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Proces projektowania ma fundamentalną rolę w realizacji nowych produk-

tów, usług i systemów, zarówno kiedy są one rezultatem nowej technologii, 

moŜliwości rynkowych czy dąŜy do kultury innowacji i przedsiębiorczości. 

Dizajn jest sposobem radzenia sobie z problemami i znajdowania rozwiązań, 

które usatysfakcjonują uŜytkowników i klientów. Dodatkowo dalszy rozwój 

kultury i moŜliwości dizajnu mogą odegrać duŜą rolę w usługach publicz-

nych i ogólnie w kwestiach społecznych. Dizajn moŜe wnieść dodatkowe 

wartości w miastach, regionach i krajach. 

 

Questions for organisations for the public consultation on Design as a driver of user-

centred innovation 

 

 

1. Definicje, czyli o czym myślimy, gdy mówimy o dizajnie 
 

Nie jest łatwo pisać raport o tak młodej i dopiero nabierającej rozpędu dziedzinie, jaką  

w Polsce jest wzornictwo. JuŜ na starcie pojawiają się problemy leksykalne. Jeszcze kilkana-

ście lat temu uŜywano polskich określeń: projektowanie, wzornictwo przemysłowe, grafika 

uŜytkowa, teraz coraz częściej stosowany jest angielski termin – design/dizajn. Projektant 

bywa designerem/dizajnerem, co zresztą nie wszystkim się podoba… Na domiar złego, nie 
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ma jednej definicji dizajnu, a zakres zadań projektanta wciąŜ się poszerza. W najnowszym 

dokumencie Komisji Europejskiej dotyczącym wzornictwa – Design as a driver of  

user-centred innovation – podkreślono, Ŝe dizajn jest strategicznym narzędziem w procesach 

innowacyjnych. Jego multidyscyplinarne podejście pomaga rozwiązywać problemy przez 

lepsze wykorzystanie doświadczenia uŜytkowników, ich potrzeb i aspiracji. Dizajn odpowia-

da na wyzwania związane ze zrównowaŜonym rozwojem i równoczesnym społecznym ocze-

kiwaniem coraz lepszej jakości Ŝycia. 

Nie moŜna zapominać, Ŝe dizajn jest w coraz większym stopniu wykorzystywany 

przez usługi prywatne i publiczne. Szczególne znaczenie ma w planowaniu przestrzeni, po-

niewaŜ pomaga w dostrzeŜeniu potrzeb osób starszych czy niepełnosprawnych. Dizajn jest 

równieŜ niezbędnym uzupełnieniem dotychczasowego, bardziej technologicznego kierunku 

rozwoju. Uzupełnia proces innowacji o obszary niewymagające zaawansowanych technologii. 

Nadaje technologii bardziej ludzką twarz, poszerzając tym samym listę jej odbiorców.  

RównieŜ Rada Europy w dokumencie Creating an Innovative Europe (maj 2010) pod-

kreśla znaczenie designu i jego specjalne walory, które pozwalają uwzględniać gospodarcze, 

społeczne i środowiskowe wyzwania. Zaleca tworzenie platform wymiany wiedzy i dzielenia 

się najlepszymi praktykami, aby wesprzeć przewagę konkurencyjną europejskich firm. 

Michał Stefanowski w tekście nt. organizacji wzornictwa za granicą (O wzornictwie 

przemysłowym. Definicje, procesy, korzyści; ASP w Warszawie, Warszawa 2007.) wymienia 

cele, jakie powinna spełniać narodowa strategia promocji wzornictwa. W Polsce wciąŜ takiej 

się nie dopracowaliśmy, ale warto zobaczyć, jaki moŜe być wpływ wzornictwa na rozwój 

regionu i jakość Ŝycia mieszkańców. Świadome i konsekwentne wykorzystanie umiejętności 

projektantów pomaga w:  

• budowaniu wizerunku narodowego (regionu) i narodowej (regionalnej) marki; 

• podwyŜszaniu poziomu Ŝycia; 

• rozwoju ekonomicznym i wzroście eksportu; 

• tworzeniu nowych miejsc pracy. 

W Polsce wzornictwo wciąŜ postrzegane jest bardziej jako element kultury niŜ gospo-

darki. Wykładane jest w większości na akademiach sztuk pięknych, pokazywane w galeriach  

i kojarzone głównie z walorami estetycznymi. Tym waŜniejsze są wszelkie inicjatywy, które 

promują design jako narzędzie zwiększania konkurencyjności firm oraz rozwoju miast i re-

gionów.  



 
3 

 

Bez wątpienia kluczem do podniesienia atrakcyjności Śląska jest innowacyjność połą-

czona z dobrym dizajnem. Wykorzystanie wzornictwa daje firmie, ale równieŜ instytucji kul-

tury czy gminie, moŜliwość wyróŜnienia produktów i usług na rynku, lepszego ich dostoso-

wania do oczekiwań klientów/mieszkańców. Dowodzą tego przykłady śląskich miast, instytu-

cji i firm, które zainwestowały we współpracę z projektantami, a o których moŜna przeczytać 

w następnych rozdziałach.  

 

2. Krótka historia projektowania w regionie, czyli od powstania województwa do Design 

Silesia 

 

W 2002 roku w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, jako pierw-

szej w Polsce, wprowadzono priorytet „wspieranie powstawania nowych innowacyjnych pro-

duktów i firm”. Jednym z celów RSI jest „promowanie wzornictwa przemysłowego”. śeby 

jednak mogło dojść do rozwoju regionalnych i lokalnych inicjatyw we wzornictwie, musiała 

zostać dokończona najwaŜniejsza polska reforma: decentralizacja kraju i utworzenie samo-

rządu terytorialnego. Ta zmiana odblokowała oddolny potencjał ambicji i zaradności, począt-

kowo na szczeblu gminnym, a od 1999 roku w powiatach i województwach. Polską transfor-

mację ustrojową wsparły fundusze unijne, dzięki czemu samorządy regionalne dysponowały 

środkami niezbędnymi do realizacji priorytetów rozwojowych, które zresztą samodzielnie 

ustalają. To dzięki tym funduszom powstaje Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cie-

szynie (PHARE ESC 2001), modernizuje się siedziba katowickiej ASP. W 2005 roku Zamek 

rozpoczyna pierwszy w Polsce kompleksowy program promocji wzornictwa: Śląska Sieć na 

rzecz Wzornictwa (ZPORR), uznany równocześnie za modelowy przykład realizacji regio-

nalnych strategii innowacji (więcej o projekcie w rozdziale 5). Zapoczątkowane w ramach 

tego projektu działania promujące projektowanie przestrzeni publicznej zostały ujęte w sys-

temowym projekcie Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Zarządzanie, wdraŜanie i mo-

nitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (EFS POKL, 2008).  

