYŚLMY ROZWIĄZANIA

3. ZRÓBMY TO

Zadaniem zespołu eksperckiego była bieżąca analiza i informacja 

zwrotna. Akcja zbierania problemów i pomysłów trwała wiosną 

i latem 2022 roku.

Etap 1 - definiowanie problemów.

Zebrane opisy problemów były podobne i można je sprowadzić 

do pięciopunktowej listy uszeregowanej według stopnia 

powtarzalności wyrażonego w procentach.

1. Martwa ulica - (52%) 

- brak życia, nic się nie dzieje, nie ma po co przyjść, wieczorem 

pozamykane 

2. Lokale - (23%) 

- pustostany, stare sklepy, brak interesujących miejsc

3. Socjalne - (19%) 

- margines społeczny, brak integracji, 

4. Wygląd - (14%) 

- slumsowe obrazy, kiczowate reklamy, zaniedbane kamienice, mało 

gastronomii i ogródków, 

5. Infrastruktura - (9%) 

- za mało zieleni, nie ma gdzie usiąść, zniszczone elewacje, 

nierówny bruk

Analizując listę problemów szukano związków i zależności. Można 

stwierdzić, że określenie „martwa ulica” oznacza sumę pozostałych. 

Puste lokale, problemy socjalne, zaniedbany wygląd 

i niewystarczająca infrastruktura składają się na ogólne wrażenie 

„braku życia”. Dlatego zaproponowano by jako grupy główne, 

martwa ulica

puste lokale

społeczne problemy

wygląd

infrastruktura

wymyślodczuj

zrób

design thinking (ID Stanford) 

schemat uproszczony myślenia projektowego  (www.flid.pl) 

sytuacja problemowa - zależności 
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Infrastruktura - pomysły:

1. Zieleń sadzona – (16%) - nie donice, duże drzewa, wyspy zieleni, 

cień, szpaler drzew 

2. Rzeka – (4%) - dostęp, plaża miejska

3. Komunikacja miejska i aplikacja lepsza – (3%)

Analizując wymyślone koncepcje rozwiązań trzeba uznać potencjał 

zbiorowości. Tworzy się zaskakująco zgodny obraz pięknego 

i dobrego do życia miejsca. Potrzeba jednak dalszej pracy by 

wymodelować możliwe warianty i etapy realizacyjne. Wydaje się 

to jednak możliwe, biorąc pod uwagę dające się zauważyć 

pozytywne nastawienie osób, instytucji i władz lokalnych.

Etap 3 – zróbmy to… / prototypowanie                          

Przed finalną realizacją projektu wzorniczego, należy przetestować 

jego działanie konstruując prototyp. Wydaje się, że ta zasada może 

sprawdzić się także na żywych projektach społecznych. Wspólne 

definiowanie problemów i wymyślanie rozwiązań, mogłoby 

skutkować wspólną zgodą na przetestowanie wspólnie wybranych 

koncepcji. Na przykład nowe prototypy szyldów uwzględniających 

tradycję historyczną, mogliby wykonać młodzi projektanci uczelni 

artystycznych. Nowy rodzaj usługi czy pomysł na sklep można 

przetestować przez krótki czas ograniczając ryzyko kosztowe. 

Obszary prototypowania mogą pokrywać się ze sformułowanymi 

wcześniej obszarami problemów.

1. Lokale - lokale inne niż w galeriach i w okolicy, gastronomia, 

nowe usługi, sztuka.

2. Socjalne - wydarzenia, kultura, integracja, młodzież.

3. Wygląd - sztuka, stylizacja historyczna, dobre reklamy. 

4. Infrastruktura - żywa zieleń, ekologia, rzeka, rewitalizacja.

Potrzeba jednocześnie współdziałania i koordynacji w realizacji  

projektów, testów i prototypów by zwiększyć zasięg promocji oraz 

osiągnąć efekt synergii. Można też korzystać z doświadczeń wielu 

projektów zrealizowanych w różnych miastach świata. Godne uwagi 

projekty powstały także w Polsce. 

BB Design Lab

Doświadczenie z kilku miesięcy pracy nad Projektem 11.11. uczy, 

że proces projektowania zmian, a potem ich realizacji, może trwać 

często dłużej niż rok. Wynika to zarówno z ilości pojawiających się 

uwarunkowań, jak i z potrzeby, by stosowane działania miały 

harmonijny charakter. Potrzeba też gromadzenia danych 

i wypracowanie metod dzielenia się nimi. Potrzeba wielu kontaktów 

i spotkań co wymaga zaplecza technicznego i personelu. Dla tych 

potrzeb Fundacja Ludzie-Innowacje-Design wyodrębniła strukturę 

działającą na zasadzie otwartego laboratorium projektowego 

z siedzibą w budynku fundacji. Przyjęto nazwę BB Design Lab.

BB Design Lab to laboratorium wspólnego projektowania 

w przestrzeni miasta. Ma wspomagać i koordynować projekty, 

organizować spotkania i wystawy, komunikować i promować 

wydarzenia. Gromadzić bazę danych i zapewnić informację 

wszystkim zainteresowanym. Laboratorium jest otwarte na każdą 

współpracę mającą na celu dobrostan społeczności.

punkt 11

UM info

11

przyjąć w skrócie problemy: lokale, socjalne, wygląd, infrastruktura.

Przyczyny problemów wynikają ze zmian strukturalnych kraju na 

przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Należy o nich pamiętać, lecz 

dla procesu projektowania, ważniejsze jest dostosowanie się do 

zmian nadchodzących.

Etap 2 - wymyślanie rozwiązań

Wszystkie napływające pomysły zapisano na stronie internetowej 

(www.arting.flid.pl). Po selekcji i koniecznych skrótach, utworzono 

listę wymyślonych rozwiązań podzieloną na cztery grupy 

problemów (lokale, socjalne, wygląd, infrastruktura) i uszeregowaną 

według stopnia powtarzalności wyrażonego w procentach.

Lokale - pomysły:

1. Czynsze - (18%) - program obniżenia czynszów dla 

preferowanych działań takich jak na przykład: atrakcyjne społecznie 

biznesy, ogródki miejskie, restauracje, kawiarnie, galerie sztuki, 

rękodzieła, pracownie rzemieślnicze, stowarzyszenia artystyczne 

aktywne społeczne. 

2. Lokale dla młodych - (19%) - coworking, wystawy, lokale do 

wynajęcia, salony gier

3. Sklepy artystyczne - (19%) - antykwariaty, księgarnie, rękodzieło 

regionalne 

4. Sztuka (9%) - mural, instalacje artystyczne, wystawy, warsztaty

5. Sklepy inne - (9%) - lokalne nie sieciowe, ciekawe,

starocia, pamiątki

6. Gastronomia - (8%) - więcej lokali, otwarte wieczorami, kuchnie 

świata, bary, kawiarnie

7. Muzyka - (6%) - na żywo, grajkowie, karaoke, miejsce na jazz, 

wypożyczalnia instrumentów 

8. Przestrzeń dla rzemiosła - (6%)

9. Przestrzeń dla artystów - (4%)

10. Muzea - (2%)

Socjalne - pomysły:

1. Dom kultury w Białej - (8%) - aktywizacja dzieci i młodzieży, 

seniorzy, świetlice, sale zabaw dla dzieci i dorosłych 

2. Integracja społeczna – (6%) – wzajemna komunikacja między 

włodarzami i mieszkańcami

3. Kino plenerowe – (6%)

4. Wymiana rzeczy – (4%) - kiermasze

5. Imprezy cykliczne – (4%) - święta ulicy, turyści, stare samochody, 

historia

6. Gentryfikacja – (2%) - zapobiegać zmianom struktury społecznej

Wygląd - pomysły:

1. Aranżacja historyczna ulicy (9%) - szyldy, wygląd, miejski skansen

2. Sztuka – (9%) - mural, instalacje artystyczne, wystawy, warsztaty

3. Zadaszenie ulicy – (6%0 - częściowe, tymczasowe, parasole

4. Remonty kamienic – (6%) - rewitalizacja 

5. Ekologia – (5%) - zielona ściana, drzewa sadzone, panele, 

ładowarki, otwarta zielona przestrzeń dla dzieci i pracy zdalnej, ulica 

roślin i dobrej energii

6. Drewniane ławki – (5%)

7. Fontanny – (5%)
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7

Muzeum Narodowe w Krakowie, 

uchwała krajobrazowa - przed i po

whitemad.pl

8

Small Glass w Korei Południowej, Red Dot Award

9 

Thé Stay na Tajwanie, Red Dot Award

10

Bethoven Haus Bonn w Niemczech, Red Dot Award

6

Mouse Light Fun, Tajwan, Red Dot

13

Dobre praktyki

Przykładem zapełniania pustych lokali jest targ w Brixton Village 

w Londynie. W 2009 r. większość lokali była tam pusta, właściciel 

planował w związku z tym zlikwidować połowę targu. Grupa 

Spacemakers została zaangażowana do współpracy przy ożywieniu

 i zapełnieniu targu. Ogłoszono konkurs na pomysły działalności 

w wolnych lokalach targowiska, nagrodą była możliwość realizacji 

pomysłu w jednym z boksów bez konieczności płacenia czynszu 

przez trzy miesiące. Wybrano 30 pomysłów i po raz pierwszy od 

ponad 30 lat wszystkie lokale na targu były wynajęte. Organizowano 

też regularne wydarzenia by zwiększyć ilość odwiedzających, a także 
1podtrzymać zaangażowanie lokalnej społeczności (il. 1, 2).

W odpowiedzi na ograniczoną ilość zieleni w różnych miejscach 

pojawiają się parki kieszonkowe – małe zielone wyspy w miastach. 

Ideą jest tu zagospodarowanie przestrzeni takich jak podwórka, czy 

puste działki miejskie na zadbaną przestrzeń zieloną, a celem 

zapewnienie roślinności, która poprawi jakość powietrza

 i samopoczucie mieszkańców i pracowników z okolicy. W polskich 

miastach robią się one coraz bardziej popularne, ze względu na swój 

mały rozmiar i dostępność miejsc gdzie mogą powstać. Przykładem 

może być Ogród Literacki na krakowskiej Krowodrzy, który 

zagospodarował stare podwórko między blokami, zrealizowany 

w ramach ogólnomiejskiego projektu Ogrody Krakowian (il. 3)

W Norymberdze jeden czynnik zmienił oblicze pewnych 

sąsiedztw. Powstała linia metra U1 tchnęła nowe życie w osiedla przy 

niej położone. Projektanci z Urban Lab Norymberga zauważyli 

potencjał i zorganizowali projekt Quartier U1. Celem była 

aktywizacja mieszkańców „dzielnicy” i przejęcie kontroli nad 

przestrzenią. W ramach projektu mieszkańcy wraz z Urban Labem 

zrealizowali inicjatywy takie jak: urban gardening i sadzenie roślin 

jadalnych, wspólne narzędzia ogrodnicze, miejsca gier, uliczne 

galerie, skatepark, szkołę w ogrodzie, powstał przewodnik jak 

zwiedzać Norymbergę bez wydawania pieniędzy, kuchnia społeczna, 

a także konferencja na temat rozwoju miast. Projekt został przyjęty 

z entuzjazmem przez mieszkańców „dzielnicy U1” i brali oni udział 

we wszystkich aktywnościach (il. 4, 5).

Instalacją zachęcającą przechodniów do interakcji z przestrzenią, 

ale też z innymi osobami była Mouse Light Fun zrealizowana przez 

studio +ing przy okazji Święta Latarni na Tajwanie w 2020 r. Cienie 

przechodniów zmieniały się w cienie myszek, zachęcając ich do 

zabawy z własnym cieniem (il. 6).  

W temacie zadbania o estetykę przestrzeni miejskiej 

i zlikwidowania chaosu stylistycznego i informacyjnego w ostatnim 

czasie może pochwalić się Kraków, który wdrożył uchwałę 

krajobrazową. Banery i reklamy mają albo być stonowane 

i minimalistyczne, albo zniknąć całkowicie. Dzięki temu po raz 

pierwszy od bardzo dawna można zobaczyć fasady niektórych 

budynków takich jak Hotel Forum czy budynek Muzeum 

Narodowego (il. 7).

Dobrze zaprojektowane wnętrza lokali wraz z witrynami są 

nagradzane w konkursie Red Dot w kategorii Spatial & Retail Design. 

Projekty te mogą stanowić inspirację dla nowych, estetycznie 

stonowanych, a przy tym wciąż zachęcających lokali przy 

ul. 11 Listopada. Prezenujemy kilka: Small Glass Seul, Korea 

Południowa autorstwa Urbanplay (il. 8), Hotel Thé Stay na lotnisku 

Taiwan Taoyuan autorstwa Cheng Pu Interior Design (il. 9), Bethoven 
4Haus Bonn w Niemczech autorstwa Büro Müller-Rieger GmbH (il. 10)

2

3

4

5

Źródła:
1  spacemakers.info/projects/brixton-village

  zzm.krakow.pl/aktualnosci/664-park-kieszonkowy-ogrod-literacki.html

  quartieru1.de

red-dot.org
5 krakow.pl

2

3

4   

1, 2

Targ Brixton Village, Londyn

Spacemakers 

4

Urban gardening w dzielnicy U1, Norymberga,

Quartier U1, Urban Lab 

5

Mobilna kuchnia społeczna w dzielnicy U1, 

Norymberga, Quartier U1, Urban Lab 

3

Ogród Literacki, Kraków Krowodrza
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ul. 11 Listopada. Prezenujemy kilka: Small Glass Seul, Korea 

Południowa autorstwa Urbanplay (il. 8), Hotel Thé Stay na lotnisku 

Taiwan Taoyuan autorstwa Cheng Pu Interior Design (il. 9), Bethoven 
4Haus Bonn w Niemczech autorstwa Büro Müller-Rieger GmbH (il. 10)
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Źródła:
1  spacemakers.info/projects/brixton-village

  zzm.krakow.pl/aktualnosci/664-park-kieszonkowy-ogrod-literacki.html

  quartieru1.de

red-dot.org
5 krakow.pl
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Urban gardening w dzielnicy U1, Norymberga,

Quartier U1, Urban Lab 
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Mobilna kuchnia społeczna w dzielnicy U1, 

Norymberga, Quartier U1, Urban Lab 
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Ogród Literacki, Kraków Krowodrza
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W tegorocznej edycji projektu Arting organizatorzy 

zachęcają do pochylenia się nad szeroko rozumianym 

projektowaniem dla miast. Artykuł opisuje w jaki sposób 

projektanci komunikacji wizualnej mogą brać udział 

w kształtowaniu tożsamości miejsca w kontekście przestrzeni 

miasta, kultury miejskiej oraz w aspekcie społecznym. 

W powszechnej opinii funkcjonuje stereotyp, że projektanci, 

wprowadzając nowe elementy do miejskiego krajobrazu, 

wpływają przede wszystkim na jakość wizualno-estetyczną 

danej przestrzeni. Szerszy ogląd działalności projektowej oraz 

ej się roli projektanta pozwala stwierdzić, 

że ta profesja w znaczący sposób wpływa na zmiany społeczne       

i kulturowe.

Kształtowanie tożsamości miejsca jest złożonym procesem,        

w którym obok czynników historycznych, socjologicznych, 

gospodarczych czy związanych z rozwojem technologicznym, 

ogromną rolę odgrywają projektanci. Począwszy od aktywności 

urbanistów i architektów oraz decydentów, mających największy 

wpływ na wprowadzanie znaczących zmian w obszarze 

przestrzennych, funkcjonalnych i usługowych rozwiązań, szereg 

działań budujących wizerunek, a na dalszym etapie tożsamość 

miejsca, ma charakter intencjonalny, projektowy. 

Projektując dla przestrzeni publicznych należy wziąć pod uwagę 

kwestie związane z dostępnością, funkcjonalnością, 

bezpieczeństwem czy estetyką, jednak określając odpowiednio cele, 

przez pryzmat aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych, 

projektant ma dużo szersze możliwości pozwalające mu 

zaproponować rozwiązania, które poza podstawowymi funkcjami 

będą np. wspierać integrację, aktywność intelektualną, 

przeciwdziałać wykluczeniu, chronić lokalne wartości i naturalne 

zasoby. 

Działalność projektantów nie kończy się więc na dodawaniu 

i przekształcaniu fizycznych elementów otoczenia, ale ma także 

ogromny wpływ na kształtowanie aspektów niematerialnych, 

stanowiących ważny element w budowaniu tożsamości miejsca 

w warstwie społeczno-kulturowej.

Ingerowanie w tkankę miejską, nawet jeśli dotyczy tylko 

wąskiego wycinka miejskiego projektowania jakim jest 

projektowanie komunikacji wizualnej, wymaga od projektanta 

szczególnej postawy, przejawiającej się poczuciem społecznej 

odpowiedzialności, aktywnością ukierunkowaną na ulepszanie 

i usprawnianie otoczenia, szacunkiem dla ludzi i środowiska 
1naturalnego , ciekawością świata, otwartością oraz znajomością 

szeregu kontekstów i aktualnych wyzwań pozwalających na 

odpowiedzialne współuczestniczenie w procesie kształtowania 

nowej tożsamości.

Taki rodzaj wieloaspektowego podejścia do projektowania, także 

w kontekście miejskich wyzwań oraz przygotowanie do zmieniającej 

się roli projektanta jest częścią edukacji studentów katowickiej ASP. 

W toku dydaktycznym studenci, poza umiejętnościami 

warsztatowymi, pogłębiają wiedzę dotyczącą zasad projektowania 

zrównoważonego oraz projektowania uniwersalnego, nacisk 

kładziony jest także na kształtowanie odpowiedzialnych, 

proaktywnych postaw. Szerzej o edukacji na Wydziale Projektowym 

analiza zmieniając

pisała dr Marta Więckowska i dr Patrycja Rudnicka w artykule: 

Wiedza, umiejętności, postawy  edukacja projektantów dla 

zrównoważonego rozwoju. 

W ramach Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej działają 

trzy pracownie podejmujące tematy wpisujące się w specyfikę 

projektowania dla miast i ich społeczności: Pracownia 

Projektowania Systemów Informacji Wizualnej, Pracownia 

Projektowania dla Tożsamości oraz Pracownia Projektowania 

Społecznego. Dwie pierwsze funkcjonują w ramach studiów 

licencjackich i przygotowują przyszłych projektantów do pracy 

w obszarze projektowania informacji oraz tożsamości wizualnej. 

Osoby zainteresowane poznawaniem bardziej złożonych narzędzi, 

zarządzaniem procesami, współpracą ze stowarzyszeniami 

i fundacjami mogą kontynuować edukację na studiach 

magisterskich w Pracowni Projektowania Społecznego. 

Zagadnienia podejmowane w toku dydaktycznym tych pracowni 

odpowiadają głównym obszarom projektowania komunikacji 

wizualnej. Polem aktywności projektanta tej dziedziny jest 

opracowywanie komunikatów o funkcjach informacyjnych, 

projektowanie nośników identyfikacji, elementów łączących obie 

funkcje oraz wizualizacja danych i procesów, wykorzystywana m.in. 

do opracowywania narzędzi ułatwiających komunikację pomiędzy 

różnymi grupami lub wspierających usługi. 

Oznakowanie i systemy informacji

Przykładami działań z obszaru projektowania informacji 

dostrzegalnymi w przestrzeniach miejskich są projekty różnego 

typu systemów informacji: miejski system informacji obejmujący 

oznakowanie ulic, budynków i mapy, informacja kierunkowa 

dedykowana kierowcom i osobom poruszającym pieszo, systemy 

oznakowania transportu, tablice, piktogramy, instrukcje itp. Te typy 

komunikatów mają za zadanie przede wszystkim przekazywać 

niezbędne informacje, ułatwiać użytkownikom orientację 

i poruszanie się po mieście, na dworcach czy w przestrzeniach 

publicznych, mogą także stanowić zbiór zasad czy zakazów np. 

w sytuacjach zagrożenia. Rolą projektanta w tego typu projektach 

jest umiejętna organizacja informacji, dobór treści i przekazanie ich 

w dostępnej i przyjaznej formie. Co istotne oznakowanie i systemy 

informacji podlegają standaryzacji i regulacjom prawnym. 

Edukacją w tym obszarze zajmuje się Pracownia Projektowania 

Systemów Informacji Wizualnej. Pracownia przekazuje wiedzę 

o projektowaniu systemowym ze szczególnym uwzględnieniem 

unikalnych cech dla danego kontekstu przestrzennego 

i kulturowego. Takie podejście pozwala na wypracowywanie 

rozwiązań oryginalnych, dopasowanych do charakteru konkretnej 

przestrzeni, odwołujących się do historii miejsca i jego wartości, ale 

równocześnie funkcjonalnych i dostępnych.

Projekty informacji zazwyczaj są częścią systemu, dlatego ich 

nośniki, przy zachowaniu pewnej odrębności, muszą uwzględniać 

uniwersalność stosowania w różnych kontekstach przestrzennych. 

Ich forma i kolorystyka na trwałe (lub na długi czas) wpisuje się 

w miejski krajobraz i determinuje odbiór danej przestrzeni. 

W zależności od przyjętej strategii projektowej zaproponowane 

rozwiązania w obszarze nośników informacji mogą w sposób 
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dr Anna Pohl 
– Projektantka, kierowniczka Katedry 

Projektowania Komunikacji Wizualnej ASP 

w Katowicach. Prowadzi Pracownię 

Projektowania dla Tożsamości. Autorka 

projektów z zakresu identyfikacji wizualnej, 

systemów informacji wizualnej oraz 

aranżacji wystaw. 

W pracy badawczej podejmuje tematykę 

kształtowania tożsamości miejsca w sposób 

zrównoważony, z uwzględnieniem 

partycypacji społecznej. Od 2015 roku 

współkuratorka międzynarodowej 

konferencji projektowej AGRAFA, 

organizowanej przez Wydział Projektowy 

ASP w Katowicach.

Rola projektantów 

komunikacji wizualnej 

w procesie projektowania 

dla miast i ich społeczności.

Anna Pohl
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Projekt przestrzennego nośnika 

identyfikacji dla Fabryki Pełnej 

Życia, autorki: K. Pilarczyk, M. 

Giertuga, M. Milej, J. Piwowarska, 

M. Fica, W. Karska, foto: 

Radosław Kaźmierczak.

zrównoważonego: szacunek dla lokalnych społeczności 

i środowiska.

Jednym z ćwiczeń, w którym studenci wykorzystali zasoby 

lokalnego dziedzictwa jako punkt wyjścia do zaprojektowania 

nośników identyfikacji, był projekt szyldów i elementów 

przestrzennych inspirowanych detalami i architekturą ulicy           

11 Listopada w Bielsku-Białej (il. na stronie tytułowej artykułu). 

Zaprezentowane władzom miasta rozwiązania zostały odebrane 

jako eleganckie, oszczędne, zaprojektowane z szacunkiem dla 

miejsca, czyli w opozycji do większości aktualnych nośników. 

Nawet proste elementy identyfikacji mogą, poza swoją 

podstawową funkcją, wzmacniać poczucie przywiązania do danego 

miejsca lub stanowić impuls do innych aktywności.

Przykładem takiego działania był projekt zrealizowany przez 

grupę studentek: K. Pilarczyk, M. Giertugę, M. Milej, J. Piwowarską, 

M. Ficę oraz W. Karską przestrzennego nośnika dla Fabryki Pełnej 

Życia, podmiotu odpowiedzialnego za rewitalizację centrum 

Dąbrowy Górniczej. Informacja o prowadzonych inicjatywach 

została uzupełniona o treści edukacyjne dotyczące flory i fauny 

miasta i przyjęła formę mini-ogrodu, stając się miejscem spotkań 

mieszkańców (il. 5, 6). Projektantki patrząc szerzej na zagadnienie 

i dobrze rozpoznając możliwości, wykorzystały swoje działanie jako 

pretekst do edukacji i wzmacniania więzi społeczności lokalnej.

Trzecią grupą komunikatów jest część nośników pojawiających 

się tymczasowo w mieście i mających charakter akcyjny. Są to 

plakaty, transparenty, oznakowania obiektów, przestrzenne nośniki 

identyfikacji. Takie komunikaty towarzyszą różnym wydarzeniom 

w miastach, festiwalom, wystawom plenerowym, ale także akcjom 

społecznym, protestom.

W tego typu projektach mniej ważny staje się aspekt 

dopasowania do przestrzeni, a rola projektanta przenosi się 

bardziej w sferę projektowania doświadczeń aniżeli kształtowania 

otoczenia. Wyzwaniem dla projektanta, ale i organizatora staje się 

kwestia zrównoważonej produkcji materiałów, w której uwzględnia 

się wykorzystanie tanich materiałów, szablonów, materiałów 

pochodzących z/nadających się do recyklingu lub wytworzenie 

elementów do wykorzystania w kolejnej edycji wydarzenia, dzięki 

czemu redukuje się ilość powstałych przy produkcji śmieci, 

a gadżety zastępuje się użytecznymi i trwałymi przedmiotami. 

W tym aspekcie zmienia się także rola projektanta, który staje się 

edukatorem odpowiedzialnym za kształtowanie świadomych 

postaw zarówno u projektantów, jak i odbiorców oraz koordynację 

jak najbardziej zrównoważonych procesów.

Pracownia Projektowania dla Tożsamości często współpracuje 

z przedstawicielami samorządów stawiając sobie za cel 

zaprezentowanie możliwości związanych z wykorzystaniem 

podejścia projektowego w działaniach dla społeczności miejskich.

Tematem realizowanym we współpracy z przedstawicielami 

miasta Bielsko-Biała i Fundacji Arting był scenariusz wydarzeń, 

które zwróciłyby uwagę mieszkańców na ulicę 11 Listopada           

w Bielsku-Białej. Koncepcja festiwalu Blask Bajek odwoływała się do 

dziedzictwa kulturowego miasta, wskrzeszając na elewacjach 

budynków (za pomocą cieni) bohaterów kreskówek bielskiego 

studia filmowego. Autorzy projektu – Natalia Lach i Michał Pasierb 
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dyskretny ingerować w tkankę miejską, podkreślając unikatowe 

wartości architektoniczne lub przyrodnicze danego miejsca, ale 

mogą także poprzez bardziej oryginalne formy czy mocne akcenty 

kolorystyczne wnieść nową jakość do miejskiego krajobrazu, stając 

się nowym rozpoznawalnym punktem orientacyjnym 

(landmarkiem).

Przykładem studenckiego projektu, obrazującego podejście 

pracowni, jest system informacji dla Zabytkowego Parku 

Pszczyńskiego autorstwa Zuzanny Sekty (il. 1). Autorka 

zaproponowała rozwiązanie inspirowane archiwalnymi materiałami, 

które poprzez użyte środki graficzne, nawiązuje do zamkowego 

dziedzictwa i tym samym podkreśla charakter miejsca. 

Zaproponowana kolorystyka wspiera czytelność komunikatów, 

równocześnie nie konkurując wizualnie z przestrzenią parkową. 

Forma nośnika jest lekka, prosta i elegancka, a dzięki dobrze 

dobranej wielkości i optymalnej ilości nośniki nie przysłaniają 

zieleni. Rozwiązanie poprzez swoją unowocześnioną formę może 

trafić do nowej grupy odbiorców, np. młodych osób, którzy w ten 

sposób chętniej zapoznają się z lokalnym dziedzictwem lub spędzą 

aktywnie czas w parku.

W tym rozwiązaniu projektantka z szacunkiem odnosi się do 

dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego, kształtując 

tożsamość w sposób zrównoważony, chociaż uwspółcześnionym 

językiem. 

Drugą znaczącą grupą komunikatów w miejskim krajobrazie są 

elementy oznakowania komercyjnego, czyli wszelkiego rodzaju 

szyldy, neony, przestrzenne nośniki identyfikacji, reklamy, citylighty 

czy wyświetlacze statyczne i dynamiczne. Ich nadrzędną funkcją nie 

jest czysta informacja, jak w poprzednich projektach, lecz zmiana 

postawy odbiorcy, mająca zazwyczaj na celu zachęcenie do różnych 

form konsumpcji, rzadziej innych aktywności. Przy projektowaniu 

tego typu komunikatów ważnym staje się oddziaływanie na emocje 

przechodniów, mieszkańców i turystów, wyróżnienie i identyfikacja 

miejsca, stąd też tak wiele z nich epatuje agresywną kolorystyką lub 

silnymi kontrastami.

Nośniki identyfikacji, choć bywają mniej trwałe i zmienne, także 

w silny sposób determinują postrzeganie danego fragmentu miasta. 

Nieograniczone możliwościami produkcji sprawiają, że w wielu 

miejscach na świecie pojawiają się dokładnie te same nośniki, z tych 

samych materiałów, deprecjonując unikatowy charakter miejsca 

i niszcząc lokalne wartości. Natomiast brak zasad odnośnie do 

stosowania elementów identyfikacji i reklamy przyczynia się 

niejednokrotnie do tworzenia chaosu wizualnego i nie sprzyja 

budowaniu pożądanego wizerunku miejsca. 

Kontrpropozycją dla tego typu podejścia są zajęcia w Pracowni 

Projektowania dla Tożsamości, w której podejmowane są działania 

mające na celu uzmysłowienie studentom potencjału tkwiącego 

w rodzimej kulturze, a jej przejawy traktuje się często jako inspirację 

dla projektów nośników tożsamości wizualnej wydarzeń czy akcji 

społecznych, odbywających się w miejskich przestrzeniach. Celem 

kształcenia jest przekazanie wiedzy jak za pomocą współczesnego 

języka wizualnego komunikować treści i wartości rozpoznane         

w procesie odkrywania tożsamości danego miejsca w kontekście 

społecznym, kulturowych i przestrzennym (il. 2, 3). W programie 

nauczania podkreślane są także aspekty projektowania 

2

1

System informacji dla Zabytkowego Parku 

Pszczyńskiego, autorka: Zuzanna Sekta, praca 

dyplomowa, promotor: dr hab. Agnieszka Nawrocka.
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5, 6

Projekt przestrzennego nośnika 

identyfikacji dla Fabryki Pełnej 

Życia, autorki: K. Pilarczyk, M. 

Giertuga, M. Milej, J. Piwowarska, 

M. Fica, W. Karska, foto: 

Radosław Kaźmierczak.

zrównoważonego: szacunek dla lokalnych społeczności 

i środowiska.

Jednym z ćwiczeń, w którym studenci wykorzystali zasoby 

lokalnego dziedzictwa jako punkt wyjścia do zaprojektowania 

nośników identyfikacji, był projekt szyldów i elementów 

przestrzennych inspirowanych detalami i architekturą ulicy           

11 Listopada w Bielsku-Białej (il. na stronie tytułowej artykułu). 

Zaprezentowane władzom miasta rozwiązania zostały odebrane 

jako eleganckie, oszczędne, zaprojektowane z szacunkiem dla 

miejsca, czyli w opozycji do większości aktualnych nośników. 

Nawet proste elementy identyfikacji mogą, poza swoją 

podstawową funkcją, wzmacniać poczucie przywiązania do danego 

miejsca lub stanowić impuls do innych aktywności.

Przykładem takiego działania był projekt zrealizowany przez 

grupę studentek: K. Pilarczyk, M. Giertugę, M. Milej, J. Piwowarską, 

M. Ficę oraz W. Karską przestrzennego nośnika dla Fabryki Pełnej 

Życia, podmiotu odpowiedzialnego za rewitalizację centrum 

Dąbrowy Górniczej. Informacja o prowadzonych inicjatywach 

została uzupełniona o treści edukacyjne dotyczące flory i fauny 

miasta i przyjęła formę mini-ogrodu, stając się miejscem spotkań 

mieszkańców (il. 5, 6). Projektantki patrząc szerzej na zagadnienie 

i dobrze rozpoznając możliwości, wykorzystały swoje działanie jako 

pretekst do edukacji i wzmacniania więzi społeczności lokalnej.

Trzecią grupą komunikatów jest część nośników pojawiających 

się tymczasowo w mieście i mających charakter akcyjny. Są to 

plakaty, transparenty, oznakowania obiektów, przestrzenne nośniki 

identyfikacji. Takie komunikaty towarzyszą różnym wydarzeniom 

w miastach, festiwalom, wystawom plenerowym, ale także akcjom 

społecznym, protestom.

W tego typu projektach mniej ważny staje się aspekt 

dopasowania do przestrzeni, a rola projektanta przenosi się 

bardziej w sferę projektowania doświadczeń aniżeli kształtowania 

otoczenia. Wyzwaniem dla projektanta, ale i organizatora staje się 

kwestia zrównoważonej produkcji materiałów, w której uwzględnia 

się wykorzystanie tanich materiałów, szablonów, materiałów 

pochodzących z/nadających się do recyklingu lub wytworzenie 

elementów do wykorzystania w kolejnej edycji wydarzenia, dzięki 

czemu redukuje się ilość powstałych przy produkcji śmieci, 

a gadżety zastępuje się użytecznymi i trwałymi przedmiotami. 

W tym aspekcie zmienia się także rola projektanta, który staje się 

edukatorem odpowiedzialnym za kształtowanie świadomych 

postaw zarówno u projektantów, jak i odbiorców oraz koordynację 

jak najbardziej zrównoważonych procesów.

Pracownia Projektowania dla Tożsamości często współpracuje 

z przedstawicielami samorządów stawiając sobie za cel 

zaprezentowanie możliwości związanych z wykorzystaniem 

podejścia projektowego w działaniach dla społeczności miejskich.

Tematem realizowanym we współpracy z przedstawicielami 

miasta Bielsko-Biała i Fundacji Arting był scenariusz wydarzeń, 

które zwróciłyby uwagę mieszkańców na ulicę 11 Listopada           

w Bielsku-Białej. Koncepcja festiwalu Blask Bajek odwoływała się do 

dziedzictwa kulturowego miasta, wskrzeszając na elewacjach 

budynków (za pomocą cieni) bohaterów kreskówek bielskiego 

studia filmowego. Autorzy projektu – Natalia Lach i Michał Pasierb 
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dyskretny ingerować w tkankę miejską, podkreślając unikatowe 

wartości architektoniczne lub przyrodnicze danego miejsca, ale 

mogą także poprzez bardziej oryginalne formy czy mocne akcenty 

kolorystyczne wnieść nową jakość do miejskiego krajobrazu, stając 

się nowym rozpoznawalnym punktem orientacyjnym 

(landmarkiem).

Przykładem studenckiego projektu, obrazującego podejście 

pracowni, jest system informacji dla Zabytkowego Parku 

Pszczyńskiego autorstwa Zuzanny Sekty (il. 1). Autorka 

zaproponowała rozwiązanie inspirowane archiwalnymi materiałami, 

które poprzez użyte środki graficzne, nawiązuje do zamkowego 

dziedzictwa i tym samym podkreśla charakter miejsca. 

Zaproponowana kolorystyka wspiera czytelność komunikatów, 

równocześnie nie konkurując wizualnie z przestrzenią parkową. 

Forma nośnika jest lekka, prosta i elegancka, a dzięki dobrze 

dobranej wielkości i optymalnej ilości nośniki nie przysłaniają 

zieleni. Rozwiązanie poprzez swoją unowocześnioną formę może 

trafić do nowej grupy odbiorców, np. młodych osób, którzy w ten 

sposób chętniej zapoznają się z lokalnym dziedzictwem lub spędzą 

aktywnie czas w parku.

W tym rozwiązaniu projektantka z szacunkiem odnosi się do 

dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego, kształtując 

tożsamość w sposób zrównoważony, chociaż uwspółcześnionym 

językiem. 

Drugą znaczącą grupą komunikatów w miejskim krajobrazie są 

elementy oznakowania komercyjnego, czyli wszelkiego rodzaju 

szyldy, neony, przestrzenne nośniki identyfikacji, reklamy, citylighty 

czy wyświetlacze statyczne i dynamiczne. Ich nadrzędną funkcją nie 

jest czysta informacja, jak w poprzednich projektach, lecz zmiana 

postawy odbiorcy, mająca zazwyczaj na celu zachęcenie do różnych 

form konsumpcji, rzadziej innych aktywności. Przy projektowaniu 

tego typu komunikatów ważnym staje się oddziaływanie na emocje 

przechodniów, mieszkańców i turystów, wyróżnienie i identyfikacja 

miejsca, stąd też tak wiele z nich epatuje agresywną kolorystyką lub 

silnymi kontrastami.

Nośniki identyfikacji, choć bywają mniej trwałe i zmienne, także 

w silny sposób determinują postrzeganie danego fragmentu miasta. 

Nieograniczone możliwościami produkcji sprawiają, że w wielu 

miejscach na świecie pojawiają się dokładnie te same nośniki, z tych 

samych materiałów, deprecjonując unikatowy charakter miejsca 

i niszcząc lokalne wartości. Natomiast brak zasad odnośnie do 

stosowania elementów identyfikacji i reklamy przyczynia się 

niejednokrotnie do tworzenia chaosu wizualnego i nie sprzyja 

budowaniu pożądanego wizerunku miejsca. 