W 2010 roku Urząd Marszałkowski wraz z ASP i Zamkiem rozpoczynają systemowy –  

i moŜna określić – sztandarowy projekt Design Silesia (EFS POKL), który promuje wykorzy-

stanie designu przez śląskie firmy i samorządy. WaŜnym celem przyświecającym partnerom 

projektu jest pomoc we wdraŜaniu innowacyjnych idei nie tylko w biznesie, ale takŜe np.  

w projektowaniu przestrzeni publicznej. W tym celu trzeba wzmocnić i rozszerzyć istniejące 
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sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, 

przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim. 

Zgodnie z ideą Design for All Europe projekt promuje społeczną funkcję designu jako 

narzędzia społecznej inkluzji. Aby cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, 

przedmioty codziennego uŜytku, usługi, kultura i informacja – krótko mówiąc, wszystko co 

jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi – musi być dostępne i przystosowane dla kaŜdego 

członka społeczeństwa. W ramach projektu planowane są m.in.: 

– cykle szkoleniowo-warsztatowe dla samorządów, biznesu, środowisk akademickich i pro-

jektantów, 

– organizacja wizyt studyjnych umoŜliwiających zapoznanie się z pomysłami i rozwiązaniami 

wypracowanymi przez znaczące ośrodki europejskie, 

– działania promujące design, takie jak konkurs Śląska Rzecz, wystawa Najlepsze  

Projekty Dyplomowe czy warsztaty projektowe Letnia Szkoła Designu. 

Szczegółowe badania potrzeb województwa śląskiego w zakresie designu oraz analiza 

stanu wzornictwa przemysłowego w regionie mają pomóc w lepszym dopasowaniu kolejnych 

edycji projektu do potrzeb i wyzwań. 

 

3. Edukacja, czyli gdzie po naukę projektowania? 

 

Na Śląsku najlepszym miejscem kształcenia przyszłych projektantów pozostaje ASP 

w Katowicach. Uczelnia kształci na trzech kierunkach: grafiki warsztatowej oraz projektowa-

nia graficznego, malarstwa i wzornictwa. Corocznie przyjmuje około 80 studentów na studia 

dzienne i około 50 na studia wieczorowe. 

Akademia powstała 1 września 2001 roku, kiedy otrzymała status samodzielnej pla-

cówki. Wcześniej, od 1947 roku, działała jako Oddział Państwowej WyŜszej Szkoły Sztuk 

Plastycznych we Wrocławiu, a potem filia ASP w Krakowie. Katowicka uczelnia znana jest  

w kraju zwłaszcza jako silny ośrodek szkolący projektantów grafiki uŜytkowej. Widać to np. 

w konkursie Najlepsze Projekty Dyplomowe organizowanym przez ogólnopolski kwartalnik 

projektowy „2 + 3 D” i cieszyński Zamek. W ostatniej edycji prace katowickich absolwentów 

stanowiły 1/3 ogółu wyróŜnionych (6 osób, w tym 5 projektantów grafiki).  

Wyraźny skok jakości kształcenia jest efektem zarówno zmian programowych, jak  

i wysiłków, by uczelnia mogła zatrudniać najlepszych nauczycieli. Bardzo dobre wyniki na-
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uczania potwierdza równieŜ konkurs Śląska Rzecz, w którym w kategorii grafika większość 

statuetek i wyróŜnień trafiło do pracowników dydaktycznych i absolwentów uczelni. 

Uczelnia aktywnie rozwija sieć partnerstw i kontaktów zagranicznych. W ramach pro-

gramu Erasmus współpracuje z europejskimi uczelniami z całej Europy, program Ceepus 

wspiera współpracę z 7 uczelniami. Znane i coraz bardziej cenione są międzynarodowe kon-

ferencje, które ściągają nauczycieli akademickich z całego świata. (Education in Design. Ba-

sics; 2007 oraz Responsibility in Graphic Design; 2009). Uczelnia organizuje dwa międzyna-

rodowe konkursy. AGRAFĘ – Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej. 

Jest to przegląd aktualnych dokonań studenckich w zakresie projektowania graficznego, połą-

czony z konkursem i wystawą pokonkursową, podczas której nagradzane są najlepsze prace. 

Konkurs KsiąŜka Dobrze Zaprojektowana – Zacznijmy od Dzieci, organizowany we współ-

pracy z wydawnictwami, jest kierowany do studentów i młodych profesjonalistów.  

ASP w Katowicach aktywnie współpracuje z innymi śląskimi uczelniami. Razem  

z Akademią Ekonomiczną i katowicką Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsię-

biorczości realizują projekt Innowacyjny Dizajn Lokomotywą Śląskiej Gospodarki. Sieć 

Współpracy Środowisk Akademickich z Biznesem (EFS POKL).  

Wraz z Akademią Ekonomiczną zaprasza na interdyscyplinarne studia „Nowe media  

i technologie wiedzy” (EFS POKL). Poza współpracą naukową, katowicka uczelnia coraz 

lepiej rozwija sieć kooperacji ze śląskim biznesem, co przekłada się m.in. na ułatwienia  

w organizacji praktyk studenckich i realizacji zaawansowanych 

technologicznie projektów, w tym prototypów. Warto w tym 

miejscu wyróŜnić współpracę z gliwickim oddziałem firmy Roca 

Polska sp. z o.o., dzięki której powstają prototypy prac dyplomo-

wych studentów1.  

Na terenie województwa studia wzornicze oferują równieŜ 

uczelnie niepubliczne: Gliwicka WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczo-

ści2, gdzie kierunek projektowanie produktu powstawał pod opie-

ką prof. W. Dolatowskiego z ASP we Wrocławiu. Uczelnia pro-

wadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. Opłata za rok wynosi 

5400 zł (4959 zł na niestacjonarnych).  