Kontrpropozycją dla tego typu podejścia są zajęcia w Pracowni 

Projektowania dla Tożsamości, w której podejmowane są działania 

mające na celu uzmysłowienie studentom potencjału tkwiącego 

w rodzimej kulturze, a jej przejawy traktuje się często jako inspirację 

dla projektów nośników tożsamości wizualnej wydarzeń czy akcji 

społecznych, odbywających się w miejskich przestrzeniach. Celem 

kształcenia jest przekazanie wiedzy jak za pomocą współczesnego 

języka wizualnego komunikować treści i wartości rozpoznane         

w procesie odkrywania tożsamości danego miejsca w kontekście 

społecznym, kulturowych i przestrzennym (il. 2, 3). W programie 

nauczania podkreślane są także aspekty projektowania 
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System informacji dla Zabytkowego Parku 

Pszczyńskiego, autorka: Zuzanna Sekta, praca 

dyplomowa, promotor: dr hab. Agnieszka Nawrocka.
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9, 10

Projekt stoiska na wydarzenie Bielski Bazar, 

autorka: Elwira Schabikowska.

11

Projekt narzędzi wspomagających terapię 

zajęciową seniorów, 

autorka: Julianna Zych. 

w umiejętny sposób wykorzystali nową technologię do 

angażowania młodych odbiorców, dyskretnie interweniując 

w tkankę miejską (il. 7, 8). Alternatywnym rozwiązaniem, również 

czerpiącym z tradycji miasta, tym razem włókienniczych, był projekt 

stoiska wystawienniczego dla wydarzenia Bielski Bazar, w którym 

autorka Elwira Schabikowska zaproponowała mechanizm 

rozkładania stoiska inspirowany tradycyjną niciarką (il. 9, 10).

Punktem wyjścia w obu projektach było umiejętne odczytywanie 

wartości charakterystycznych dla danej społeczności i miejsca, 

znalezienie adekwatnego języka, formy, materiału, dźwięku do 

zakomunikowania wybranych treści odbiorcom oraz dostosowanie 

projektów do konkretnej przestrzeni.

Projektowanie dla miasta to przede wszystkim projektowanie dla 

mieszkańców i jego społeczności. W ostatnich latach zdecydowanie 

zmieniają się procesy tworzenia i zarządzania przestrzenią 

publiczną. Coraz więcej działań ma charakter wspólnotowy 

i oddolny, a szczególną rolę odgrywa partycypacja. 

Miejscem, w którym przyszli projektanci uczą się jak 

koordynować złożone procesy, w których biorą udział różne grupy 

interesariuszy, wykorzystując do tego narzędzia komunikacji 

wizualnej jest Pracownia Projektowania Społecznego. Działania 

pracowni są ukierunkowane na uwrażliwienie studentów na 

potrzeby różnych grup społecznych, w tym osób wykluczonych lub 

z dysfunkcjami oraz pojawiające się nowe wyzwania otaczającej nas 

rzeczywistości. Powstające w pracowni projekty skupiają się przede 

wszystkim na wprowadzaniu innowacji społecznych oraz usług 

podnoszących jakość życia. 

Przykładem działania powstałego jako praca dyplomowa był 

projekt narzędzi wspomagających terapię zajęciową seniorów 

autorstwa Julianny Zych. Projektantka dostrzegła potrzebę 

stworzenia miejsca do zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu 

dedykowanego seniorom. Rola projektantki w tym projekcie 

polegała na zaproponowaniu aktywności, które zachęciłyby 

odbiorców do podejmowania nowych działań, zaprojektowaniu 

materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia oraz przestrzeni, 

w której miałyby się odbywać, a także skoordynowanie całego 

procesu. Projekt został wdrożony w formie ogrodu społecznego 

w centrum Dąbrowy Górniczej. W ten sposób lokalna społeczność 

zyskała miejsce, z którym mogła się identyfikować i które 

pozwalało na aktywny wypoczynek (il. 11). 

Projekty z obszaru komunikacji wizualnej, choć wydają się 

wycinkiem w złożonym procesie kształtowania środowiska 

miejskiego, mogą w znaczący sposób wpływać na jakość życia jego 

mieszkańców. Projektanci ze swoimi unikalnymi umiejętnościami 

wizualizowania treści, empatią i wrażliwością są ważnym 

elementem interdyscyplinarnych zespołów projektujących dla 

miast, a dzięki swoim działaniom potrafią zbliżać ludzi, wspierać 

wspólnotowość i integrację różnych grup etnicznych, społecznych 

czy przeciwdziałać wykluczeniu. W tym kontekście zawód 

projektanta ma przede wszystkim wymiar społeczny.

1  Wartości te są zaczerpnięte z programu nauczania Andrzeja Pawłowskiego (1925-1986), 

   por. Pawłowski, A. (2001). Inicjacje. Kraków: ASP Kraków.

por. Lynch, K. (2011). Obraz miasta Kraków: Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień.
3  por. Manzini, E. (2015), Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for

   Social Innovation. MIT Press. 
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Projekt tożsamości wizualnej 

dla Festiwalu Blask-Bajek, 

autorzy: Natalia Lach, 

Michał Pasierb.
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9, 10

Projekt stoiska na wydarzenie Bielski Bazar, 

autorka: Elwira Schabikowska.

11

Projekt narzędzi wspomagających terapię 

zajęciową seniorów, 

autorka: Julianna Zych. 

w umiejętny sposób wykorzystali nową technologię do 

angażowania młodych odbiorców, dyskretnie interweniując 

w tkankę miejską (il. 7, 8). Alternatywnym rozwiązaniem, również 

czerpiącym z tradycji miasta, tym razem włókienniczych, był projekt 

stoiska wystawienniczego dla wydarzenia Bielski Bazar, w którym 

autorka Elwira Schabikowska zaproponowała mechanizm 

rozkładania stoiska inspirowany tradycyjną niciarką (il. 9, 10).

Punktem wyjścia w obu projektach było umiejętne odczytywanie 

wartości charakterystycznych dla danej społeczności i miejsca, 

znalezienie adekwatnego języka, formy, materiału, dźwięku do 
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   por. Pawłowski, A. (2001). Inicjacje. Kraków: ASP Kraków.

por. Lynch, K. (2011). Obraz miasta Kraków: Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień.
3  por. Manzini, E. (2015), Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for

   Social Innovation. MIT Press. 

2    
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Jeszcze do niedawna wielu badaczy społecznych powtarzało, że 

w 2050 roku nawet 75% populacji ludzi na ziemi będzie mieszkać w 

miastach. Pojawienie się pandemii sprawiło, że część ludzi zaczęła 

weryfikować swoje poglądy dotyczące miasta jako najlepszej 

przestrzeni do życia, ale nadal uchodzi ona za atrakcyjniejszą pod 

względem dostępu do pracy, kultury, edukacji, czy opieki 

zdrowotnej. Ruchy migracyjne w kierunku miasta niewątpliwie będą 

miały nadal miejsce i koniecznością staje się przygotowanie 

przestrzeni miast i miejskich systemów do ciągłych zmian i 

oczekiwań mieszkańców. 

Jednym z narzędzi umożliwiających lepsze radzenie sobie ze 

zmianami jest projektowanie (design), a w szczególności design 

systemowy i społeczny, żywo reagujący na społeczne wyzwania.   W 

XXI wieku design nabrał specyficznego charakteru, jego nadrzędną 

cechą stało się wykorzystywanie zestawu interdyscyplinarnych w 

swoim charakterze metod i narzędzi. Dzięki ich zastosowaniu 

łatwiejsze staje się odpowiadanie na ludzkie potrzeby w sposób 

najbardziej do nich adekwatny.

Takie podejście coraz częściej przyświeca działaniom w 

przestrzeniach miast, podejmowanym  przez miejskich aktywistów, 

projektantów, przedstawicieli sektora kreatywnego, czy samych 

włodarzy. Jednym z przykładów procesu, w którym koniecznością 

było szybkie zareagowanie na duży społeczny problem i w którym 

wykorzystano podejście projektowe, może być proces 

przeprowadzony kilka lat temu w Cieszynie. W mieście trwała 

budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego i dworca 

autobusowego.   Spowodowało to duże utrudnienia dla 

podróżnych korzystających z tymczasowych przystanków, które 

ulokowano na wąskiej ulicy i w bliskości bloków mieszkalnych. 

Wiązało się też z dużym natężeniem ruchu, hałasu, spalin, 

przeciwko czemu protestowali mieszkańcy. W efekcie pomiędzy 

decydentami zarządzającymi miastem,  którzy taką lokalizację 

wybrali, a mieszkańcami wybuchł konflikt. By go zażegnać, 

postanowiono zmienić lokalizację tymczasowego węzła 

autobusowego i przenieść go na parking znajdujący się w pobliżu 

Zamku Cieszyn. Zamek Cieszyn to regionalne centrum designu, 

którego zadaniem jest promowanie designu i metod projektowych 

w tworzeniu lepszej jakości produktów i usług. By nie powtórzyć 

popełnionych wcześniej błędów i zapewnić mieszkańcom komfort 

podróżowania, postanowiono, by użyć do tego metod 

projektowych i przekształcić problem w projektowe wyzwanie.

Pomógł w tym realizowany w tym czasie projekt „Human Cities. 

Challenging the City Scale 2014-2018”, którego założeniem było 

prowadzenie we współpracy z projektantami eksperymentalnych 

działań w miejskich przestrzeniach.

Podstawową zasadą przyjętej metody pracy była obserwacja i 

podążanie za potrzebami ludzi. Reagowanie na faktyczne 

oczekiwania zwiększa szanse na budowanie „ludzkiego” miasta, w  

którym głos mieszkańców, ich partycypacja, ma znaczenie. W 

proces organizacji tymczasowego dworca autobusowego 

zaangażowali się przedstawiciele zespołu Human Cities z Zamku 

Cieszyn oraz projektanci. Zaproszono także przedstawicieli uczelni 

wyższej (Akademii WSB), której studenci przeprowadzili badania 

ankietowe dotyczące zapotrzebowania na transport lokalny. 

Wartością było podjęcie współpracy z dużą grupą interesariuszy: 

przedstawicielami samorządu, firm transportowych, pasażerów w 
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różnym wieku i różnych zawodów, małego lokalnego biznesu itp. Z 

tymi osobami prowadzono wywiady, diagnozowano ich potrzeby i 

rolę, jaką odgrywają w szeroko rozumianym systemie komunikacji 

lokalnej. 

Główne wyzwanie projektowe zostało określone jako pomoc 

podróżnym w odnalezieniu się w sytuacji chaosu, braku informacji 

oraz komfortu, wynikających ze zmiany lokalizacji przystanków. 

Przyjęto, że w systemie równie ważni są przewoźnicy, jak i 

sprzedawcy przekąsek, a poczucie komfortu wywołuje zarówno 

możliwość szybkiego kupienia biletu, jak i poczytania książki w 

oczekiwaniu na przyjazd autobusu.

Pierwszym ważnym elementem procesu stało się 

zaprojektowanie komunikacji wizualnej dla tymczasowego dworca. 

Powstał nowy projekt graficzny rozkładu jazdy oraz system 

tymczasowej informacji miejskiej, uwzględniający dojście do 

dworca, zarówno mieszkańców z różnych dzielnic, osób 

przyjeżdżających z całego powiatu, jak i podróżnych z pobliskich 

Czech. Kolejnym krokiem było zatroszczenie się o otoczenie 

przystanków. Powstały proste meble, wykonane z materiałów z 

odzysku i pozwalające na odpoczynek zarówno seniorom, jak 

grupom szkolnym. Oprócz kwiatów, na przystankach pojawiły się 

książki, a same wiaty przystankowe oklejono grafikami, które 

prezentowały ważne dla miasta postaci osób. Chodziło o 

uczynienie miejsce bardziej "ludzkim", takim, które „mówi” coś o 

mieście, buduje też jego wizerunek, i w którym mieszkańcy oraz 

podróżni czują się dobrze. Podejście projektowe, wysiłek związany 

z pochyleniem się nad potrzebami ludzi, proste i niewiele 

kosztujące rozwiązania skutecznie poprawiły doświadczenie 

korzystania z przystanku. Dowodem, że się udało był fakt, że 

pomiędzy przystankami podróżni rozłożyli nawet namiot, w którym 

nocowali, uznając miejsce za przyjemne i przyjazne. 

Dzięki szerokiemu współdziałaniu i dojrzeniu ludzkich potrzeb, 

problem został zamieniony w szansę dla miasta na poprawę jakości 

oferowanych usług. Zdobyte w przedstawionym procesie wiedza i 

doświadczenie nie przepadły. Miały kontynuację w późniejszym 

projekcie stałego dworca i stałego systemu informacji miejskiej dla 

turystów i mieszkańców.

Model współdziałania, partycypacji, czynnej obserwacji potrzeb i 

elastycznego na nie reagowania wydaje się być skutecznym 

modelem aktywności, przynoszącym rezultaty w trudnym czasie, 

warunkach, w sytuacjach konfliktu. Kluczem staje się bliska relacja 

ludzi chcących dokonać w mieście lokalnej zmiany. W sytuacji 

przemijania ery globalizacji, jak mówi John Thackara, znaczenia 

nabierają takie przymiotniki, jak: małe, lokalne, otwarte i 

połączone, a odniesieniem staje się model budowy świata, jaki 

tworzą dla siebie bardzo blisko współdziałające mikroorganizmy. 

Ważna w tym rola projektantów,  potrafiących nie tylko kreować 

najlepsze rozwiązania, ale funkcjonować pośród wielu podmiotów 

społecznych i moderować procesy wymagające uwzględnienia 

różnych opinii. Podejście projektowe pozwala mieć nadzieję, że 

miasta będą dobrym miejscem do życia.
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Inflacja, kryzys energetyczny, zaburzenie globalnych łańcuchów 

dostaw i zmiany klimatyczne to tylko niektóre z czynników, które   

w najbliższej przyszłości będą negatywnie wpływać na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. W wielu 

aspektach życia potrzebujemy zmian w kierunku zrównoważonego 

modelu korzystania ze środowiska, a zwłaszcza ograniczenia 

zapotrzebowania na energię, której ceny gwałtownie rosną. 

Pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej     

i zmniejszający się rynek będą wywierać również coraz większą 

presję na przedsiębiorstwa, zmuszając je do przedefiniowania 

czynników kształtujących ich przewagę konkurencyjną. Wzornictwo 

przemysłowe jest relatywnie tanim sposobem budowania tego 

typu przewagi. Włączenie projektanta już na etapie tworzenia 

koncepcji nowego produktu daje szansę na lepsze dopasowanie do 

potrzeb nabywców i możliwości produkcyjnych firmy. Projektant 

dysponujący wiedzą o najnowszych, dostępnych materiałach, we 

współpracy z inżynierami będzie w stanie obniżyć koszty produkcji 

poprzez właściwy ich dobór. Kreatywny projektant pozwala na 

zredukowanie kosztów produkcji poprzez ograniczenie 

pracochłonności całego procesu wytwarzania, jak i jego 

materiałochłonności. Każdy kryzys wymaga głębokiej refleksji nad 

przyszłością funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i całego 

społeczeństwa. Jest to więc najlepszy czas, aby design znalazł 

należne mu miejsce w myśleniu o ich rozwoju.

Design jako działanie kreatywne, obejmujące projektowanie 

dóbr i usług, prowadzi do tworzenia wartości dodanej                     

z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego 

powstawania, a nawet w wymiarze globalnym dotyczącym 

Redukcja zużycia energii elektrycznej 

w budownictwie jednorodzinnym.

Patryk Kurczab - laureat konkursu 

Projekt Arting 2017.
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mniejszego obciążenia środowiska naturalnego. Wartość dodana 

designu z perspektywy klienta obejmuje między innymi możliwość 

demonstrowania otoczeniu za jego pomocą własnych gustów lub 

statusu społecznego oraz korzyści wynikające z walorów                  

o charakterze funkcjonalno-ergonomicznym. Wzornictwo 

przemysłowe tworzy wartość dodaną dla użytkownika również 

poprzez odczucia o charakterze estetycznym jak i emocjonalnym, za 

które gotowy jest płacić. Firmy, dzięki designowi, poza zwiększeniem 

atrakcyjności ich produktów i usług dla konsumentów, mogą 

minimalizować koszty i optymalizować procesy wytwarzania. 

Częstość wykorzystywania usług projektantów i jego poziom mają 

pozytywny wpływ na kulturę kraju, w którym są stosowane oraz na 

wizerunek danego państwa, a w efekcie na konkurencyjność jego 

gospodarki. 

Design posiada również aspekt kulturotwórczy, który wynika        

z istniejących związków pomiędzy sztuką a procesem projektowania, 

posiadającym wymiar kreatywny. W przypadku designu, inaczej niż 

przy jednostkowych dziełach sztuki, mamy do czynienia nie z ich 

reprodukcjami, lecz z przedmiotami funkcjonującymi na prawach 

oryginału (mimo że tworzonymi w sposób seryjny). Dobrej jakości 

design przyczynia się do popularyzowania wzorców estetycznych     

i wartości związanych z wysoką kulturą. W niektórych przypadkach, 

firmy, poprzez limitowanie wielkości produkcji, przy jednoczesnym 

numerowaniu i sygnowaniu poszczególnych wyrobów, mogą 

sprzedawać je po znacznie wyższej cenie niż konkurencja. Uzyskanie 

prestiżowego wyróżnienia lub nagrody w zakresie projektowania 

wpływa na wzrost wartości sprzedawanych produktów, w niektórych 

przypadkach w znaczącym stopniu. Wymienić można tu na przykład 

konkursy na poziomie krajowym, jak Dobry Wzór, organizowany od 

1993 r. przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, czy 

też międzynarodowym, jak w przypadku nagrody Red Dot 

przyznawanej przez Instytut o tej samej nazwie w Essen. 

Produkty firm funkcjonujących w krajach o uznanej jakości 

wzornictwa przemysłowego otrzymują związaną z tym premię         

w postaci wyższej oceny wytwarzanych dóbr (np. z państw 

skandynawskich). Ważnym obszarem tworzenia wartości dodanej 

przez design w wymiarze krajowym jest osiągana za jego 

pośrednictwem ochrona środowiska przyrodniczego. Wynika ona 

nie tylko z projektowania ukierunkowanego na minimalizację 

wykorzystania materiałów w procesie produkcji, ale również 

uwzględniania na etapie fazy koncepcyjnej możliwości i kosztów 

przyszłej utylizacji. Na rys. 1 (na stronie tytułowej) przedstawione 

zostały obszary tworzenia wartości dodanej przez design.

Fakt, iż coraz więcej konsumentów przywiązuje istotną wagę do 

ekologicznego wymiaru nabywanych produktów, stwarza szansę na 

osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwom, które 

wpisują się w tego typu oczekiwania. Projektanci, poszukując 

ekologicznych opakowań i materiałów, mogą wspierać również 

proces przyszłego recyklingu poprzez uwzględnienie możliwości 

łatwego oddzielania od siebie różnego typu materiałów. Ekologiczne 

opakowanie zwiększa szanse sprzedaży produktu i jednocześnie 

pozytywnie wpływa na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatu. 

Nawet brak opakowania, jak w przypadku tzw. suchych szamponów, 

może stanowić dla świadomych konsumentów argument za 

wyborem danego produktu. Ograniczenie negatywnego wpływu 

konsumpcji na środowisko naturalne jest czymś, za co konsumenci 

są gotowi płacić. Świadczy o tym na przykład rosnąca popularność 

szczoteczek do zębów, w których plastik zastąpiony został 

drewnem bambusa. Rosnące ceny energii będą promowały tych, 

którzy są w stanie zachować jakość przy niższej energochłonności 

procesu produkcji. Projektanci wyznaczający trendy w zakresie 

postrzegania przez konsumentów atrakcyjności poszczególnych 

grup produktów mają duże możliwości kształtowania gustów jak     

i wrażliwości na konsekwencje dokonywanych wyborów.                

W połączeniu z przemyślaną polityką na poziomie Unii 

Europejskiej, dotyczącą ograniczania zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego, może to prowadzić do realnych efektów w tym 

zakresie. Przykładem tego typu działań, stanowiących odpowiedź 

na ograniczenia wykorzystywania plastiku do produktów 

jednorazowych są działania projektowe mające doprowadzić do 

znalezienia nowych, alternatywnych wyrobów lub nawet 

materiałów. W tym kontekście wymienić można cały system 

wielorazowych, kaucjonowanych kubków do kawy, które można 

wykorzystywać w sieci punktów uczestniczących w programie, czy 

jednorazowe naczynia wykonane z otrębów zbożowych. 

Przykładem tego typu sukcesu gospodarczego może być 

wykorzystanie przez firmę Biotrem technologii wytwarzania 

biodegradowalnych naczyń i sztućców jednorazowego użytku        

z otrąb pszennych. 

Badania, które od lat prowadzę w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie w zakresie. gospodarczego znaczenia designu 

jednoznacznie pokazują jego wartość z punktu widzenia 

zarządzania przedsiębiorstwami i całego społeczeństwa. Firmy, 

które zatrudniają projektantów lub współpracują z biurami 

projektowymi, mają lepsze wyniki finansowe, wyższe udziały 

eksportu, a ich produkty są chętniej wybierane niż firm, które nie 

przywiązują wagi do profesjonalnego projektowania. Z obecności 

projektanta w firmie, poza wzrostem zysków, korzyści odnosimy 

również my, jako konsumenci. Konkursy, takie jak Projekt Arting, 

podejmujące problematykę projektowania zrównoważonego, 

stwarzają nie tylko szansę na opracowanie nowych 

proekologicznych rozwiązań, ale także stanowią doskonałą okazję 

dla biznesu do nawiązania współpracy z kreatywnymi 

projektantami. Wystawy nagrodzonych projektów powinny się stać 

inspiracją dla potencjalnych użytkowników, ale przede wszystkim 

dla menedżerów firm.

Design powinien być również stale obecny w przestrzeni 

publicznej. Bielsko-Biała z własnym, dobrym systemem identyfikacji 

graficznej i szeregiem działań wspierających i promujących design, 

staje się istotnym punktem na mapie polskiego wzornictwa. 

Potrzebujemy szeregu projektów, które staną się odpowiedzią na 

zachodzące zmiany klimatyczne, konieczność oszczędzania energii, 

niedobory wody, czy poszanowania środowiska naturalnego            

i żyjących dziko zwierząt w przestrzeni miejskiej. Design może         

i powinien zwiększać komfort życia w mieście. Trzymajmy kciuki, 

aby ulica 11 Listopada w Bielsku-Białej, dzięki dobremu 

wykorzystania designu, stała się wizytówką miasta, stymulującą 

jego kreatywny charakter i wizerunek. 
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eksportu, a ich produkty są chętniej wybierane niż firm, które nie 
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dla biznesu do nawiązania współpracy z kreatywnymi 
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inspiracją dla potencjalnych użytkowników, ale przede wszystkim 
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Design powinien być również stale obecny w przestrzeni 

publicznej. Bielsko-Biała z własnym, dobrym systemem identyfikacji 

graficznej i szeregiem działań wspierających i promujących design, 

staje się istotnym punktem na mapie polskiego wzornictwa. 

Potrzebujemy szeregu projektów, które staną się odpowiedzią na 

zachodzące zmiany klimatyczne, konieczność oszczędzania energii, 

niedobory wody, czy poszanowania środowiska naturalnego            

i żyjących dziko zwierząt w przestrzeni miejskiej. Design może         

i powinien zwiększać komfort życia w mieście. Trzymajmy kciuki, 

aby ulica 11 Listopada w Bielsku-Białej, dzięki dobremu 

wykorzystania designu, stała się wizytówką miasta, stymulującą 

jego kreatywny charakter i wizerunek. 
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Dbałość o pozyskiwanie wody 

deszczowej w Mieście.

Karol Murlak - uczestnik 

konkursu Projekt Arting 2015.

Autonomiczny pojazd 

redukujący ilość zużytej energii 

w transporcie i usługach.

Katarzyna Greczka – laureatka 

konkursu Projekt Arting 2020.
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Wstęp

Bielsko-Biała to miasto wyjątkowe – jak żadne inne. Miasto z pewnością nie pozbawione wad, 

z wieloma miejscami do naprawy, z licznymi niewykorzystanymi możliwościami. Nikt nie jest doskonały, 

miasta idealne nie istnieją. Ale akurat Bielsko-Biała jest miejscem na tyle innym niż wszystkie, że powinno 

to mobilizować do podjęcia działań prowadzących do dorównania pozycji miasta z czasów rewolucji 

przemysłowej. Bielsko-Biała jest miastem tak niesamowitym, tak bardzo wciągającym i atrakcyjnym, że aż 

ciśnie się na usta pytanie: dlaczego nikt o tym nie wie? Dlaczego miasto, które 200 lat temu należało do 

najbogatszych i najbardziej dynamicznych na świecie, będąc jedną z niewielu kolebek innowacyjności 

i przedsiębiorczości o tak nowoczesnym charakterze, dziś jest w takiej a nie innej kondycji? Dlaczego  

wiedza o jego wielkiej i to całkiem niedawnej, świetlanej przeszłości jest oczywista tylko dla stosunkowo 

wąskiego grona historyków i entuzjastów miasta?  

Łatwo jest być wielbicielem Miasta w górach. Dlatego zacznijmy od krytycznego spojrzenia: na 

pochwały czas przyjdzie później. 

Współczesne Bielsko-Biała to miasto anty-piesze i anty-rowerowe, zawłaszczone przez maniakalnie 

nadużywających samochodów obywateli. Bielsko-Biała to miasto zapuszczonych, kiedyś pięknych 

kamienic. Główny deptak miasta to opustoszałe miejsce, w którego ponurych zakamarkach hula wiatr. 

Bielsko-Biała to miasto pozornie połączone – ale tak naprawdę wciąż trwale i skutecznie podzielone – 

przez brutalnie izolującą od siebie dawne Bielsko od dawnej Białej wielopasmową drogę, przez którą nie 

da się, będąc pieszym, płynnie i przyjemnie przedostać „na drugą stronę”. Bielsko-Biała to miasto 

o fałszywej tożsamości, to społeczność historycznie oszukana – przez niechęć do opowiedzenia swojej 

prawdziwej, wieloetnicznej historii. Bielsko-Biała to podupadłe dawne miasto przemysłowo-robotnicze, 

ukształtowane w dużym stopniu przez komunizm, osiedla z wielkiej płyty, urządzone przez nieistniejącą 

już branżę tekstylną. Bielsko-Biała to miasto niepotrzebnych kontrastów, zmarnowanych szans 

i niewykorzystanych możliwości. B.B. to również byłe miasto wojewódzkie, czego konsekwencje również 

odczuwa się do dziś.

Czy to źle? Nie. To bardzo dobrze, ponieważ szans wciąż jest wiele do wykorzystania, możliwości są 

ogromne, kontrasty powinny zawstydzać i mobilizować do działania. Bielsko-Biała to prawdopodobnie 

najciekawsze miasto w tej części świata. Taki potencjał należy umieć zagospodarować, mieć na takie 

miasto naprawdę AMBITNY PLAN. A ambitny plan – to dorównać Bielsku i Białej z czasów rewolucji 

przemysłowej, przegonić je, czyniąc ze współczesnego miasta nowoczesną, kosmopolityczną, górską 

metropolię – najlepsze miejsce do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. Bielsko-Biała to miasto, które 

dziś koniecznie trzeba wymyślić od nowa. 

Myślę, że po wielu miesiącach wspólnej pracy wielu lokalnych patriotek, autorytetów, aktywistek, 

znawców, polityków, artystek, entuzjastek czy wreszcie po prostu mieszkańców-obywateli – możemy 

wreszcie powiedzieć: MAMY TO! Dziękuję wszystkim za pomoc i współpracę, oraz możliwość spisania tej 

niezwykłej historii.

Mateusz Zmyślony

Poniższy tekst to pierwsza część syntetycznego opracowania opisującego 

tożsamość miasta Bielsko-Biała. Powstało ono w 2021 roku. W dalszej, 

niepublikowanej w tym miejscu części zawiera ono również wnioski i sugestie 

dotyczące przyszłości i dalszego rozwoju Metropolii w górach. Nie są to 

materiały tajne – autor chętnie podzieli się całą resztą wyników swojej pracy  

i zaprasza do interakcji. 
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Wizja strategii 

dla miasta Bielska-Białej

Mateusz Zmyślony

Mateusz Zmyślony
Współtwórca - razem z prof. Jerzym Hausnerem - koncepcji „Open Eyes 

Economy”, w tym  modeli „Firma-Idea” / „Miasto-Idea” / „Marka-

Kultura”, oraz m.in. koncepcji „Wyspy i Archipelagi”. Współorganizator 

corocznego Open Eyes Economy Summit w krakowskim ICE i jego 

Dyrektor Kreatywny. 

Redaktor Naczelny Open Eyes Magazine.

Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. 

Pionier marketingu miejsc w Polsce, autor kilkudziesięciu strategii 

marek, miast i regionów, oraz projektów z zakresu marketingu wielkich 

wydarzeń (m.in. UEFA EURO 2012, EXPO 2022, a także ponad 30 miast 

i regionów, m.in. Krakowa, Warszawy, Sopotu, Kołobrzegu, Bielska-

Białej, Dolnego Śląska, Małopolski i Śląska). 

Laureat ponad 20 profesjonalnych nagród w konkursach krajowych        

i międzynarodowych (w tym 3 światowych Globe Awards). Wykładowca 

wielu uczelni i publicysta. 

Autor ponad 200 publikacji branżowych w wielu czasopismach 

poświęconych zagadnieniom zarządzania i marketingu. 

Podróżnik: wraz z zespołem Stowarzyszenia Dookoła nominowany 

w 2012 roku do nagrody National Geographic Traveller w kategorii 

„Podróż Roku” za transafrykańską ekspedycję GloBall 2012. 

Wspólnie z córką Marią – autor książki „Wojny podwórkowe” (2019). 

Stały felietonista miesięcznika Architektura & Biznes: cykl „Wielomiasta”.

Od 2017 roku scenarzysta filmowy i gameingowy, tworzący m.in. 

uniwersum „Baltica”.
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dr Bogusław Chorąży - (ur. 1963 r.), archeolog, doktor nauk 

humanistycznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego       

w Krakowie. Członek Komisji Prehistorii Karpat Polskiej 

Akademii Umiejętności w Krakowie. Kierownik Działu 

Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Od 29 lat 

prowadzi badania archeologiczne na terenie miasta i regionu 

Podbeskidzia. Autor ok. 100 publikacji dotyczących archeologii  

i jej popularyzacji. 

Prehistoryczne dziedzictwo  

Beskidu Zachodniego 

Człowiek i Beskidy – ten związek  sięga czasów głębokiej prehistorii. 

Nigdy był on łatwy -  góry zawsze stanowiły barierę komunikacyjną, 

niełatwo tu było również przetrwać kolejną zimę, a gleby nie były zbyt 

żyzne. A jednak związek człowieka i gór trwał przez tysiąclecia, 

z mniejszą lub większą siłą odciskając w krajobrazie swoje piętno.

Najstarsze ślady pobytu ludzi w Beskidzie Zachodnim, obejmującym 

współczesne pogranicze Polski, Czech i Słowacji, należą do neandertalskich 

łowców i zbieraczy. Pochodzą one sprzed 60-40 tys. lat (ryc.1). Później 

pojawił się tu człowiek współczesny – homo sapiens. Byli to łowcy epoki 

lodowej, związani z obszarami Moraw i Kotliny Ostrawskiej. Polowali na 

dzikie konie, nosorożce włochate i mamuty. Ich główne siedziby znajdowały 

się w chłodnym stepie w południowych Morawach, w okolicach Pavlova 

i Dolnych Vestonic. Tam, wiodąc półosiadłe życie w warunkach epoki 

kamienia,  tworzyli zalążki najstarszej w tej części Europy sztuki. Stamtąd 

podejmowali również wędrówki na północ za migrującą zwierzyną – być 

może w ten sposób dotarli w Beskidy Zachodnie, pozostawiając tam, jako 

świadectwo obecności, pojedyncze narzędzia kamienne... 

Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” to konkurs i jednocześnie projekt 

badawczo-edukacyjny mający na celu budowanie świadomości tradycji 

wzornictwa regionu dla wzbogacenia współczesnego myślenia 

projektowego. Projekt zorganizowano przy współpracy Miasta Bielsko-Biała   

i Euroregionu Beskidy w ramach programu interreg – „Ochrona i rozwój 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza”. „Dziedzictwo 

wzornictwo” to tytuł wystawy i konferencji podsumowującej wyniki badań 

ekspertów. Umożliwia porównania projektów historycznych ze 

współczesnymi ponieważ towarzyszy wystawie prac nadesłanych na konkurs.

Badania eksperckie

Pierwszy etap to badania eksperckie, które  posłużyły do wybrania           

z historii regionu, przykładów wzornictwa znaczących dla kultury i wartych 

upowszechnienia. Wybrano osiem zagadnień: mitologia, wyrób góralski, 

bielska wełna, meble Thonet-Mundus, druciarstwo żylińskie, ceramika, 

auta, szybowce SZD. Ograniczono się do tych kilku z konieczności, choć 

podczas badań pojawiło się wiele ciekawych wątków, wartych 

przypomnienia. Informacje wstępne w formie broszury, posłużyły jako 

inspiracja dla uczestników konkursu. Niektóre z zagadnień zostały szerzej 

omówione przez ekspertów w artykułach zamieszczonych w magazynie         

i nagraniach filmowych na stronie www.arting.flid.pl.

Wystawa i konferencja

Wystawa i konferencja „dziedzictwo wzornictwo”, planowana na Zamku 

Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, jest dostępna w formie online na 

stronie www.arting.flid.pl
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w Krakowie. Członek Komisji Prehistorii Karpat Polskiej 

Akademii Umiejętności w Krakowie. Kierownik Działu 

Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Od 29 lat 

prowadzi badania archeologiczne na terenie miasta i regionu 

Podbeskidzia. Autor ok. 100 publikacji dotyczących archeologii  

i jej popularyzacji. 

Prehistoryczne dziedzictwo  

Beskidu Zachodniego 

Człowiek i Beskidy – ten związek  sięga czasów głębokiej prehistorii. 

Nigdy był on łatwy -  góry zawsze stanowiły barierę komunikacyjną, 

niełatwo tu było również przetrwać kolejną zimę, a gleby nie były zbyt 

żyzne. A jednak związek człowieka i gór trwał przez tysiąclecia, 

z mniejszą lub większą siłą odciskając w krajobrazie swoje piętno.

Najstarsze ślady pobytu ludzi w Beskidzie Zachodnim, obejmującym 

współczesne pogranicze Polski, Czech i Słowacji, należą do neandertalskich 

łowców i zbieraczy. Pochodzą one sprzed 60-40 tys. lat (ryc.1). Później 
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projektowego. Projekt zorganizowano przy współpracy Miasta Bielsko-Biała   

i Euroregionu Beskidy w ramach programu interreg – „Ochrona i rozwój 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza”. „Dziedzictwo 

wzornictwo” to tytuł wystawy i konferencji podsumowującej wyniki badań 

ekspertów. Umożliwia porównania projektów historycznych ze 

współczesnymi ponieważ towarzyszy wystawie prac nadesłanych na konkurs.

Badania eksperckie

Pierwszy etap to badania eksperckie, które  posłużyły do wybrania           

z historii regionu, przykładów wzornictwa znaczących dla kultury i wartych 

upowszechnienia. Wybrano osiem zagadnień: mitologia, wyrób góralski, 

bielska wełna, meble Thonet-Mundus, druciarstwo żylińskie, ceramika, 

auta, szybowce SZD. Ograniczono się do tych kilku z konieczności, choć 

podczas badań pojawiło się wiele ciekawych wątków, wartych 

przypomnienia. Informacje wstępne w formie broszury, posłużyły jako 

inspiracja dla uczestników konkursu. Niektóre z zagadnień zostały szerzej 

omówione przez ekspertów w artykułach zamieszczonych w magazynie         

i nagraniach filmowych na stronie www.arting.flid.pl.