                                                 
1 Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest prof. Marian Oslislo. Rektorat Akademii mieści się 
przy ul. Raciborskiej 37, Wydział Artystyczny: Katedra Malarstwa przy ul. Dąbrówki 9, Wydział Artystyczny: 
Katedra Grafiki i Wydział Projektowy: Katedra Projektowania Graficznego przy ul. Koszarowej 19, 
www.asp.katowice.pl 
2 Gliwicka WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice, ul. Bojkowska 37, www.gwsp.gliwice.pl 



 
6 

 

WyŜsza Szkoła Techniczna w Katowicach3 oferuje 

wzornictwo (specjalność projektowanie mody i biŜuterii) oraz 

grafikę (specjalność animacja, grafika komputerowa i rekla-

mowa). Podyplomowe studia architektury wnętrz i wzornictwa 

oferuje Politechnika Śląska.  

Od 1973 roku w Cieszynie działa Wydział Artystyczny 

Uniwersytetu Śląskiego4, który kształci projektantów na kie-

runku grafika (Katedra Projektowania Graficznego). Corocznie 

przyjmuje około 30 studentów chcących się kształcić w tej 

dziedzinie na studiach dziennych.  

Podyplomowe studia grafiki komputerowej oferują Polsko-Japońska Szkoła Technik 

Komputerowych w Bytomiu5 oraz Bielska WyŜsza Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza  

w Bielsku-Białej6. WyŜsza Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach7 oferuje stu-

dia podyplomowe Autocad, projektowanie w środowisku 2 D i 3 D. Dzięki dofinansowaniu  

z funduszy UE (EFS POKL) uczestnicy ww. kierunków opłacają jedynie 20% kosztów.  

Kursy mistrzowskie, dające specjalistyczną wiedzę i umiejętności, organizuje cieszyń-

ski Zamek. Dzięki współpracy z Ewą Satalecką oraz pomocy Szwajcarskiej Fundacji dla Kul-

tury Pro Helvetia i Ambasady Amerykańskiej udało się zaprosić m.in. Wolfganga Weingarta, 

Bruno Monguzziego, Davida Skopca czy Dana Bojarskiego. Jeszcze w 2010 roku planowane 

są warsztaty dla nauczycieli akademickich prowadzone przez Krzysztofa Lenka (RISD, 

USA).  

 Niestety, Ŝaden z zespołów szkół plastycznych, jakie działają w Bielsku-Białej, Ryb-

niku, Częstochowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach czy Zabrzu, nie ma  

w swoim programie wzornictwa, co najwyŜej podstawy projektowania. Prym wiedzie grafika. 

 

 

 

                                                 
3 WyŜsza Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555, Katowice, www.wst.com.pl 
4 Instytut Sztuki Wydział Artystyczny UŚ w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, 
www.instytutsztuki.us.edu.pl 
5 Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Bytomiu, al. Legionów 2, 41-902 Bytom, 
www.bytom.pjwstk.edu.pl 
6 Bielska WyŜsza Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza, ul. NadbrzeŜna 12, 43-300 Bielsko-Biała, 

www.tyszkiewicz.edu.pl 
7 WyŜsza Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 
www.wsti.pl 
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4. Promocja dizajnu na Śląsku  

 

Najciekawszym miejscem, w którym moŜna oglądać wystawy design, jest Śląski Za-

mek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. W ciągu prawie 6 lat działalności zorganizował 

ponad 60 wystaw promujących róŜne dziedziny 

projektowania, od produktu po typografię. Do naj-

bardziej znanych naleŜą w kolejności kalendarzo-

wej:  

– Najlepsze Projekty Dyplomowe – wysta-

wa organizowana razem z ogólnopolskim kwartal-

nikiem „2 + 3 D” prezentująca najciekawsze dy-

plomy licencjackie i magisterskie w kategorii produkt i projektowanie graficzne; 

– wystawa Babski Dizajn prezentuje osiągnięcia polskich projektantek i grup projek-

towych zarówno najmłodszych, jak i doświadczo-

nych we współpracy z przemysłem; 

– wystawa pokonkursowa Śląska Rzecz 

przedstawia laureatów oraz nominowanych w kolej-

nych edycjach konkursu. Poza Cieszynem jest poka-

zywana m.in. w Katowicach i na Międzynarodowym 

Festiwalu Designu w Łodzi; 

– Dizajn w Przestrzeni Publicznej to cykl 

działań obejmujących równieŜ konferencje i warsztaty poświęcone głównie zagadnieniom 

bezpieczeństwa i dostępności. Dobra okazja, Ŝeby zobaczyć wdroŜone projekty i najciekaw-

sze meble miejskie; 

– coroczne spotkania z projektowaniem dla dzieci cieszą się duŜą popularnością wśród 

samych najmłodszych, którzy mogą uczestniczyć w specjalnych warsztatach projektowych 

dla dzieci; 

– dzień otwarty „Zaprojektuj święta” to równieŜ okazja uczestniczenia w warsztatach 

rzemiosła, a nawet w konkursie na cieszyńskie świąteczne ciasteczka. 

Wystawom najczęściej towarzyszą ogólnopolskie konferencje i warsztaty, co ułatwia 

nawiązywanie kontaktów i tworzenie sieci współpracy. Uczestnicy z całej Polski oraz z za-

granicy biorą udział w Międzynarodowych Warsztatach Typograficznych i Letniej Szkole 
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Designu. Warto dodać, Ŝe na Zamku działa jedyna w Polsce Ŝywa galeria design – kawiarnia 

„Design Alive!”.  

Wielką rolę w skutecznym promowaniu najlepszych praktyk odgrywają konkursy. 

NajwaŜniejszą pozycję ma Śląska Rzecz, jedyny w Polsce regionalny konkurs pozwa-

lający na prezentowanie najlepszych wdroŜeń.  

Konkurs organizowany jest od 2006 roku na wiosnę (gala wręczenia nagród przypada 

z reguły na koniec maja) i zdąŜył juŜ sobie wypracować własną markę.  

Dizajn + Biznes = Śląska Rzecz – takim mottem konkurs jest najczęściej promowany. 