Wystawa i konferencja

Wystawa i konferencja „dziedzictwo wzornictwo”, planowana na Zamku 

Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, jest dostępna w formie online na 

stronie www.arting.flid.pl
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Bogusław Chorąży
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Auta 

Zbigniew Michniowski - inżynier i projektant form przemysłowych,     

z samorządem Bielska-Białej był związany od 1993 roku jako dyrektor 

Galerii BWA i doradca Rady Miejskiej, później  przez rok pełnił funkcję 

prezydenta miasta. Po okresie 6 lat kierowania Agencją Poszanowania 

Energii, wrócił w 2002 roku do Urzędu Miejskiego na lat 15, jako 

zastępca prezydenta a w końcówce pełnił funkcję pełnomocnika 

prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Równocześnie jako 

przedstawiciel miasta był wybierany siedmiokrotnie na dwuletnie 

kadencje w skład Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia „Energy 

Cities,” dwukrotnie na funkcję wiceprezesa. W tym czasie działał 

również jako prezes „Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites”    

i Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Jako ekspert ds. zrównoważonego 

rozwoju uczestniczył w pracach wielu zespołów a także                       

w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych.  

medzinárodných konferenciách a sympóziách.Od bardzo dawna bo już od XIX wieku Bielsko było liderem 

gospodarczym na mapie Europy.  To tu ponad 130 lat temu powstały 

jedne z pierwszych wodociągów w Europie, a wybudowana w tych 

pionierskich czasach elektrownia umożliwiła budowę linii tramwajowej 

w 1895 r co także było jedną z pierwszych inwestycji tego typu. Bielsko 

stało się obok Łodzi centrum przemysłu wełnianego. Równocześnie 

rozwijały się inne gałęzie gospodarki, stąd nazwanie później Bielska 

miastem stu przemysłów.   

Ale już wcześniej w ramach rewolucji przemysłowej ten rejon a także 

Śląsk Cieszyński były przykładem dynamicznego rozwoju przemysłu i myśli 

technicznej. Ewenementem na skalę światową był zbudowany przez Józefa 

Bożka z Bierów koło Grodźca, najprawdopodobniej pierwszy samochód 

osobowy. Było to w1815 roku gdy automobil wzorowany konstrukcyjnie na 

ówczesnych dorożkach, wyposażony w silnik parowy zewnętrznego spalania 

wyjechał na ulice Pragi, dokąd poprzez Cieszyn zawiodły Bożka drogi 

życiowe. Jego wcześniejsze konstrukcje związane np. z zegarami kościelnymi 

w wielu miejscach przetrwały do czasów współczesnych. Józefa Bożka, 

studiującego i pracującego w Brnie i Pradze, niezwykle zainteresowała  

sprawa rozwijających się wówczas konstrukcji silników parowych... 

Historia marzeń o lataniu jak ptaki, sięga czasów starożytnych 

a najbardziej znanym tego przykładem jest mit o Dedalu i Ikarze. W XII 

wieku angielski filozof Roger Bacon opisał w swej rozprawie możliwości lotu 

człowieka. Znaczące prace w tym zakresie przedstawił Leonardo da Vinci 

w notatkach i szkicach rozwiązań konstrukcyjnych, zajmując się tym w 

sposób twórczo-naukowy w latach 1490-1519. Opracował założenia teorii 

spadochronu, badał możliwości lotu człowieka przy pomocy ruchomych 

skrzydeł a także przy pomocy urządzeń przypominających dzisiejsze balony 

i śmigłowce. Czterysta lat później próby szybowania na konstrukcjach 

w założeniach będących pierwowzorami  dzisiejszych lotni, podejmowali 

Niemiec Otto Lilienthal i Amerykanin Octave Chanute. Szybowce Llilienthala 

koncepcję budowy czerpały z nietoperzy, co wydawało się naturalną 

konsekwencją naśladowania istot latających. Jednak dopiero modyfikacje  

licznych projektów Lilienthala przyniosły w 1891 roku pierwsze sukcesy 

przelotów kilku i kilkunastometrowych. Pionierami byli również bracia 

Wright, początkowo budujący szybowce a ich pierwsze konstrukcje były 

dwupłatami o prostokątnych skrzydłach, na których w 1903 roku dokonali 

pierwszych wzlotów. W historii rozwoju lotnictwa zapisali się również Polacy 

a ciekawostką jest, że pierwszym pasażerem metrowego modelu z... 

Szybowce

Zbigniew Michniowski

Zbigniew Michniowski

badania eksperckie
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Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie 

dziejami Bielska i Białej w XVIII–XIX wieku. Od 1990 roku 

pracownik naukowy Muzeum w Bielsku-Białej, od 2001 roku 

kustosz i kierownik Starej Fabryki (dawniej Muzeum Techniki           

i Włókiennictwa). Autor bądź współautor licznych publikacji, m.in. 

Monografii Bielska-Białej, książki Stara Fabryka. Przemysł Bielska-

Białej w XIX i XX wieku oraz cyklu artykułów poświęconych 

miejscowym rodzinom fabrykanckim i ich dokonaniom, 

publikowanego od 2009 roku w kwartalniku „Relacje-

Interpretacje”. 

Piotr Kenig

Bielsko-Biała to liczące 175 tysięcy mieszkańców miasto na południu 

Polski u stóp Beskidów, nad rzeką Białą, przez wieki oddzielającą historyczny 

Śląsk od Małopolski. Dzisiaj kojarzone głównie z przemysłem 

samochodowym i elektrotechnicznym, do niedawna było drugim po Łodzi 

centrum polskiego włókiennictwa. Tworzą je dwa niegdyś odrębne ośrodki 

miejskie oraz 11 gmin wiejskich, przyłączanych stopniowo od 1925 do 1977 

roku. 

Położone na Śląsku Cieszyńskim, założone w średniowieczu wieku Bielsko 

od 1327 roku należało do królestwa Czech, z którym w 1526 roku przeszło 

pod władanie austriackich Habsburgów. Po podziale Śląska (1742) miasto 

pozostało przy Austrii, na północy granicę z Prusami (od 1871 roku: 

Cesarstwem Niemieckim) wyznaczała Wisła. 

Małopolska Biała, powstała w połowie XVI wieku na przeciwległym 

brzegu rzeki, w księstwie oświęcimskim, w 1723 roku otrzymała prawa 

miejskie, a w 1772 roku, wskutek I rozbioru Polski, znalazła się w zaanekto-

wanej przez Austrię Galicji. Likwidacja granicy państwowej na rzece Białej 

zapoczątkowała proces zrastania się obu miast: już od połowy XIX wieku 

pisano o „Bielsku-Białej” podkreślając zwłaszcza w odniesieniu do 

przemysłu, że tworzą one nierozdzielną całość...

Przemysł mebli giętych 

pod Beskidami
Między Cieszynem, Bielskiem i Żywcem…

Mało która branża była tak ściśle związana z dawną Austrią jak produkcja 

mebli z giętego drewna, które na świecie powszechnie zwano „meblami 

wiedeńskimi”. Ważną rolę w tej dziedzinie wytwórczości odegrał Śląsk 

Cieszyński i sąsiadujące z nim tereny zachodniej Galicji, do 1918 roku 

pozostające w granicach monarchii Habsburgów. Wielkie kompleksy leśne 

Beskidów obfitowały w niezbędną do produkcji buczynę. 

W 1842 roku na zaproszenie kanclerza Klemensa von Metternicha 

przeniósł się do Wiednia Michael Thonet, stolarz z Nadrenii, 

eksperymentujący z gięciem i klejeniem drewna. W 1849 roku założył          

w naddunajskiej stolicy własną firmę meblarską, a na Wystawie Światowej   

w Londynie (1851) zdobył za swoje wyroby brązowy medal i 

międzynarodowe uznanie. W 1853 roku przekazał przedsiębiorstwo swoim 

synom, prowadzącym je odtąd pod nazwą Gebrüder Thonet (Bracia Thonet). 

Ponieważ w okolicach Wiednia brakowało wystarczającej ilości drewna 

bukowego, droższa była też siła robocza, wkrótce produkcję przeniesiono na 

Morawy (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Velké Uherce, Halenkov k. 

Vsetína). Fabryki Braci Thonet powstały też poza granicami Austrii...             

Piotr Kenig

Z historii „bielskiej wełny”

pełny tekst na stronie www.arting.flid.pl

pełny tekst na stronie www.arting.flid.pl
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Auta 

Zbigniew Michniowski - inżynier i projektant form przemysłowych,     

z samorządem Bielska-Białej był związany od 1993 roku jako dyrektor 

Galerii BWA i doradca Rady Miejskiej, później  przez rok pełnił funkcję 

prezydenta miasta. Po okresie 6 lat kierowania Agencją Poszanowania 

Energii, wrócił w 2002 roku do Urzędu Miejskiego na lat 15, jako 

zastępca prezydenta a w końcówce pełnił funkcję pełnomocnika 

prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Równocześnie jako 

przedstawiciel miasta był wybierany siedmiokrotnie na dwuletnie 

kadencje w skład Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia „Energy 

Cities,” dwukrotnie na funkcję wiceprezesa. W tym czasie działał 

również jako prezes „Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites”    

i Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Jako ekspert ds. zrównoważonego 

rozwoju uczestniczył w pracach wielu zespołów a także                       

w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych.  

medzinárodných konferenciách a sympóziách.Od bardzo dawna bo już od XIX wieku Bielsko było liderem 

gospodarczym na mapie Europy.  To tu ponad 130 lat temu powstały 

jedne z pierwszych wodociągów w Europie, a wybudowana w tych 

pionierskich czasach elektrownia umożliwiła budowę linii tramwajowej 

w 1895 r co także było jedną z pierwszych inwestycji tego typu. Bielsko 

stało się obok Łodzi centrum przemysłu wełnianego. Równocześnie 

rozwijały się inne gałęzie gospodarki, stąd nazwanie później Bielska 

miastem stu przemysłów.   

Ale już wcześniej w ramach rewolucji przemysłowej ten rejon a także 

Śląsk Cieszyński były przykładem dynamicznego rozwoju przemysłu i myśli 

technicznej. Ewenementem na skalę światową był zbudowany przez Józefa 

Bożka z Bierów koło Grodźca, najprawdopodobniej pierwszy samochód 

osobowy. Było to w1815 roku gdy automobil wzorowany konstrukcyjnie na 

ówczesnych dorożkach, wyposażony w silnik parowy zewnętrznego spalania 

wyjechał na ulice Pragi, dokąd poprzez Cieszyn zawiodły Bożka drogi 

życiowe. Jego wcześniejsze konstrukcje związane np. z zegarami kościelnymi 

w wielu miejscach przetrwały do czasów współczesnych. Józefa Bożka, 

studiującego i pracującego w Brnie i Pradze, niezwykle zainteresowała  

sprawa rozwijających się wówczas konstrukcji silników parowych... 

Historia marzeń o lataniu jak ptaki, sięga czasów starożytnych 

a najbardziej znanym tego przykładem jest mit o Dedalu i Ikarze. W XII 

wieku angielski filozof Roger Bacon opisał w swej rozprawie możliwości lotu 

człowieka. Znaczące prace w tym zakresie przedstawił Leonardo da Vinci 

w notatkach i szkicach rozwiązań konstrukcyjnych, zajmując się tym w 

sposób twórczo-naukowy w latach 1490-1519. Opracował założenia teorii 

spadochronu, badał możliwości lotu człowieka przy pomocy ruchomych 

skrzydeł a także przy pomocy urządzeń przypominających dzisiejsze balony 

i śmigłowce. Czterysta lat później próby szybowania na konstrukcjach 

w założeniach będących pierwowzorami  dzisiejszych lotni, podejmowali 

Niemiec Otto Lilienthal i Amerykanin Octave Chanute. Szybowce Llilienthala 

koncepcję budowy czerpały z nietoperzy, co wydawało się naturalną 

konsekwencją naśladowania istot latających. Jednak dopiero modyfikacje  

licznych projektów Lilienthala przyniosły w 1891 roku pierwsze sukcesy 

przelotów kilku i kilkunastometrowych. Pionierami byli również bracia 

Wright, początkowo budujący szybowce a ich pierwsze konstrukcje były 

dwupłatami o prostokątnych skrzydłach, na których w 1903 roku dokonali 

pierwszych wzlotów. W historii rozwoju lotnictwa zapisali się również Polacy 

a ciekawostką jest, że pierwszym pasażerem metrowego modelu z... 

Szybowce

Zbigniew Michniowski

Zbigniew Michniowski

badania eksperckie
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Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie 

dziejami Bielska i Białej w XVIII–XIX wieku. Od 1990 roku 

pracownik naukowy Muzeum w Bielsku-Białej, od 2001 roku 

kustosz i kierownik Starej Fabryki (dawniej Muzeum Techniki           

i Włókiennictwa). Autor bądź współautor licznych publikacji, m.in. 

Monografii Bielska-Białej, książki Stara Fabryka. Przemysł Bielska-

Białej w XIX i XX wieku oraz cyklu artykułów poświęconych 

miejscowym rodzinom fabrykanckim i ich dokonaniom, 

publikowanego od 2009 roku w kwartalniku „Relacje-

Interpretacje”. 

Piotr Kenig

Bielsko-Biała to liczące 175 tysięcy mieszkańców miasto na południu 

Polski u stóp Beskidów, nad rzeką Białą, przez wieki oddzielającą historyczny 

Śląsk od Małopolski. Dzisiaj kojarzone głównie z przemysłem 

samochodowym i elektrotechnicznym, do niedawna było drugim po Łodzi 

centrum polskiego włókiennictwa. Tworzą je dwa niegdyś odrębne ośrodki 

miejskie oraz 11 gmin wiejskich, przyłączanych stopniowo od 1925 do 1977 

roku. 

Położone na Śląsku Cieszyńskim, założone w średniowieczu wieku Bielsko 

od 1327 roku należało do królestwa Czech, z którym w 1526 roku przeszło 

pod władanie austriackich Habsburgów. Po podziale Śląska (1742) miasto 

pozostało przy Austrii, na północy granicę z Prusami (od 1871 roku: 

Cesarstwem Niemieckim) wyznaczała Wisła. 

Małopolska Biała, powstała w połowie XVI wieku na przeciwległym 

brzegu rzeki, w księstwie oświęcimskim, w 1723 roku otrzymała prawa 

miejskie, a w 1772 roku, wskutek I rozbioru Polski, znalazła się w zaanekto-

wanej przez Austrię Galicji. Likwidacja granicy państwowej na rzece Białej 

zapoczątkowała proces zrastania się obu miast: już od połowy XIX wieku 

pisano o „Bielsku-Białej” podkreślając zwłaszcza w odniesieniu do 

przemysłu, że tworzą one nierozdzielną całość...

Przemysł mebli giętych 

pod Beskidami
Między Cieszynem, Bielskiem i Żywcem…

Mało która branża była tak ściśle związana z dawną Austrią jak produkcja 

mebli z giętego drewna, które na świecie powszechnie zwano „meblami 

wiedeńskimi”. Ważną rolę w tej dziedzinie wytwórczości odegrał Śląsk 

Cieszyński i sąsiadujące z nim tereny zachodniej Galicji, do 1918 roku 

pozostające w granicach monarchii Habsburgów. Wielkie kompleksy leśne 

Beskidów obfitowały w niezbędną do produkcji buczynę. 

W 1842 roku na zaproszenie kanclerza Klemensa von Metternicha 

przeniósł się do Wiednia Michael Thonet, stolarz z Nadrenii, 

eksperymentujący z gięciem i klejeniem drewna. W 1849 roku założył          

w naddunajskiej stolicy własną firmę meblarską, a na Wystawie Światowej   

w Londynie (1851) zdobył za swoje wyroby brązowy medal i 

międzynarodowe uznanie. W 1853 roku przekazał przedsiębiorstwo swoim 

synom, prowadzącym je odtąd pod nazwą Gebrüder Thonet (Bracia Thonet). 

Ponieważ w okolicach Wiednia brakowało wystarczającej ilości drewna 

bukowego, droższa była też siła robocza, wkrótce produkcję przeniesiono na 

Morawy (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Velké Uherce, Halenkov k. 

Vsetína). Fabryki Braci Thonet powstały też poza granicami Austrii...             

Piotr Kenig

Z historii „bielskiej wełny”
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Anna Szwaja, Joanna Krokosz

Wełna - eksperyment

Projektowanie z uwagą na kulturę

dr Anna Szwaja  - absolwentka Wydziału Form Przemysłowych 

Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom 

pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku. Od 

ukończenia studiów pracuje na macierzystym Wydziale              

w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do 2009 roku 

była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie 

doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic 

pracuje na stanowisku adiunkta. Poza dydaktyką zajmuje się 

projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

dr Anna Szwaja - absolvent Fakulty priemyselného dizajnu na 

Akadémii výtvarných umení Jana Matejka v Krakove. Diplom pod 

vedením prof. Adam Gedliczka v roku 2004. Od ukončenia štúdia 

pracovala v práci  na svojej domácej fakulte v Ateliéri 

alternatívneho dizajnu, kde bola asistentkou prof. Mieczysława 

Górowského. Po obhajobe doktorátu v roku 2015 pod vedením 

prof. Marii Dziedzic pracuje ako odborná asistentka. Okrem 

výučby sa venuje aj grafickému a produktovému dizajnu              

a fotografii.

1. Pracownia Projektowania Alternatywnego

Podobnie jak w poprzednich edycjach, taki i tym razem, dostaliśmy 

zaproszenie do publikacji w ramach programu ARTING. Reprezentując Wydział 

Form Przemysłowych cieszymy się z tej możliwości, tym bardziej, że hasło 

tegorocznej edycji — Dziedzictwo — wiąże się z ofertą edukacyjną wydziału, 

realizowaną w Pracowni Projektowania Alternatywnego.

Charakterystyka pracowni była już przeze mnie wielokrotnie i szczegółowo 

opisywana, przypomnę jedynie najważniejsze założenia programowe, jakie 

realizujemy w pracy ze studentami. 

Program pracowni opiera się na dwóch zasadniczych aspektach — rodzimej 

kulturze materialnej i duchowej z której czerpiemy inspiracje oraz szeroko 

pojętemu zrównoważeniu, ze szczególnym naciskiem na wątki ekologii. 

Szczególnie bliskie są nam te działania, które prowadzimy w oparciu o rodzime 

rzemiosło i pracę warsztatową. Sama nazwa pracowni mająca alternatywę           

w nazwie odnosi się min. do przeciwstawienia się projektowaniu dla przemysłu, 

na dużą skalę.

Ostatnie lata w pracowni polegały na zapraszaniu do współpracy 

rzemieślników i twórców, od których uczyliśmy się podstaw danego rzemiosła...   

Czy design może zmienić 

oblicze wełny?

Katarzyna Pełka-Bura

Katarzyna Pełka-Bura - absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo (2008 – 

dyplom z wyróżnieniem). W firmie Wzorro Design zajmuje się 

projektowaniem i koordynacją projektów. Jest kuratorką          

i koordynatorką wystaw związanych z designem, m.in. siedmiu 

edycji cyklu „Design w przestrzeni publicznej” oraz 

„Materiałowy BOOM”. Na ASP w Katowicach prowadziła         

w latach 2011-2014 konwersatorium o zarządzaniu designem. 

Od 2019 roku prowadzi zajęcia na ASP w pracowni 

Projektowania dla Tożsamości oraz w ramach przedmiotu 

Materiały i konteksty.

Wełna jest materiałem głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze. 

Jeszcze w pierwszej połowie XX w. na masową skalę produkowano 

wełniane wyroby w dwóch głównych ośrodkach włókienniczych            

w Polsce – w Bielsku-Białej oraz Łodzi. Wełna „żyła” dzięki rękodziełu 

ludowemu. Kilimy, stroje ludowe, dywany, kapelusze były materiałem 

eksportowym Cepelii. Prezentowane i sprzedawane w ekskluzywnych 

butikach Spółdzielni, w tym przy słynnej 5th Av. w Nowym Jorku, 

cieszyły się dużą popularnością i były elementem kreowania wizerunku 
1Polski zagranicą .

Dziś wielka popularność wełny wydaje się miniona. Nie ma już wielkich 

przędzalni, a surowiec pozyskiwany przez pasterzy jest najczęściej palony      

i traktowany jako odpad. Globalizacja, gospodarka wolnorynkowa, czyli m.in. 

napływ tanich materiałów z Chin zabiły polski przemysł włókienniczy. 

Zamknięto zakłady, takie jak Wega czy Bielska Dzianina.

W trakcie konferencji poświęconych projektowaniu coraz częściej jest 

przywoływany Victor Papanek, który już w latach 60. XX w. zwracał uwagę... 

badania eksperckie
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Leszek Richter

mgr Leszek Richter - jest założycielem i kierownikiem Izby 

Regionalnej im. Adama Sikory Miejscowego Koła Polskiego 

Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, która jest 

społeczną instytucją o charakterze muzealnym. Od prawie    

23 lat systematycznie działa i realizuje projekty na rzecz 

identyfikacji, dokumentacji, zachowania, wzmacniania              

i promowania dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego  

i Górnych Kisuc, w tym tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.

Depozytariusze dziedzictwa 

kulturowego na trójstyku 

w Mikroregionie Gorolsko Swoboda

Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” – 

jakość i tradycja z Mikroregionu Gorolsko Swoboda

Mikroregion Gorolsko Swoboda został powołany do życia w maju 2007 

roku przez 2 organizacje pozarządowe z Czech oraz Polski i samorząd 

gminny ze Słowacji, odpowiednio Miejscowe Koło Polskiego Związku 

Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, Oddział Górali Śląskich Związku 

Podhalan i gminę Oszczadnica. Obecnym partnerem z Polski jest Gromada 

Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu. Jego zadaniem jest 

promowanie i uwidocznianie niepowtarzalnego charakteru polsko – czesko – 

słowackiego pogranicza i to we wszystkich jego aspektach od kulturowego, 

poprzez historyczny aż po turystyczny. Chodzi o swoisty obszar góralski 

leżący w otoczeniu Beskidów z zachowanymi tradycjami i przyrodą, od 

początku 16 w. kształtowanymi w znaczącym stopniu przez kolonistów 

wołoskich (przybyłych ze wschodu z sąsiednich pasm karpackich), 

zaprowadzających stopniowo sałasznictwo, tzn. górską gospodarkę 

pasterską. Historycznym centrum regionu jest miasto Jabłonków. Powstanie 

Mikroregionu Gorolsko Swoboda było również wyrazem troski społeczności

O zachowaniu dziedzictwa

 

Bogdan Kosak

Bogdan Kosak - absolwent Wydziału Szkła i Ceramiki, Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu. Zajmuje się projektowaniem i produkcją ceramiki użytkowej           

i rzeźbą ceramiczną. Prowadzi warsztaty i spotkania propagujące tradycyjne 

rzemiosło i nowoczesne wzornictwo w ceramice. W latach 1995 – 2008 kieruje 

modelarnią w Porcelanie Śląskiej w Katowicach. 

W celu realizowania indywidualnych rozwiązań w ceramice artystycznej                 

i użytkowej zakłada w 1995 roku Modelarnię Ceramiczną. Od 2012 roku prowadzi 

pracownię ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prace Kosaka były 

prezentowane na 19 wystawach indywidualnych i 82 wystawach zbiorowych        

w kraju i zagranicą. Znajdują się m.in. w zbirach Muzeum Narodowego                  

w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Zdobywca głównych nagród   

w konkursach: Śląska Rzecz 2006, 2011 i On The Table na Łódź Design 2019. 

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w 2013 r.

Rzemiosło opiera się na dziedzictwie i dąży do doskonałości. 

Wszelkie próby, polegające na wykorzystaniu rzemiosła w realizacji 

zewnętrznych celów, idei i programów, zaburzają tę równowagę 

i powodują straty w wymiarze niematerialnym dziedzictwa.

 Od końca pierwszej dekady XXI wieku wzrosło zainteresowanie 

rzemiosłem, wynikające zapewne z tęsknoty za przedmiotami posiadającymi 

wartość dodaną, opartą na przeświadczeniu, że wykonał je człowiek 

„…niespiesznie z lokalnych surowców, z szacunkiem do materiałów, pięknych 
1w swej niedoskonałości i prostocie” .  Nie po raz pierwszy mamy do 

czynienia z poszukiwaniem wartości w rejonach, będących na marginesie 

życia gospodarczego i społecznego. Od końca XIX wieku w sztuce 

i przemyśle ludowym, odnajdywano inspiracje w budowaniu stylu 

narodowego i pobudzaniu rozwoju gospodarczego ubogich regionów. Czy 

jednak dziedzictwa nie traktowano instrumentalnie? Czy stworzono 

wystarczające warunki dla kontynuacji i samodzielnego rozwoju warsztatów 

w oparciu o własne doświadczenia technologiczne i stylistyczne?.. 
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Anna Szwaja, Joanna Krokosz

Wełna - eksperyment

Projektowanie z uwagą na kulturę

dr Anna Szwaja  - absolwentka Wydziału Form Przemysłowych 

Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom 

pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku. Od 

ukończenia studiów pracuje na macierzystym Wydziale              

w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do 2009 roku 

była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie 

doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic 

pracuje na stanowisku adiunkta. Poza dydaktyką zajmuje się 

projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

dr Anna Szwaja - absolvent Fakulty priemyselného dizajnu na 

Akadémii výtvarných umení Jana Matejka v Krakove. Diplom pod 

vedením prof. Adam Gedliczka v roku 2004. Od ukončenia štúdia 

pracovala v práci  na svojej domácej fakulte v Ateliéri 

alternatívneho dizajnu, kde bola asistentkou prof. Mieczysława 

Górowského. Po obhajobe doktorátu v roku 2015 pod vedením 

prof. Marii Dziedzic pracuje ako odborná asistentka. Okrem 

výučby sa venuje aj grafickému a produktovému dizajnu              

a fotografii.

1. Pracownia Projektowania Alternatywnego

Podobnie jak w poprzednich edycjach, taki i tym razem, dostaliśmy 

zaproszenie do publikacji w ramach programu ARTING. Reprezentując Wydział 

Form Przemysłowych cieszymy się z tej możliwości, tym bardziej, że hasło 

tegorocznej edycji — Dziedzictwo — wiąże się z ofertą edukacyjną wydziału, 

realizowaną w Pracowni Projektowania Alternatywnego.

Charakterystyka pracowni była już przeze mnie wielokrotnie i szczegółowo 

opisywana, przypomnę jedynie najważniejsze założenia programowe, jakie 

realizujemy w pracy ze studentami. 

Program pracowni opiera się na dwóch zasadniczych aspektach — rodzimej 

kulturze materialnej i duchowej z której czerpiemy inspiracje oraz szeroko 

pojętemu zrównoważeniu, ze szczególnym naciskiem na wątki ekologii. 

Szczególnie bliskie są nam te działania, które prowadzimy w oparciu o rodzime 

rzemiosło i pracę warsztatową. Sama nazwa pracowni mająca alternatywę           

w nazwie odnosi się min. do przeciwstawienia się projektowaniu dla przemysłu, 

na dużą skalę.

Ostatnie lata w pracowni polegały na zapraszaniu do współpracy 

rzemieślników i twórców, od których uczyliśmy się podstaw danego rzemiosła...   

Czy design może zmienić 

oblicze wełny?

Katarzyna Pełka-Bura

Katarzyna Pełka-Bura - absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo (2008 – 

dyplom z wyróżnieniem). W firmie Wzorro Design zajmuje się 

projektowaniem i koordynacją projektów. Jest kuratorką          

i koordynatorką wystaw związanych z designem, m.in. siedmiu 

edycji cyklu „Design w przestrzeni publicznej” oraz 

„Materiałowy BOOM”. Na ASP w Katowicach prowadziła         

w latach 2011-2014 konwersatorium o zarządzaniu designem. 

Od 2019 roku prowadzi zajęcia na ASP w pracowni 

Projektowania dla Tożsamości oraz w ramach przedmiotu 

Materiały i konteksty.

Wełna jest materiałem głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze. 

Jeszcze w pierwszej połowie XX w. na masową skalę produkowano 

wełniane wyroby w dwóch głównych ośrodkach włókienniczych            

w Polsce – w Bielsku-Białej oraz Łodzi. Wełna „żyła” dzięki rękodziełu 

ludowemu. Kilimy, stroje ludowe, dywany, kapelusze były materiałem 

eksportowym Cepelii. Prezentowane i sprzedawane w ekskluzywnych 

butikach Spółdzielni, w tym przy słynnej 5th Av. w Nowym Jorku, 

cieszyły się dużą popularnością i były elementem kreowania wizerunku 
1Polski zagranicą .

Dziś wielka popularność wełny wydaje się miniona. Nie ma już wielkich 

przędzalni, a surowiec pozyskiwany przez pasterzy jest najczęściej palony      

i traktowany jako odpad. Globalizacja, gospodarka wolnorynkowa, czyli m.in. 

napływ tanich materiałów z Chin zabiły polski przemysł włókienniczy. 

Zamknięto zakłady, takie jak Wega czy Bielska Dzianina.

W trakcie konferencji poświęconych projektowaniu coraz częściej jest 

przywoływany Victor Papanek, który już w latach 60. XX w. zwracał uwagę... 

badania eksperckie
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Leszek Richter

mgr Leszek Richter - jest założycielem i kierownikiem Izby 

Regionalnej im. Adama Sikory Miejscowego Koła Polskiego 

Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, która jest 

społeczną instytucją o charakterze muzealnym. Od prawie    

23 lat systematycznie działa i realizuje projekty na rzecz 

identyfikacji, dokumentacji, zachowania, wzmacniania              

i promowania dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego  

i Górnych Kisuc, w tym tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.

Depozytariusze dziedzictwa 

kulturowego na trójstyku 

w Mikroregionie Gorolsko Swoboda

Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” – 

jakość i tradycja z Mikroregionu Gorolsko Swoboda

Mikroregion Gorolsko Swoboda został powołany do życia w maju 2007 

roku przez 2 organizacje pozarządowe z Czech oraz Polski i samorząd 

gminny ze Słowacji, odpowiednio Miejscowe Koło Polskiego Związku 

Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, Oddział Górali Śląskich Związku 

Podhalan i gminę Oszczadnica. Obecnym partnerem z Polski jest Gromada 

Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu. Jego zadaniem jest 

promowanie i uwidocznianie niepowtarzalnego charakteru polsko – czesko – 

słowackiego pogranicza i to we wszystkich jego aspektach od kulturowego, 

poprzez historyczny aż po turystyczny. Chodzi o swoisty obszar góralski 

leżący w otoczeniu Beskidów z zachowanymi tradycjami i przyrodą, od 

początku 16 w. kształtowanymi w znaczącym stopniu przez kolonistów 

wołoskich (przybyłych ze wschodu z sąsiednich pasm karpackich), 

zaprowadzających stopniowo sałasznictwo, tzn. górską gospodarkę 

pasterską. Historycznym centrum regionu jest miasto Jabłonków. Powstanie 

Mikroregionu Gorolsko Swoboda było również wyrazem troski społeczności

O zachowaniu dziedzictwa

 

Bogdan Kosak

Bogdan Kosak - absolwent Wydziału Szkła i Ceramiki, Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu. Zajmuje się projektowaniem i produkcją ceramiki użytkowej           

i rzeźbą ceramiczną. Prowadzi warsztaty i spotkania propagujące tradycyjne 

rzemiosło i nowoczesne wzornictwo w ceramice. W latach 1995 – 2008 kieruje 

modelarnią w Porcelanie Śląskiej w Katowicach. 

W celu realizowania indywidualnych rozwiązań w ceramice artystycznej                 

i użytkowej zakłada w 1995 roku Modelarnię Ceramiczną. Od 2012 roku prowadzi 

pracownię ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prace Kosaka były 

prezentowane na 19 wystawach indywidualnych i 82 wystawach zbiorowych        

w kraju i zagranicą. Znajdują się m.in. w zbirach Muzeum Narodowego                  

w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Zdobywca głównych nagród   

w konkursach: Śląska Rzecz 2006, 2011 i On The Table na Łódź Design 2019. 

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w 2013 r.

Rzemiosło opiera się na dziedzictwie i dąży do doskonałości. 

Wszelkie próby, polegające na wykorzystaniu rzemiosła w realizacji 

zewnętrznych celów, idei i programów, zaburzają tę równowagę 

i powodują straty w wymiarze niematerialnym dziedzictwa.

 Od końca pierwszej dekady XXI wieku wzrosło zainteresowanie 

rzemiosłem, wynikające zapewne z tęsknoty za przedmiotami posiadającymi 

wartość dodaną, opartą na przeświadczeniu, że wykonał je człowiek 

„…niespiesznie z lokalnych surowców, z szacunkiem do materiałów, pięknych 
1w swej niedoskonałości i prostocie” .  Nie po raz pierwszy mamy do 

czynienia z poszukiwaniem wartości w rejonach, będących na marginesie 

życia gospodarczego i społecznego. Od końca XIX wieku w sztuce 

i przemyśle ludowym, odnajdywano inspiracje w budowaniu stylu 

narodowego i pobudzaniu rozwoju gospodarczego ubogich regionów. Czy 

jednak dziedzictwa nie traktowano instrumentalnie? Czy stworzono 

wystarczające warunki dla kontynuacji i samodzielnego rozwoju warsztatów 

w oparciu o własne doświadczenia technologiczne i stylistyczne?.. 
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Repairo - miejska stacja 

napraw rowerów

Repairo to miejska, ogólnodostępna 

stacja napraw rowerów. Obiekt zasilany 

jest panelami słonecznymi umieszczonymi 

na dachu obiektu. Pozwala to oświetlić 

miejsce naprawy oraz zasila kompresor. 

Stacja zawiera podstawowe narzędzia 

oraz uchwyt do zawieszania roweru w 4 

różnych pozycjach. Z tyłu stacji znajduje 

się mapa ścieżek rowerowych. Repairo 

sprawia, że przestrzeń miejska jest 

przyjazna dla rowerzystów.

Dudziak Anna Grażyna 
anna.g.dudziak@gmail.com

Hernas Zofia Elżbieta 
zocha.hernas@gmail.com

kategoria: technologiakategoria: technologia

40

Agaciński Tomasz

Kaźmierska Monika

tomaszagacinskijozef@gmail.com

monika.zofia.kazmierska@gmail.com

Zegzuła Weronika
weronika@zegzula.eu

Safety Pollution Project

Safety Pollution Project bada poczucie 

bezpieczeństwa i wpływ światła na 

otoczenie. Oświetlenie jest budulcem 

poczucia sprawczości, którego zmienne 

pozytywnie wpływają na użytkowników 

przestrzeni oraz dzięki czujnikom ruchu 

redukuje zjawisko light pollution. 

Budowana światłem przestrzeń 

z wyprzedzeniem informuje o obecności 

nieznajomych, jednocześnie zmniejszając 

negatywny wpływ na ekosystemy.
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Safety Pollution Project bada poczucie 

bezpieczeństwa i wpływ światła na 

otoczenie. Oświetlenie jest budulcem 

poczucia sprawczości, którego zmienne 

pozytywnie wpływają na użytkowników 

przestrzeni oraz dzięki czujnikom ruchu 

redukuje zjawisko light pollution. 

Budowana światłem przestrzeń 

z wyprzedzeniem informuje o obecności 

nieznajomych, jednocześnie zmniejszając 

negatywny wpływ na ekosystemy.
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Samoobsługowa stacja 

naprawy rowerów

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów 

składa się z pięciu części: modułu z 

pompką, modułu z narzędziami, stojaka 

rowerowego, kosza na śmieci oraz ławki. 

Całość stanowi rodzinę obiektów, 

spójnych stylistycznie, pozwalających 

budować układy dopasowane do różnych 

przestrzeni urbanistycznych 

i odpowiadających na potrzeby 

rowerzystów w danym miejscu.

Komar Marko 
marko.komar.design@gmail.com

Kuczma Jakub 
kazartbf3@gmail.com

Surzycki Jędrzej 
j.surzycki@gmail.com

kategoria: technologiakategoria: technologia
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eKodama

Górska Magdalena
ekodama.architektura@gmail.com

Kryjówka 35m2

Kryjówka to projekt i realizacja domku 

z naturalnych materiałów, przyjaznych dla 

środowiska i dla użytkowników. Jej rzut to 

35m2, czyli można ją wybudować na 

zgłoszenie uproszczone. 

Słoma to materiał odpadowy rolnictwa, 

tu kreatywnie użyty jako izolacja ścian, 

które też dzięki temu są bardzo ciche. 

Słoma jest super izolatorem, zarówno 

termicznym jak i akustycznym. Pozostałe 

materiały też są naturalne, drewno, glina.  

Dzięki temu taki domek ma praktycznie 

zerowy ślad węglowy.

wyróżnienie arting
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DELLI. Photosynthesis 
deign

Mój projekt został zlokalizowany w 

jednym z największych miast Kolumbi - 

Medellínie, położonym o kilka stopni 

na północ od równika. Jest to miasto 

z najwyższym wskaźnikiem UV. Działanie 

DELLI jest równie podobne, co 

funkcjonowanie roślin podczas procesu 

fotosyntezy. Moduły zamykają się lub 

otwierają, w zależności od ilości światła. 

W nocy, tworzą rodzaj wertykalnej ściany, 

emitując zielone światło.

Makała Ksenia

kseniamakala@gmail.com
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Kwaśniewska Aleksandra

aleksandra0kwasniewska@gmail.com

Alum

Alum to zestaw składający się z: ładowarki 

jednogniazdkowej (homecharger), stojaka 

oraz ładowarki dwugniazdkowej (wallbox). 