Od samego początku lansuje najlepszych śląskich projektantów oraz firmy i organizacje 

(głównie instytucje kultury), które dzięki współpracy z projektantami tworzą wyjątkowe pro-

dukty lub usługi. Nagrody konkursowe przyznawane są w dwóch kategoriach: produkt  

i projekt graficzny. Zgłaszać mogą się firmy i instytucje z województwa śląskiego, które  

w roku poprzedzającym daną edycję wdroŜyły nowy produkt lub projekt. Konkurs powstał 

dzięki projektowi Śląska Sieć na rzecz Wzornictwa, ale jego jakość i siła oddziaływania spo-

wodowały, Ŝe jest organizowany takŜe po zakończeniu tego projektu. Konkursowi patronują 

Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Polska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw i śląskie 

instytucje otoczenia biznesu. Konkurs dynamicznie się 

rozwija. W pierwszej edycji zgłosiło się 16 firm i or-

ganizacji, w ostatniej, piątej – 42. Pierwszym zwycięz-

cą w kategorii produkt był dywan _mohohej!Dia, za-

projektowany przez Magdę Lubińską i Michała Kopa-

niszyna, mało wtedy znanej firmy Moho Design. Po 

tak dobrym starcie dywan _mohohej!Dia stał się wręcz 

światowym hitem, pierwszym polskim produktem, jaki uzyskał nagrodę 

Red Dot Award – Oscara w świecie dizajnu. Firma zdobyła równieŜ 

nagrodę w Europejskim Konkursie Zarządzanie Designem DME Award.  

W kategorii grafika zwycięŜyła ksiąŜka Martwe punkty. Antolo-

gia poezji „Na dziko” projektu Tomasza Bierkowskiego, wydana przez 

Instytucję Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris.  
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Laureatami drugiej edycji został zestaw do kawy  

i herbaty Tomaszów projektu Bogdana Kosaka,  

a w kategorii projektu graficznego – krój pisma Silesiana, 

autorstwa Artura Frankowskiego i Henryka Sakwerdy. 

WyróŜnienia otrzymały: łóŜko dla oddziałów intensywnej 

opieki medycznej śywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalne-

go FAMED SA (projektant Jerzy Wójcik) oraz oprawy 

oświetleniowe LED firmy Skoff sp. z o.o. 

Tytuł Śląska Rzecz 2008 otrzymała kolekcja ultra-

lekkiej odzieŜy sportowej z Pracowni Sprzętu Alpini-

stycznego Małachowski, a w grafice Galeria Kronika  

z ksiąŜką projektu Ariane Spanier.  

WyróŜnienia otrzymały: kiosk multimedialny fir-

my Infobox sp. z o.o. (projekt – Npd nowy produkt design, INNO 

projekt) oraz system oznakowania wizualnego Międzynarodowego 

Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (projekt – Justyna Ku-

charczyk i Andrzej Sobaś). 

W czwartej edycji zwycięzcą Śląskiej Rzeczy 2008 został 

sygnalizator świetlny projektu Michała Latko i Leszka 

Czerwińskiego (producent ZIRSlim), a w kategorii 

grafika – seria ksiąŜek edukacyjnych Trener projektu 

Grzegorza Podsiadlika.  

WyróŜnienie otrzymał plecak Payak Sport fir-

my Payak Sport z Bielska-Białej (projekt – Wojciech 

Kłapcia) oraz identyfikacja wizualna drukarni Times  

z Bielska-Białej (projekt – Bartłomiej Witkowski). 

W jubileuszowej, piątej edycji zwycięzcą konkur-

su Śląska Rzecz 2009 został zestaw odzieŜy sportowej: 

kurtka Latok i spodnie Giv (producent Mount sp. z o.o.). 

W kategorii grafika zwycięŜyła ksiąŜka Indunature zapro-

jektowana przez Dominika Cymera (wydawca: Bytom-

skie Centrum Kultury Kronika). Nagrodę specjalną uzy-

skały produkty: choinka-świecznik i świnka-skarbonka zaprojektowane przez Agnieszkę Wi-
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czuk i Marcina Eberta (ASP Warszawa) dla cieszyńskiej 

Fundacji Być Razem. Jest to pierwszy w Polsce przykład 

wykorzystania designu przez podmiot ekonomii społecz-

nej.  

Konkurs dobrze odzwierciedla sytuację na Śląsku  

i widoczny wzrost poziomu śląskich projektów. Jarosław 

Szymański, przewodniczący jury w 2009 roku, napisał  

w katalogu wystawy: „Prezentowane prace zarówno  

z zakresu grafiki uŜytkowej, jak i produktów, świadczą  

o tym, Ŝe polskie wzornictwo ma się coraz lepiej. Zaim-

ponowała mi powściągliwość i dojrzałość projektów, tak 

charakterystyczna dla silnego i stabilnego przemysłu. To 

z pewnością specyfika śląskiego regionu, ale takŜe prze-

jaw profesjonalizmu producentów i projektantów, dla których wzornictwo nie jest juŜ tylko 

wartością dodaną, rozumianą wyłącznie jako „forma”. Warto równieŜ dodać, Ŝe konkurs 

przyczynił się do rozwoju tak juŜ znanych śląskich projektantów, jak Bog-

dan Kosak czy Kafti Design. 

Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymują przywilej uŜywania presti-

Ŝowej nazwy: Śląska Rzecz wraz ze szklaną statuetką, której autorem jest 

Maciek Jurkowski. Konkurs posiada logo autorstwa Justyny Kucharczyk, 

Anny Kmity i Andrzeja Sobasia.  

Nominowane i zwycięskie projekty są pokazywane nie tylko w Cieszynie, ale takŜe  

w Katowicach (Rondo Sztuki i Muzeum Śląskie), na Międzynarodowym Fe-

stiwalu Designu w Łodzi, a nawet w Brukseli. Towarzyszący wystawie dwu-

języczny katalog trafia m.in. do polskich ambasad na całym świecie. Konkur-

sem i jego laureatami interesują się takie media, jak: „Rzeczpospolita”, „Ga-

zeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, „CCM”, Radio Katowice, a takŜe 

Polskie Radio Program III, TVP Katowice, TVN i TVP Kultura, dzięki czemu 

firmy znacznie zwiększają swoją rozpoznawalność. Warto wspomnieć, Ŝe w jury konkursu 

zasiadają eksperci z dziedziny wzornictwa z Polski i sąsiednich krajów (Czechy, Węgry, Sło-

wacja) oraz przedstawiciele środowisk biznesu (Regionalna Izba Gospodarcza, Regionalne 

Centrum Biznesu), dzięki czemu zgłoszone projekty oceniane są wielostronnie – zarówno pod 
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względem wzornictwa, jak i korzyści, które przyno-

szą firmie (np. ograniczenie kosztów produkcji, bu-

dowa wizerunku firmy).  

Do konkursu zgłaszane są równieŜ produkty 

regionalne, czerpiące z lokalnych tradycji i wzorów 

(np. obrusy, ceramika, Ŝywność i inne). Te bliskie 

rzemiosłu projekty są na tyle ciekawe, Ŝe powinny zostać wyodrębnione w nowej kategorii 

lub konkursie. Podobnym zagadnieniem jest rosnąca liczba ciekawych wdroŜeń śląskich pro-

jektantów w całej Polsce,  

a takŜe za granicą.  

Od 1993 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie organizuje ogólno-

polski konkurs Dobry Wzór. Warto poznać jego laureatów i zobaczyć, jak rośnie liczba firm 

ze Śląska inwestujących w profesjonalny produkt.  

W 2000 roku tytułem Dobry Wzór nagrodzono: krzesła z Fabryki Mebli Giętych w Ja-

sienicy SA (projekt – Jan Tomasiak, Irena Markowska); system krzeseł konferencyjnych 

Sigma (Rameta Spółdzielnia Meblarska), kasetony sufitowe z firmy Marbet z Bielska-Białej  

i zestaw zabawek do piasku firmy Wader & Woźniak z Dąbrowy Górniczej. 

W 2001 roku nagrodzono sprzęt elektroinstalacyjny Basic (projekt – Janusz Jagodziń-

ski) firmy Kontakt SA z Czechowic-Dziedzic. W 2002 roku wyróŜniono: kolekcję opraw 

oświetleniowych (projekt – Aleksander Dyderski) firmy Aldex PPHU z Częstochowy, wykła-

dzinę podłogową Magma firmy Lentex SA z Lublińca. 

Laureatem konkursu w 2003 i 2004 roku zostały sofy Nokaut i Passa (projekt – Janusz 

Sobczyk) firmy Yano z Rybnika. Tytuł Dobry Wzór 2004 otrzymały równieŜ: lampy projektu 

Artura Bujaka z częstochowskiej Volty, kolekcja naczyń porcelanowych autorstwa Bogdana 

Kosaka z Porcelany Śląskiej, kolekcja dywanów MOHO 2005 (projekt – Magda Lubińska, 

Michał Kopaniszyn, Michał Krauze) MOHO DESIGN Wrzosowa/Katowice, kolekcja dywa-

nów Standard (projekt – Bogumiła Reszka) Sztuki Beskidzkiej z Czechowic-Dziedzic oraz 

kolekcja wykładzin podłogowych Walor Plus firmy Lentex SA z Lublińca (6 laureatów!). 

Laureatami Dobry Wzór 2005 zostały: kolekcja dywanów Sukno (projekt – Bogumiła 

Reszka) Sztuki Beskidzkiej z Czechowic-Dziedzic, kolekcja płytek ceramicznych Fila (pro-

jekt – Studio Włoskie) Zakładów Płytek i Wyrobów Sanitarnych Jacek Pilch z Jasienicy.  

Tytuł Dobry Wzór 2006 otrzymał: dywan Circles (projekt – Witold Więckowski) 

Sztuka Beskidzka z Czechowic-Dziedzic, samolot ORKA, projekt i producent – Zakłady Lot-
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nicze Margański & Mysłowski sp. z o.o., Bielsko-Biała, system mebli gabinetowych Hype 

Crystal (projekt – Michał Tomiczek, Zakład Meblowy Fornir z Jaworzna) oraz szafa rtv Las 

Vegas (projekt – Hubert Leboch) firmy Hubertus Hubert Leboch z Siemianowic Śląskich  

(4 laureatów). 

W 2007 roku wyróŜniono samochód osobowy Fiat 500 (projekt – Roberto Gioltito) 

produkowany przez Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej. 

W konkursie Dobry Wzór 2009 nagrodzono: meble do salonu, sypialni i jadalni (pro-

jekt – Jacek Mikołajczak) firmy Paged z Jasienicy, wycinany dywan wełniany (projekt – Bar-

bara Bigosińska) Sztuki Beskidzkiej z Czechowic-Dziedzic, wózek dziecięcy (projekt – An-

drzej Śmiałek) i fotelik samochodowy (projekt – Riccardo Sacchetto) firmy Deltim z Często-

chowy (4 laureatów). 

Jak widać, województwo śląskie wyraźnie odznacza się w tej wymagającej dyscypli-

nie, jaką jest współczesne wzornictwo. Statystyka wskazuje, Ŝe pod względem liczby laure-

atów znajduje się pośród najlepszych 6 województw (mazowieckiego, wielkopolskiego, łódz-

kiego, dolnośląskiego i podkarpackiego). 

Ciekawym miejscem na mapie śląskiego designu jest Galeria Bielska BWA, która 

m.in. organizuje wraz z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego konkurs Arting. Historia 

Artingu zaczęła się w 1994 roku, zaledwie rok po inauguracji ogólnopolskiego konkursu Do-

bry Wzór. Celem konkursu była integracja środowisk projektantów i inŜynierów na rzecz 

rozwoju regionu. Konkurs reaktywowano po dziesięcioletniej przerwie (edycje 2006, 2008, 

2010) utrzymując jego unikalną formułę nagradzania najlepszych prototypów powstałych 

dzięki współpracy zgłaszających się firm i projektantów. W pierwszym etapie zgłaszają się 

firmy i organizacje, które chcą współpracować z projektantem. Na ich zapotrzebowanie od-

powiadają projektanci, którzy przesyłają konkretne projekty. Jury wyłania pięć najlepszych,  

a ich autorzy otrzymują nagrody przeznaczone na realizację prototypu. Szósty projekt zostaje 

wybrany przez internautów, głosujących na stronie www.arting.com.pl (jego autor takŜe 

otrzymuje nagrodę regulaminową w postaci honorarium). Projektanci mogą podjąć tematy 

zgłoszone przez firmy lub zaproponować własny wzór produktu. 

Ostatnim etapem jest przyznanie przez jury nagrody głównej konkursu – Grand Prix, 

pozostałych nagród i wybór prac na wystawę pokonkursową. 

Z edycji na edycję poszerza się lista partnerów i współpracowników projektu, którymi 

są m.in. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości  

w Cieszynie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, polskie, czeskie i słowackie uczelnie arty-
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styczne, stowarzyszenia projektantów, media 

lokalne i ogólnokrajowe. W konkursie biorą 

udział, obok polskich, takŜe czescy i słowaccy 

projektanci.  