Stojak pozwala na zamontowanie 

ładowarki, bez ingerencji w ścianę 

budynku. Dzięki zlokalizowaniu ładowarki 

na stojaku przed budynkiem, ma 

możliwość za pomocą aplikacji, 

udostępnić (za opłatą) ładowarkę dla 

użytkowników zewnętrznych, gdy 

w pobliżu brakuje ładowarek miejskich.
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Digital puppy - inteligentny 

projektor domowy

Digital puppy to koncepcja inteligentnego 

projektora, stworzonego w duchu 

zrównoważonego rozwoju 

z uwzględnieniem aspektów estetycznych 

oraz użytkowych. Minimalistyczna forma 

nawiązuje swoim kształtem do domowych 

czworonogów. Obudowa urządzenia 

wykonana z litego drewna nadaje mu 

uniwersalny a także naturalny charakter. 

Obrębski Tobiasz

tobiaszobrebski@gmail.com

47

nagroda arting

Zakosy

ZAKOSY to rodzina drewnianych ław 

o strukturze ażurowej sieci. Deski, 

z których wykonano meble mają 

wytrzymałość zbliżoną do litego lub 

klejonego drewna, jednak do ich produkcji 

wykorzystano znacznie mniej surowca, 

co przekłada się na mniejszy ciężar. 

Opatentowana technika polega na cięciu 

desek na sinusoidalne elementy, które 

następnie łączy się ze sobą z przesunięciem, 

tworząc podłużne przerwy. 

46

Murlak Karol

karolmurlak@gmail.com
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Noeza - mebel hybrydowy 

dedykowany 

mikroprzestrzenii

Noeza odpowiada potrzebie zachowania 

zdrowego balansu pomiędzy pracą, 

a odpoczynkiem mieszkańców 

mikroapartamentów. Wyposażona została 

w autorski, manualny system nawigacji 

wysokości; parawan-organizer; matę 

do jogi i pozwalającą na dostosowanie 

warunków oświetleniowych składaną 

lampę wbudowaną w ruchomy blat. 

Woźny
paulina.woznyy@gmail.com

 Paulina

wyróżnienie arting
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Projekt opraw okularowych

Ideą projektową było stworzenie 

ekologicznych opraw okularowych 

wykonanych z połączonych materiałów 

pochodzących z recyklingu i stworzonych 

w duchu zrównoważonego wzornictwa. 

Pozłacane elementy ze stopu tytanu łączą 

się z fragmentami wykonanymi z acetatu, 

który jest materiałem półsyntetycznym 

m.in. wykonywanym z włókien roślinnych 

i pozyskiwanym z recyklingu.
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Tomczak Daria

daria.tt@gmail.com

daria.tomczak@uap.edu.pl
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Chodura Klaudia

klaudia.chodura@stud.asp.krakow.pl

51

wyróżnienie arting

System modułowy na 

balustrady balkonowe

Projekt polegający na montażu siatki jako 

konstrukcji nośnej, do której mocowane są 

indywidualnie dobrane moduły 

ułatwiające życie zwierzętom 

zamieszkującym środowiska miejskie.

nagroda arting

wyróżnienie arting

wyróżnienie arting

Chodura Klaudia - System modułowy na balkony

eKodama: Górska Magdalena - Letnia szkoła

 naturalnego projektowania

Gębala Monika - Poradnik dla osób adoptujących psa

Khramohina Yana, Szmyd Agnieszka - 

Zapylacze  w mieście

Neumann Jakub - Kwapromek

Niebrzydowska Katarzyna, Pojda Wiktoria, Szklarz 

Magdalena, Wystup Natalia 

- CUBSECT - Hotel  dla owadów

Pogonowski Jacek - Toaleta dla psów

Pryk Piotr 

- Kuchnia solarna dla obszarów objętych blackoutem

Rutkowska Zuzanna - Miejska mikrosadzawka 2.0

Tecław Julia - PALLA

Typkiewicz Arek - Riplant

Włoszczuk Joanna - W zgodzie
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Gębala Monika

monika.gebala@icloud.com

53

Poradnik dla osób 

adoptujących psa

Książka zawiera wskazówki dotyczące 

każdego etapu procesu adopcyjnego. 

Pomoże w wyborze psa oraz w zrozumieniu 

jego potrzeb. Publikacja powstała we 

współpracy z certyfikowaną behawiorystą, 

jak i również na podstawie własnych, 

wieloletnich doświadczeń w pracy w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

To użyteczne narzędzie edukacyjne dla 

fundacji, schronisk i opiekunów.

52

Letnia szkoła naturalnego 

projektowania

Letnia szkoła naturalnego projektowania 

to skupiona na edukacji ekologicznej 

inicjatywa która odbywa się już siódmy 

sezon (dziewiąty raz). Przez tyle lat 

wpisała się w kalendarz ekologicznych 

wydarzeń na Dolnym Śląsku. 

Nasz fokus to edukacja bez przemocy, 

ekologia, permakultura.

eKodama

Górska Magdalena

ekodama.architektura@gmail.com



Gębala Monika

monika.gebala@icloud.com

53

Poradnik dla osób 

adoptujących psa

Książka zawiera wskazówki dotyczące 

każdego etapu procesu adopcyjnego. 

Pomoże w wyborze psa oraz w zrozumieniu 

jego potrzeb. Publikacja powstała we 

współpracy z certyfikowaną behawiorystą, 

jak i również na podstawie własnych, 

wieloletnich doświadczeń w pracy w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

To użyteczne narzędzie edukacyjne dla 

fundacji, schronisk i opiekunów.

52

Letnia szkoła naturalnego 

projektowania

Letnia szkoła naturalnego projektowania 

to skupiona na edukacji ekologicznej 

inicjatywa która odbywa się już siódmy 

sezon (dziewiąty raz). Przez tyle lat 

wpisała się w kalendarz ekologicznych 

wydarzeń na Dolnym Śląsku. 

Nasz fokus to edukacja bez przemocy, 

ekologia, permakultura.

eKodama

Górska Magdalena

ekodama.architektura@gmail.com



wyróżnienie arting

Kwapromek

Projekt jest wynikiem obserwacji nabrzeża 

rzecznego w miastach, które w wyniku 

modernizacji często zostaje 

zabetonowane. Celem projektu jest 

przywrócenie w zbiornikach wodnych 

roślinności oraz przestrzeni do 

gniazdowania ptactwu wodnemu. Obiekt 

powstał z myślą o użytkowaniu w wodach 

śródlądowych i rzekach. wyróżnia go 

seryjność, długi cykl użytkowania, oraz 

możliwości naprawy.
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Neumann Jakub

kuba97neumann@gmail.com
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Zapylacze w mieście

System wspierający populację 

i różnorodność pszczół samotnic i motyli 

w mieście, który jednocześnie edukuje 

i uwrażliwia społeczeństwo na życie tych 

owadów zapylających. Powtarzalny obiekt 

systemu składa się z 2 głównych części - 

z donicami przeznaczonymi na kwitnące 

rośliny, będące głównym pokarmem 

owadów, i część do gniazdowania pszczół 

w wymienialnych elementach 

glinianych i trzcinie.

Khramohina Yana

yana.khramohina@akademia.gda.pl

Szmyd Agnieszka

agnieszka.szmyd@akadema.gda.pl
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Toaleta dla psów

Projekt toalety dla psów przeznaczonej na 

tereny o gęstej zabudowie. Toaleta zapewnia 

odpowiednie miejsce do oddawania moczu 

przez psy. Perforowana konstrukcja górna 

oraz podstawa, z warstwą naturalnego 

materiału filtrującego w postaci żwiru 

pozawala na zachowanie ulic estetycznych 

i komfortowych, dla każdego 

z ich użytkowników.
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Pogonowski Jacek

jacek.pogonowski@akademia.gda.pl

CUBSECT – hotel dla 

owadów

CUBSECT to projekt hotelu dla owadów 

wykonany z myślą o naszym otoczeniu. 

Projekt jest skierowany do wielu gatunków 

insektów. Moduły zostały ułożone na 

różnych wysokościach, aby każde zwierzę 

mogło korzystać ze schronu. 

56

Niebrzydowska Katarzyna
kasianiebrzy_041@interia.pl

Pojda Wiktoria
wiktoriapojda@gmail.com

Szklarz Magdalena
magdalena.szklarz@onet.pl

Wystup Natalia
nataliawystup@wp.pl
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MIEJSKA 

MIKROSADZAWKA 2.0

Projekt to odpowiedź na problem braku 

przyrody w mieście i rozbudowanie 

zapomnianej funkcji betonowych mis. 

Wypełnione wodą i roślinami tworzą małe 

ekosystemy -zbierają i filtrują deszczówkę, 

schładzają otoczenie. Mikrosadzawka 

posiada fontannowy przepływ wody 

zasilany słońcem. Obiekty mogą być 

ustawione wzdłuż chodników lub obok 

przystanków, zapewniając ludziom kojący 

widok zieleni i szum wody.
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Rutkowska Zuzanna

z.rutkowska101@gmail.com

Kuchnia solarna dla 

obszarów objętych 

blackoutem

Użytkowanie piekarnika ogranicza się 

jedynie do ustawienia go w kierunku 

słońca i umieszczenia wewnątrz potrawy.  

Kluczowym elementem konstrukcji jest 

podwójna ścianka na wzór termosu, 

zapewnia lepsze utrzymanie temperatury 

wewnątrz oraz szybsze nagrzewanie.
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Pryk Piotr

prykpiotr96@gmail.com



Riplant

Riplant to projekt ekologicznego 

kolumbarium skupionego wokół idei 

powrotu do natury. Kolumna złożona z 12 

nisz, element wieczny, połączona jest 

z roślinami, elementem przemiany. Z nisz 

urnowych poprzez szczeliny wyrastają 

rośliny. Płyty nagrobne w formie kręgu 

zapewniają równomierny dostęp do nisz 

urnowych każdemu odwiedzającemu. 

Forma zapewnia możliwość zastąpienia 

kolumny rodzinnym drzewem – 

pomnikiem i chowania urn pod kręgiem.
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Typkiewicz Arek

arek999@windowslive.com

Palla

Panel Palla swoim kształtem przypomina 

falę, dzięki czemu efektywnie zmniejsza 

ilość niepożądanych dźwięków. Idealne 

wygłuszenie do parków miejskich blisko 

ulic. Segmentowa budowa pozwala na 

dowolne ustawienie panelu w przestrzeni 

i tworzy schronienie dla zwierząt. Materiał 

użyty na ściankę wygłuszającą to poddana 

procesowi recyklingu zmielona 

guma samochodowa.
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teclawjulia@gmail.com
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nagroda główna arting

wyróżnienie arting

wyróżnienie arting
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Jaszewska Gabriela, Matias Sara, Wojciechowska Natalia 

 - eco-funnel

Kubalewska Agata - Greenline

Lach Natalia, Pasieb Michał - Blask bajek

Mazanek Robin - Fontanna o picia dla wiewiórek

Niczyporuk Agnieszka - Architektura współbycia 

 – adaptacja dawnych kortów tenisowych 

Ogaza Agata - CichoSza

Pałamarczuk Oliwia - Bielski Bazar

Połap Weronika - Targowisko na Lompy

Schabikowska Elwira - Bielski Bazar

Sielski Karolina - Nasz ogród

Smolka Paula - Sfera książki

Telenga karolina - Strumień

Then Olga - Bielski Bazar
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76

kategoria: Bielsko-Biała

W zgodzie

Celem mojego projektu było stworzenie 

siedziska z forniru. Wykonanie go w zgodzie 

ze środowiskiem, nie tworząc toksycznych 

odpadów, wykorzystując jak najmniejszą 

ilość energii elektrycznej, większość pracy 

wykonując ręcznie. W zgodzie z materiałem, 

podążając za nim, wykorzystując jego 

potencjał, mając na uwadze jego 

ograniczenia. W zgodzie z użytkownikiem, 

tworząc jednostkowy obiekt wykonany 

specjalnie na jego zamówienie. Po to, aby 

stworzyć więź pomiędzy nimi.
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Włoszczuk Joanna

jwłoszczuk@o2.pl
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Greenline

Greenline to modułowy system wykonany 

z recyclingowanych, zmielonych opon 

samochodowych. Ścieżka ułatwiłaby 

korzystanie z uroków Beskidów osobom 

z niepełnosprawnościami oraz rodzinom 

z dziećmi, poprzez wyznaczenie 

bezpiecznych tras nie zaburzających 

kontaktu z naturą. Użyty materiał 

pozytywnie wpływa na odporność 

rozwiązania na warunki atmosferyczne 

oraz zapewnia bezpieczeństwo 

podczas spaceru.

Kubalewska Agata

agata.kubalewska@gmail.com

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

64

nagroda główna arting

eco-funnel

Prezentowany projekt przystanku skupia się 

na wykorzystaniu rozwiązań ekologicznych, 

jakimi są gromadzenie wody opadowej, 

wykorzystanie roślin oraz energii 

odnawialnej przez panele fotowoltaiczne. 

Pozyskana energia wykorzystana jest do 

oświetlenia przystanku oraz zapewnia 

działanie tablicy odjazdów. Każda z brył 

posiada również formę lejka, mającego 

początek w dachu a kończącego się 

z posadzce. We wnętrzu jednego z nich 

zasadzono drzewo.

Jaszewska Gabriela

gjaszewska98@gmail.com

Matias Sara

saramatias720@gmail.com

Wojciechowska Natalia

natalia.wojciechowska99@gmail.com
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Fontanna do picia 

dla wiewiórek

Możemy poprawić ludzkie życie 

w zrównoważonej formie, uświadamiając 

ludziom, że żyjemy tu z dużą ilością 

zwierząt wokół nas i musimy dbać 

o nasze środowisko. Dlatego 

zaprojektowałem poidło dla wiewiórek, 

które do działania wymaga ludzkiej 

aktywności. Pomoże wiewiórkom 

w upalne letnie dni i wzbogaci nasze parki 

jako nową atrakcję. Myślę, że to dobry 

sposób na łączenie ludzi z naturą.

Mazanek Robin

mmazanekro@gmail.com

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

Blask Bajek - projekt 

wydarzenia cyklicznego 

w tematyce bajek

Zadaniem projektu jest aktywizacja tej 

ulicy poprzez promowanie Interaktywnego 

Centrum Bajek. Projekt dopuszcza 

możliwość zaaranżowania dodatkowych 

elementów adekwatnie do potrzeb. 

W skład projektu wchodzą następujące 

elementy: logotyp, plakaty, obiekty w 

przestrzeni oraz interaktywne witryny.

Lach Natalia

natalia6lach@gmail.com

Pasierb Michał

michal.pasierb2000@gmail.com 
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Agata Ogaza 

agata.ogaza@gmail.com

CichoSza

Projekt ma na celu stworzenie miejsca 

nad rzeką, w którym mieszkańcy będą 

mogli odpocząć, wyciszyć się, przeczytać 

książkę lub łowić ryby. Jest to miejsce 

relaksu, skupienia i kontaktu z naturą. 

Projekt funkcjonuje też jako ochrona 

przed deszczem, uwzględnia też 

wentylację i jest integralny z przestrzenią.

69

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

Niczyporuk Agnieszka 
niczyporuk-agnieszka@wp.pl 

Architektura współbycia 

– adaptacja dawnych kortów 

tenisowych w Bielsku -Białej 

Adaptacja przestrzeni  na Centrum służące 

dorastającym osobom w spektrum 

autyzmu stanowi próbę stworzenia 

miejsca adekwatnego do realnych potrzeb 

społecznych. Koncepcja ośrodka 

otoczonego ogrodem sensorycznym ma, 

uwzględniając uwarunkowania 

neurobiologiczne podopiecznych, rozwijać 

kompetencje komunikacyjne, adaptacyjne 

oraz motoryczne autyków. 
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Targowisko na Lompy

Zaproponowany modułowy zestaw mebli 

służących do ekspozycji typowych 

artykułów sprzedawanych na targowisku 

składa się z czterech podstawowych części 

o wymiarach dobranych w taki sposób, aby 

mieściły się na nich typowe skrzynie na 

warzywa i owoce. 

Istotną cechą zestawu jest możliwość 

szybkiego i prostego złożenie wszystkich 

modułów w jeden obiekt, który w prosty 

sposób można zabezpieczyć na 

miejscu na noc.

71

Połap Weronika

weronikapolap@yahoo.pl

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

Bielski bazar – projekt 

stoiska oraz identyfikacji 

wizualnej na wydarzenia 

targowe

Projekt wydarzenia cyklicznego Bielski 

Bazar , którego realizacja jest przewidziana 

na ul. 11 Listopada. Zadaniem projektu 

jest aktywizacje tej ulicy poprzez 

organizowanie cyklicznych wydarzeń 

targowych. W skład projektu wchodzą 

następujące elementy: logotyp, obiekt 3D 

w formie stoiska targowego.

70

Pałamarczuk Oliwia

oliwiap5@gmail.com
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wyróżnienie arting

Nasz Ogród 

Ideą projektu jest zachęcenie mieszkańców 

bielskich blokowisk do wspólnego 

działania przez budowę oraz uprawę 

ogródków społecznych. 

Cel: uporządkowanie i zwiększenie terenów 

zielonych oraz aktywizacja mieszkańców. 

Rozwiązanie: system segmentowych 

ogródków umożliwiający 

zagospodarowanie przestrzeni pod uprawę 

roślin. Uzupełnieniem są torebki 

z nasionami które są zaproszeniem do 

wspólnego działania.

73

Sielski Karolina

karolinasielski@gmail.com

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

Bielski bazar - projekt 

cyklicznych wydarzeń 

targowych na ul. 11 

Listopada

Zadaniem projektu jest aktywizacja tej ulicy 

poprzez stworzenie wydarzeń, które dadzą 

możliwości lokalnym rzemieślnikom na 

sprzedaż swoich dzieł i zachęcenie ludzi do 

odwiedzenia tej ulicy. W skład projektu 

wchodzą: projekt i Identyfikacja targów, 

model stoiska targowego.
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Schabikowska Elwira

elwiraschabikowska@gmail.com
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Strumień

Strumień do miejskie poidełko 

zaprojektowane do przestrzeni 

publicznych Bielska-Białej. Forma projektu 

inspirowana jest panoramą beskidzkich 

szczytów i dolin wpisanych w krajobraz 

Bielska-Białej. Poidełko przyjmuje falujący 

kształt umożliwiający dogodne 

skorzystanie z niego przez dorosłych, 

dzieci, osoby na wózkach inwalidzkich 

a nawet czworonogi. 