W 2006 roku przyznano trzy równorzęd-

ne II nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 

Anicie i Jarosławowi Szymańskim za projekt 

płóciennego opakowania chleba dla firmy Pie-

karnictwo-Cukiernictwo Stanisław Piecuch w Bielsku-Białej, Marcinowi Gackowi za projekt 

kompletu stołowego (stół oraz krzesła) dla firmy Paged Fabryki Mebli w Jasienicy oraz Jac-

kowi Dydze za projekt systemu komunikacji wizualnej Galerii Bielskiej BWA, w tym logo 

galerii. 

W 2008 roku równieŜ nie przyznano  

I nagrody, trzy II nagrody otrzymali: Adam Ma-

tuszewicz za projekt kanapy z funkcją spania dla 

młodzieŜy dla Beskidzkich Fabryki Mebli  

w Bielsku-Białej, Konrad Sowicki – za projekt 

hydrantu dla firmy AQUA SA w Bielsku-Białej 

oraz Tomasz Swoboda za projekt logo Biennale 

Malarstwa Bielska Jesień dla Galerii Bielskiej 

BWA. W 2010 roku konkurs Arting przebiegał pod hasłem „Produkt – wizytówka”. 

I Miejsce – Grand Prix prezydenta Bielska-Białej otrzymała Słowaczka Katarina Bajo 

za projekt fotelika bujanego Play, nawiązującego kształtem do logo miasta i wykorzystujące-

go surowce wtórne.  

Nagrodę bielskiej firmy Aqua SA otrzymała grupa projektowa Nobo Design (Alek-

sandra Pięta i Piotr Wiśniewski) za projekt Informatora Tygodnia Kultury Beskidzkiej z gad-

Ŝetem w postaci klepoka. Grupa Wzorowo (Agnieszka Bar, Agnieszka Kajper, Karina Maru-

sińska) otrzymała dwie nagrody: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej za elementy od-

blaskowe nazwane Odbielski, nawiązujące kształtem do elementów w herbie Bielska-Białej 

oraz Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej za misę z pokrywą Kle.  

Wystawa prezentująca laureatów ostatniej edycji Artingu (kurator Krzysztof Morci-

nek) jest czynna do 31 października 2010 roku.  
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Równocześnie w BWA moŜna zobaczyć najnowszą 

wystawę znanej kuratorki Agnieszki Jacobson-Cieleckiej 

„Materia Prima”.  

Dzięki środkom z funduszu Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego BWA w Bielsku Białej realizuje unikalny pro-

jekt Lokomotywa – Strategia Rozwoju Klastrów (2008–2011) 

we współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Biel-

sku-Białej oraz OsloTeknopol (Norwegia). Pomysł zrodził się 

z potrzeby nawiązania ścisłej współpracy kultury z biznesem. 

Celem Lokomotywy jest odkrycie „klastrów” – czyli grup 

współpracy, społeczności gospodarczych – funkcjonujących 

w regionie bielskim, w sektorze kreatywnym oraz wsparcie 

tych grup. Projekt zakłada współdziałanie z lokalnymi instytucjami samorządowymi, wśród 

których Galeria Bielska BWA odgrywa waŜną rolę kulturotwórczą, z lokalnymi firmami, ar-

tystami oraz ludźmi związanymi ze sztuką. 

Coraz częściej wystawy wzornictwa moŜna zobaczyć w katowickim Rondzie Sztuki, 

charakterystycznym budynku w centrum Katowic przekazanym w 2007 roku ASP przez mia-

sto. Pośród wielu wydarzeń z róŜnych dziedzin sztuki coraz częściej moŜna tam obejrzeć wy-

stawy designu. W Rondzie prezentowano Śląską Rzecz 2007, Najlepsze Projekty Dyplomo-

we. Tam odbywają się publiczne obrony dyplomów studentów ASP. Ogromnym powodze-

niem cieszyły się warsztaty projektowe z Tomkiem Rygalikiem „Meblościanka kontratakuje” 

oraz Zuzanną Skalską „Trendy – design zrównowaŜony”. Rondo jest równieŜ miejscem,  

w którym odbywają się wspomniane juŜ międzynarodowe konferencje ASP w Katowicach.  

Do grona instytucji kultury zainteresowanych rodzimym wzornictwem naleŜy zaliczyć 

Muzeum Śląskie, pokazujące współczesne wzornictwo jako element kultury materialnej re-

gionu. Wystawę „Śląska Rzecz 2008” pokazano w charakterystycznym budynku byłej stolarni 

kopalni „Katowice”. W 2010 roku, juŜ w oficjalnych przestrzeniach wystawowych, pokazano 

jubileuszową wystawę Śląskiej Rzeczy. Designem zainteresowało się równieŜ Muzeum Gór-

nictwa Węglowego w Zabrzu, które na wiosnę 2010 roku pokazało wystawę „Przemysł cięŜ-

ki, design lekki” (kurator Monika Brauntsch i Sonia Słaboń znane jako Kafti Design). 

Celem wystawy jest pokazanie obiektów grup pochodzących ze Śląska, inspirowanych 

industrialnym klimatem, noszących ową cięŜkość gatunkową tak charakterystyczną dla regio-

nu. Są to obiekty odzwierciedlające niecodzienne piękno, jakie kryje się w śląskiej scenerii  
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i tradycji. Na wystawie pokazano realizacje Magdaleny Trzcionki, Moho Design, Kafti Desi-

gn oraz Kolektywu HAJA .  

 

5. Gdzie po pomoc we wdraŜaniu dizajnu? 

 

W porównaniu z innymi regionami sytuacja na Śląsku wydaje się szczególnie korzyst-

na. Od 2005 roku pomocą w wykorzystaniu potencjału wzornictwa słuŜy Śląski Zamek Sztuki 

i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Zamek jest jednostką gminy Cieszyn, a do jego celów statu-

towych naleŜy:  

– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym pomoc w tworzeniu i rozwoju inno-

wacyjnych przedsiębiorstw, 

– promocja i pomoc we wdraŜaniu wzornictwa oraz nowych technologii, 

– ułatwianie dostępu do potencjału naukowo-badawczego, 

– ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów, 

– rozwój turystyki i prowadzenie działalności kulturalnej.  

Dzięki dotacji z budŜetu gminy oraz projektom unijnym zdecydowana większość 

szkoleń dla firm, samorządów czy studentów jest bezpłatna.  

Oferta dla firm dotyczy głównie finansowania innowacji, tworzenia biznesplanów, 

identyfikacji wizualnej i budowania marki, prawa autorskiego czy psychologii biznesu. 

Dla studentów i młodych projektantów organizowane są szkolenia dotyczące zakłada-

nia i prowadzenia własnej firmy, praw autorskich, moŜliwości pozyskania funduszy ze-

wnętrznych, zwłaszcza unijnych. Szczególną popularnością cieszą się warsztaty projektowe 

oraz cykl „Jak rozpocząć pracę w zawodzie projektanta”. 

Dla samorządów: szkolenia i warsztaty nt. projektowania przestrzeni publicznej  

i usług publicznych, systemów informacji miejskiej (SIM), finansowania innowacyjnych pro-

jektów, organizacji konkursów.  

Wszystkim, nie tylko firmom, przydają się szkolenia na temat trendów, które uwraŜli-

wiają decydentów na zmiany w sposobie Ŝycia i pojawiające się nowe potrzeby i oczekiwania 

społeczne.  

Zamek ponadto pomaga w nawiązywaniu kontaktów z ekspertami, projektantami  

i producentami. W ramach projektów unijnych Revita Silesia, Design Silesia i SEE. Sharing 

Experience Europe planowane są w 2010 i 2011 roku szkolenia (konferencje, seminaria, 
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warsztaty) poświęcone m.in. rozwojowi regionów i miast z wykorzystaniem potencjału desi-

gnu. 

Najnowszą inicjatywą Zamku jest powołanie Śląskiego Klastra Dizajnu, który powi-

nien rozpocząć działalność w 2011 r. (wniosek złoŜony do Regionalnego Programu Opera-

cyjnego). Ramową umowę podpisało 31 podmiotów: uczelni, jednostek badawczo-

rozwojowych i firm rozwijających się poprzez design. 

Niestety, poza Cieszynem nie widać pośród śląskich instytucji oraz tzw. otoczenia 

biznesu (Agencje Rozwoju, Parki Technologiczne) Ŝadnego innego podmiotu, który by kon-

sekwentnie wspierał wykorzystanie wzornictwa przemysłowego lub był zaangaŜowany  

w rozwój przemysłów kreatywnych. O wzornictwie przemysło-

wym wspomina tylko Rybnicki Inkubator Technologiczny, w któ-

rym m.in. rozwija się firma RAFAKO Engineering. Górnośląska 

Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA realizuje z cieszyńskim 

Zamkiem projekt Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technolo-

gii, którego druga edycja przyniosła m.in. wystawę „Materiałowy 

boom”. Prowadzona przez GAPP w latach 2007–2008 sieć wyro-

bów medycznych ułatwiła kontakty śląskich producentów z tej 

branŜy z projektantami, co kilku firmom przyniosło znaczną po-

prawę jakości produktów i nominację do Śląskich Rzeczy. 

Warto w tym miejscu pokazać aktywność gliwickiego oddziału ROCA Poland, który 

współpracuje z katowicką ASP, pomagając przy pracach dyplomowych jej studentów. Firma 

finansuje popularny Projekt Dizajn, promujący osiągnięcia hiszpańskich projektantów.  

 

6. Bez firm nie będzie wzornictwa w naszych domach i miastach!  

 

Pochodzący z 2003 roku raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw  

z sektora MŚP w województwie śląskim potwierdza, Ŝe firmy śląskie zdają sobie sprawę  

z konieczności wprowadzania innowacji. Jednak mimo Ŝe zamierzały rozwijać nowe produk-

ty, pomoc w rozwoju wzornictwa uznało za waŜne jedynie 2,5% badanych, co świadczyło  

o zupełnym niezrozumieniu znaczenia wzornictwa i roli projektanta. Trzy lata później na po-

trzebę współpracy z projektantem wskazuje juŜ ponad 40% firm z województwa śląskiego. 

Wzrost zainteresowania wzornictwem potwierdzają równieŜ badania prowadzone przez Za-
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mek w ramach projektu Śląska Sieć na rzecz Wzornictwa oraz rosnąca popularność konkursu 

Śląska Rzecz.  

Niestety, w zestawieniu z potencjałem śląskiej gospodarki lista firm, które swój sukces 

rynkowy wiąŜą z dizajnem, nie jest długa. Niemniej jednak mocne dowody opłacalności 

współpracy z projektantem przekonują kolejnych przedsiębiorców. 

Michał Latko, absolwent i pracownik dydaktyczny ASP w Katowicach, otrzymał sta-

tuetkę Śląskiej Rzeczy za projekt sygnalizatora świetlnego ZIRSlim dla Grupy ZIR (Zakład 

InŜynierii Ruchu), udowodnił swoim projektem, Ŝe design to opłacalna inwestycja. Nagro-

dzony produkt jest tańszy w produkcji, nowoczesny, ekologiczny i łatwy w obsłudze i napra-

wie. Wszystko przekłada się na wymierne korzyści dla producenta. Dzięki zastosowaniu 

technologii LED zwiększono wydajność (znacznie rzadziej wymieniane źródło światła) oraz 

zmniejszono wagę produktu, co znacząco wpływa na koszty.  

O tym, Ŝe wzornictwo jest potrzebne przekonali się właściciele cieszyńskiej firmy In-

fobox, produkującej infokioski (mające zastosowanie chociaŜby w urzędach, bankach czy 

turystyce). Współpraca Infoboxu z doświadczonymi firmami projektowymi INNO oraz NPD 

Design rozpoczęła się w 2007 roku od opracowania koncepcji i wdroŜenia nowej linii produk-

tów. Ten pierwszy krok pokazał, Ŝe dizajn jest narzędziem, które pomaga wyróŜnić się na 

rynku. Następnie projektanci wzmocnili identyfikację wizualną przedsiębiorstwa. Te działa-

nia przełoŜyły się wymiernie na wyniki finansowe: w ciągu dwóch lat ilość zrealizowanych 

zamówień wzrosła ponad dwukrotnie, roczny obrót ponad trzykrotnie, a zatrudnienie o 60%. 

Jak widać, zwiększyła się równieŜ wydajność. 