75

Telenga Karolina

karolinatelenga@gmail.com

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

wyróżnienie arting

Sfera książki

Sfera książki to ogólnodostępna 

mikrobiblioteka zlokalizowana w bielskiej 

galerii handlowej Sfera, zaprojektowana 

w duchu idei bookcrossingu. Nawiązuje 

symbolicznie do przewidzianej lokalizacji, 

będącej jednym z chętniej odwiedzanych 

miejsc przez bielszczan. Struktura obiektu 

umożliwia wypełnianie jej kolejnymi 

warstwami książek dostępnymi zarówno 

z zewnątrz jak i od środka.

74

Smolka Paula

paula.smolka@asp.kat.edu.pl
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Telenga Karolina

karolinatelenga@gmail.com

kategoria: Bielsko-Biała kategoria: Bielsko-Biała

wyróżnienie arting

Sfera książki

Sfera książki to ogólnodostępna 

mikrobiblioteka zlokalizowana w bielskiej 

galerii handlowej Sfera, zaprojektowana 

w duchu idei bookcrossingu. Nawiązuje 

symbolicznie do przewidzianej lokalizacji, 

będącej jednym z chętniej odwiedzanych 

miejsc przez bielszczan. Struktura obiektu 

umożliwia wypełnianie jej kolejnymi 

warstwami książek dostępnymi zarówno 

z zewnątrz jak i od środka.
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Smolka Paula

paula.smolka@asp.kat.edu.pl
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Demczuk Renata, Gańczarczyk Mariola 

- GrowBAG - ekologiczna torba na zakupy

Typkiewicz Arek - Decorb

Typkiewicz Arek - Wełąka

Demczuk Renata, Gańczarczyk Mariola - Gdzie w BB

Graś Mateusz - Modyfikacja logotypu dla potrzeb 

aplikacji mobilnej - Cyfrowe Bielsko-Biała

Mucha Justyna - Aplikacja B-B

Nowak Maria - Bielsko-Biała APP

Smutek Tomasz - Żywa fasada

Góral Mirosława, Wilk Anna - Przystanek 

multimedialny Cavatina Hall

Guzicka Natalia, Plota Antonina - Przystanek 

 multimedialny Cavatina Hall

Janota-Bzowska Urszula, Ludwiński Aleksander 

- Multimedialny przystanek

Kuczmik Maria - Przystanek autobusowy

Nawrot Adrianna, Skrzypczak Marta - Cavatina 

 Bus Stop

Strojny Michał - Multimedialny przystanek

 komunikacji miejskiej

Demczuk Renata - Miejska Torba 3 w 1

Mokhova Anastasiia - Bielskie

Graś Mateusz - Logo dla firmy Rytex

Jurecki Marek - Oplot - płot kuty modułowy

Ostach-Robakowska Alina, Roganowski Konrad -

 Projekt  relingu z oświetleniem LED do 

 samochodu strażackiego
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Bielski bazar

Bielski Bazar to cykliczne wydarzenie 

targowe, którego zadaniem jest ożywienie 

ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej. Miejscem 

w którym wydarzenie miało by się 

odbywać jest Plac Wojska Polskiego. 

Projekt stoiska oraz identyfikacji nawiązuje 

do secesyjnej Kamienicy pod Żabami. 

Stoisko posiada funkcję lady, regału 

i ławki, a także składa się na płasko.
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Then Olga 
olga19326@gmail.com

kategoria: Bielsko-Biała
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Decorb

Decorb to ręcznie wykonana, ziemna 

kulka zawierająca nasiona w środku. 

Proces jej wytwarzania sprawia, że każda 

z nich jest niepowtarzalna, idealna na 

prezent lub jako pamiątka. Może przez 

wiele lat zdobić półkę by w odpowiednich 

warunkach wykiełkować i cieszyć oko 

roślinami. Opakowanie z papieru pozwala 

zobaczyć wzór i kolor kulki, informuje 

o uprawie, a także służy jako podstawka 

przypominająca kwiat.

Typkiewicz Arek

arek999@windowslive.com

78

wyróżnienie arting

GROWbag - ekologiczna 

torba na zakupy

Naturalna torba z Juty i bawełny łączy 

w sobie funkcjonalność oraz ekologiczny 

charakter materiałów, z których została 

wykonana. Logo miasta zostało 

umieszczone na torbie w dyskretny 

sposób co służy nie tylko nie nachalnej 

promocji miasta, ale dodaje całości 

oryginalności i zachęca do zakupów 

na miejskich targach wspierając tym 

samym lokalnych sprzedawców.

Demczuk Renata

biurorevelier@gmail.com

Gańczarczuk Mariola

mindfullmovementmm@gmail.com
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Gdzie w BB

GDZIE W BB to aplikacja miejska która 

zawiera wszystkie najważniejsze 

funkcjonalności przydatne zarówno 

mieszkańcom jak i turystom. Znajdziesz tu 

najważniejsze informacje, dowiesz się, gdzie 

warto spędzić czas i co aktualnie dzieje się 

w mieście. Wyszukiwarka połączeń 

komunikacji miejskiej, otrzymywanie 

powiadomień o odbiorze odpadów, kontakt 

z urzędem dodatkowo interaktywna mapa 

poda lokalizację najbliższej restauracji czy 

hotelu, wskaże muzea i teatry.

Demczuk Renata

biurorevelier@gmail.com

Gańczarczuk Mariola

mindfullmovementmm@gmail.com
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wyróżnienie arting

Wełąka

Wełąka to projekt mający na celu 

wspomóc zagrożony ekosystem 

Euroregionu Beskidów. Ręcznie robiona 

ziemna kulka zawiera nasiona lub cebule 

beskidzkich roślin chronionych. 

Opakowanie jest również podstawką, 

a wełna chroni kulkę i nawozi kiełkujące 

rośliny. Całość jest biodegradowalna, 

a kolorystka dedykowana dla miejsca 

sprzedaży. Wełąka to unikatowa pamiątka 

podnosząca wiadomo ekologiczną dla 

pasjonatów roślin i gór wszystkich 

grup wiekowych. 

Typkiewicz Arek

arek999@windowslive.com
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Mucha Justyna

mucha.justyna96@gmail.com

Aplikacja B-B

Projekt aplikacji ma na celu ułatwienie 

mieszkańcom i osobom zainteresowanym 

miastem Bielsko-Biała łatwiejszy dostęp 

do informacji z nim związanych. Aplikacja 

została zaprojektowana, żeby być prosta, 

intuicyjna i przejrzysta dla użytkowników.
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Graś Mateusz

mateusz.gras@gmail.com

poza konkursem

Aplikacja cyfrowe 

Bielsko-Biała

Aplikacja cyfrowe Bielsko-Biała to projekt 

koncepcyjny inspirowany ideą smart cities. 

Umożliwia mieszkańcom, pracownikom, 

inwestorom i turystom odnajdywanie się 

w strukturze miasta, odkrywanie lokalnej 

oferty kulturowej, sportowej, kulinarnej czy 

inwestycyjnej. Istotny nacisk należy 

położyć na rozwiązania technologiczne 

umożliwiające sprawne płatności online, 

głosowania, czy system do badania opinii.

Modyfikacja logotypu 

Bielsko-Biała dla potrzeb 

aplikacji mobilnej

Proponuje się wprowadzenie zmian 

w grafice logotypu dla poprawy czytelności 

i dostosowania do wymagań nośników 

cyfrowych. Uproszczenie kolorystyki do 

dwóch kontrastowych barw doda 

logotypowi nowej energii i ułatwi tworzenie 

skal koloru. Proponuje się również 

zastosowanie zasad konstrukcyjnych 

logotypu do budowania elementów 

graficznych aplikacj.
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Żywa fasada

Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na 

rozszerzoną funkcję budynku tak aby nie 

był on jedynie miejscem wykorzystywanym 

przez ludzi, ale także siedliskiem roślin 

i bytowania zwierząt. W związku z potrzebą 

zachowania bioróżnorodności oraz strategii 

przeciwdziałania skutkom ocieplenia 

klimatu- obszar budynku stanie się 

miejscem atrakcyjnym do zasiedlenia przez 

różne gatunki roślin i zwierząt (owady 

zapylające, ptaki) tak aby cały obiekt „żył 

własnym życiem”.
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Smutek Tomasz

tomaszmareksmutek@gmail.com

Nowak Maria

maria.joanna.nowak@gmail.com

poza konkursem

Bielsko-Biała APP

Aplikacja miejska posiada zakładki: 

Wydarzenia i aktualności, Komunikacja, 

Zniżki - miejska karta zniżkowa i Karta 

Dużej Rodziny, Kalendarz wywozu śmieci, 

Aplikacja graficznie nawiązuje do logo 

miasta, fonty to Meta Pro i Meta Pro 

Condensed. Głównym kolorem 

wykorzystanym w aplikacji jest zieleń - 

przyciemniony kolor z logo miasta.
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Przystanek multimedialny 

Cavatina Hall

Powtarzalne moduły siedziska przystanku 

nawiązują do elementów wykończenia 

sali. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej 

technologii zapewniającej automatyzacje 

umożliwiono całkowicie zdalną kontrolę 

nad elementami przystanku.

87

Guzicka Natalia

guzickaplota9l@gmail.com

Plota Antonina

tosia.plota@gmail.com

Przystanek multimedialny 

Cavatina Hall

Przystanek wizualnie został podzielony na 

dwie części przez ekran dotykowy 

wyposażony w głośniki. Obszerniejsza 

część posiada szerokie ławki, które swoją 

rozłożystością i nieregularnością nawiązują 

do wnętrza hali koncertowej. Dwustronny 

ekran zapewnia wygodny i szybki dostęp 

do informacji o rozkładzie jazdy, 

zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, 

repertuar imprez oraz koncertów 

organizowanych w Cavatina Hall.
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Góral Mirosława

goralm1234@gmail.com

Wilk Anna

anna00wilk@gmail.com
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Góral Mirosława

goralm1234@gmail.com

Wilk Anna

anna00wilk@gmail.com



Przystanek autobusowy

Projekt posiada dwa multimedialne 

ekrany, głośniki z funkcja zdalnej obsługi, 

wbudowany pasek LED w sufit przystanku. 

Materiały zastosowane nawiązują do 

Cavatina Hall czyli drewno i szkło oraz 

szarą farbę. Na dachu oraz jednej ścianie 

została dodana trawa.
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Kuczmik Maria

marysiakuczmik@gmail.com

Multimedialny Przystanek

Piony i lekka struktura przystanku 

korespondują z formą Cavatina Hall. Wiata 

posiada cechy wspólne z przystankami 

istniejącymi w Bielsku-Białej. Duża, 

zadaszona przestrzeń po obu stronach 

obiektu zapewnia schronienie przed 

deszczem. Ekrany prezentują informacje 

o autobusach, korkach, pogodzie 

i kalendarium filharmonii. Oczekującym 

pasażerom wyświetlana jest też transmisja 

z wnętrza Cavatina Hall
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Janota-Bzowska Urszula

urszulajanota-bzowska@cybis.asp.waw.pl

Ludwiński Aleksander

aleksanderludwinski@@cybis.asp.waw.pl
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Multimedialny przystanek 

komunikacji miejskiej

Projekt przedstawia koncepcję przystanku 

autobusowego. Ważnym elementem 

projektu jest ekran o funkcjonalności 

umożliwiającej interakcję z Cavatina Hall. 

Zaproponowany design inspirowany jest 

zarówno klasycznymi przystankami jak 

i obiektem do którego nawiązuje. 

Materiały wiodące to szkło, stal 

w matowym kolorze, oraz drewno. 

Gabaryty uwzględniają wymiary 

większości przystanków. 
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Strojny Michał

strojny.michal@o2.pl

C-avatina Bus Stop

C-avatina Bus Stop to projekt 

innowacyjnego, multimedialnego 

przystanku. Inspiracją do jego formy była 

litera C, pochodząca od nazwy Cavatina 

Hall. W projekcie zdecydowano się na 

prostą formę, którą uzupełnia połączenie 

szkła, metalu oraz drewna, czyli materiałów 

dominujących w tym budynku. Oprócz 

wymaganych sprzętów, dodatkowo na 

dachu umiejscowiono panele słoneczne, 

zasilające przystanek.
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Nawrot Adrianna

adanawrot16@gmail.com

Skrzypczak Marta
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Multimedialny przystanek 

komunikacji miejskiej
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Gabaryty uwzględniają wymiary 

większości przystanków. 
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Strojny Michał

strojny.michal@o2.pl

C-avatina Bus Stop

C-avatina Bus Stop to projekt 
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Bielskie

Dla Browaru Miejskiego konieczny był 

rozwój projektu etykiet piwa. Wybrałam 

jasną i elektryzującą paletę barwną, aby 

przyciągnąć uwagę kupujących i przekazać 

nastrój zabawnych imprez. 

Piwo powinno być pamiątką z miasta, 

dlatego ilustracje przedstawiają jego 

charakterystyczne miejsca.
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Mokhova Anastasiia

mokhova.anastasiia@aspkat.edu.pl

wyróżnienie arting

Miejska Torba 3 w 1

Nowoczesna torba w miejskim stylu która 

łączy ze sobą 3 funkcjonalności. Oparta na 

modyfikowalnej konstrukcji inspirowanej 

architektonicznym stylem Cavantina Hall. 

Wygląd i zastosowanie torby zmienia się 

wraz z potrzebami właściciela - może być 

zakupową torbą, plecakiem lub nowoczesną 

torebką, wszystko dzięki zastosowanemu 

filcowi z przeszyciami który pozwala na 

zmianę formy poprzez składanie w stylu 

origami. Regulowany, odpinany pasek 

dostosowuje się do konkretnej wersji.
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Jurecki Marek

biuro@wyroby-kute.pl

poza konkursem

OPLOT - płot kuty 

modułowy

Modułowy system ogrodzenia posiada 

wymienne elementy: panele, zwieńczenia 

i słupki w różnych wariantach wyglądu, 

wykończenia i przedziałach cenowych.

Pozwala na zamontowanie oświetlenia 

i zasilających je paneli słonecznych na 

słupkach. Oświetlenie może zostać 

zamontowane w celach poprawy 

widoczności płotu i bezpieczeństwa lub      

w celach czysto estetycznych.

Graś Mateusz

mateusz.gras@gmail.com

poza konkursem

Logo dla firmy Rytex

Koncepcja logo jest unowocześnieniem 

starego logo, a także próbą zbliżenia go 

do formy bardziej ponadczasowej. Poprzez 

zmultiplikowanie łuków wokół litery R 

(pochodzących z wcześniejszej wersji 

znaku) nawiązuje wizualnie do zwoju 

tkaniny wełnianej.
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Projekty nadesłane na konkurs wzornictwa przemysłowego 

Projekt Arting 2022 „miasto?” oceniło Jury na posiedzeniu, które 

odbyło się  21 lipca 2022 roku w siedzibie FLID w Bielsku-Białej. 

Jury zebrało się w składzie:  dr hab. Andrzej Sobaś - WP ASP 

Katowice, dr hab. Marek Liskiewicz – WFP ASP Kraków, Krzysztof 

Gieleciak - Urząd Miasta Bielsko-Biała, Zbigniew Michniowski, Jacek 

Graś – FLID Bielsko-Biała.

Zgodnie z regulaminem przedmiotem konkursu były projekty    

z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujące rozwiązania 

poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia, zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. 

Projekty powinny odpowiadać na pytania związane z szeroko 

pojętą tematyką miejską. Celem konkursu było budowanie 

świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym 

rozwoju poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań wzorniczych. 

Przy ocenie projektów Jury stosowało kryteria sformułowane         

w regulaminie konkursu: (1) innowacyjność i oryginalność, (2) 

optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, 

estetycznych i ekologicznych, (3) optymalizacja zużycia energii        

i materiałów w fazie produkcji, eksploatacji produktu oraz 

możliwość jego recyklingu po okresie zużycia, (4) forma prezentacji, 

jej przejrzystość i spójność.

Jury oceniło 50 projektów nadesłanych na konkurs                      

z zadowoleniem konstatując ich wysoki poziom merytoryczny. 

Przyznano nagrodę główną, nagrody za najlepsze prace                 

w kategoriach: technologia, środowisko, Bielsko-Biała oraz 

wyróżnienia. 

Nagrodę Główną Arting w wysokości 10000 zł ufundowaną 

przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jarosława Klimaszewskiego 

otrzymał projekt „eco-funnel” - Jaszewska Gabriela, Matias Sara, 

Wojciechowska Natalia.

Nagrodę Arting w kategorii Technologia w wysokości 2000 zł 

otrzymał projekt „Zakosy” - Murlak Karol 

Nagrodę Arting w kategorii Środowisko w wysokości 2000 zł 

otrzymał projekt „System modułowy na balustrady balkonowe” - 

Klaudia Chodura

Nagrodę Arting w kategorii Bielsko-Biała w wysokości 2000 zł 

otrzymał projekt „Sfera książki” - Smolka Paula

Wyróżnienie Arting w wysokości 1000 zł otrzymali: 

- „Noeza - mebel hybrydowy dedykowany mikroprzestrzenii”     

- Woźny Paulina 

- „Kryjówka 35m2” - eKodama - Górska Magdalenia 

- „Kwapromek” - Neumann Jakub 

- „Miejska mikrosadzawka 2.0” - Rutkowska Zuzanna

- „Nasz ogród” - Sielski Karolina 

- „Miejska torba 3w1” - Demczuk Renata 

- „Grov bag” - Demczuk Renata, Gańczarczyk Mariola

- „Wełąka” - Typkiewicz Arkadiusz 

Jury dziękuje wszystkim autorom nadesłanych projektów za ich 

pracę i pomoc w budowaniu świadomości odpowiedzialnego 

wzornictwa.

Komunikat Jury: 
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Ostach-Robakowska Alina
alina.ostach@gmail.com

Roganowski Konrad
konrad.roganowski@wp.pl

Projekt relingu 

z oświetleniem LED do 

samochodu strażackiego

Miejsce jakie przewidziane jest na 

zamontowanie relingu nie stanowi 

ogromnej płaszczyzny, nasz projekt bazuje 

na dwóch wartościach – ostrzegawczej 

i estetycznej. Listwa podkreśla i rysuje 

krawędź pojazdu dzięki czemu jest on 

bardziej widoczny. Efekt to innowacja, 

ergonomia, prosty montaż, oryginalny 

wygląd. Materiał: laminat.
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