Wyniki konkursów wzorniczych Dobry Wzór czy Śląska Rzecz pokazują firmy, które 

opierają swój rozwój na jakości produktu. Warto wiedzieć, Ŝe to Sztuka Beskidzka  

z Czechowic-Dziedzic wyprodukowała „Moho Dia”, pierwszy polski produkt, który zdobył 

prestiŜową nagrodę Red Dot Award. Wśród zwycięzców konkursu Dobry Wzór jest między 

innymi samolot Orka produkowany w Zakładach Lotniczych Margań-

ski & Mysłowski z Bielska-Białej. Świetnie rozwija się branŜa sporto-

wa: wśród laureatów Śląskiej Rzeczy znajdziemy Pracownię Sprzętu 

Alpinistycznego Małachowski z Dębowca, bielskiego Payaka, czy 

markę HiMountain ze Świętochłowic. Niestety, wciąŜ nie widać wy-

jątkowych pod względem wzornictwa produktów w branŜy medycznej, 

która powinna być jedną z wiodących dziedzin rozwijających się na 

styku nauki i technologii. WciąŜ duŜo do Ŝyczenia pozostawiają np. 
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opakowania produktów śląskiej branŜy spoŜywczej. 

W czołówce polskich firm projektowych i projektantów działających niezaleŜnie znaj-

dziemy m.in. Andrzeja Sobasia, Michała Biernackiego (Code), Michała Latko, rodzeństwo 

Kasię i Wojtka Sokołowskich (Sokka), Bogdana Kosaka, czy Kafti Design (Monika Braunt-

sch i Sinia Słaboń). Jedną z najsilniejszych marek w polskim dizajnie jest Moho Design (wła-

ścicielką jest Magda Lubińska). Dynamicznie rozwija się grupa projektowa Wzorro: Marcin 

Krater, Kasia Pełka i Natalia Jakóbiec. TakŜe śląscy graficy i typografowie naleŜą do najlep-

szych w kraju. Trzeba tu wymienić m.in. Justynę Kucharczyk, najlepszą w Polsce specjalistkę 

od projektowania systemów komunikacji, Jacka Mrowczyka, Tomka Bierkowskiego, a takŜe 

młodsze pokolenie: Anię Kopaczewską, Ulę KrzyŜak czy Matyldę Sałajewską.  

 

7. Śląskie lepsze dzięki dizajnowi? 

 

Województwo śląskie ma duŜą szansę, by stać się regionem atrakcyjnym dla miesz-

kańców i przyjezdnych. Rozwój regionów partnerskich Śląska, takich jak Nadrenia Północna-

Westfalia, Walia czy Dolny Ren dowodzi, Ŝe jeśli wykorzysta się wiedzę projektantów  

i urbanistów, osiągnięte wyniki są nie tylko bardziej spektakularne, ale równieŜ w większym 

stopniu odpowiadają potrzebom społeczeństwa. We współczesnym świecie projektant coraz 

rzadziej projektuje przedmioty, a coraz częściej usługi (w tym np. komunikację z klientem)  

i systemy. Design thinking wykorzystywane jest do projektowania usług publicznych i poŜą-

danych zachowań. Ten zakres pracy projektantów jest jeszcze przed nami, choć warto wspo-

mnieć, Ŝe w ramach projektu Design Silesia zorganizowano w Cieszynie Letnią Szkołę Desi-

gnu poświęconą projektowaniu dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 

Władze samorządowe coraz częściej dostrzegają przydatność designu w procesach 

podnoszenia atrakcyjności miast i dzielnic. Przykładem takiego myślenia jest rewitalizacja ul. 

Mariackiej w Katowicach. Koncepcję wybraną drogą konkursu przygotowało biuro AIR Jur-

kowscy we współpracy z APA Kuryłowicz & Associates.  

Prace rozpoczęto od zmiany wizerunku ul. Mariackiej, wyeliminowano ruch samo-

chodowy, dokonano poprawy bezpieczeństwa oraz wyremontowano nawierzchnię i wprowa-

dzono spójną małą architekturę autorstwa Ryszarda i Maćka Jurkowskich. Architekci posta-

nowili przeprowadzić na ul. Mariackiej estetyczną rewolucję. Zaprojektowane przez nich 

obiekty posiadają zdecydowane kolory i niespotykane formy, wykonane są z metalowej siatki, 

dzięki czemu moŜna na nich usiąść nawet tuŜ po deszczu. Z podobnego materiału zrobione 
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zostały takŜe kubły na śmieci oraz wzorowane na paryskich obudowy na drzewa, chroniące je 

przed zniszczeniem. Na Mariackiej pojawiły się równieŜ stojaki na rowery, podświetlone słu-

py ogłoszeniowe oraz lampy uliczne świecące światłem odbitym i z moŜliwością regulowania 

kąta nachylenia. Kosztowny remont tak naprawdę rozpoczął długotrwały proces przemiany tej 

części miasta, ale nie jest to juŜ tematem niniejszego raportu. Trzeba podkreślić konsekwen-

cję w działaniach miasta, która jest niezbędna w innowacyjnych wdroŜeniach. 

Takiej konsekwencji zabrakło niestety Górnośląskiemu Towarzystwu Lotniczemu. 

Zlecenie systemu informacji wizualnej na lotnisku w Pyrzowicach doświadczonemu tande-

mowi Justynie Kucharczyk i Andrzejowi Sobasiowi było krokiem w dobrym kierunku. Nie-

stety, brak zdecydowania we wdroŜeniu projektu powoduje, Ŝe mimo dobrych załoŜeń na 

lotnisku zaczyna zwycięŜać informacyjny chaos.  

Pozytywnym przykładem jest gmina Zawiercie, gdzie rozpoczęto skomplikowany 

proces pracy nad Miejskim Systemem Informacji (MSI). Przeprowadzono staranną analizę 

zastanej sytuacji przy pomocy socjologów z WyŜszej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych 

w Tychach. W projekcie m.in. wyznaczono główne ciągi komunikacji samochodowej i pie-

szej, wyznaczono centra osiedli, wskazano główne obiekty, atrakcje turystyczne i kierunki 

ruchu turystycznego. Dokonano pełnej inwentaryzacji i aktualizacji ulic, osiedli, sołectw. 

Zbadano postrzeganie przestrzeni miejskiej przez mieszkańców i porównano do stanu aktual-

nego. Raport końcowy stanowił podstawę rozpoczęcia prac projektowych. Kluczowym pro-

blemem do rozwiązania była próba scalenia miasta, które nie posiada ściśle określonego cen-

trum. NaleŜało wskazać obszar, który stanowi w świadomości mieszkańców tzw. śródmieście. 

Na podstawie obserwacji oraz analizy empirycznej wyznaczono Centrum miasta oraz lokali-

zację punktów informacyjnych. Obecnie rozpoczęto wdraŜanie MSI, juŜ zamontowano 25 

gablot informacyjnych. Pod koniec 2010 roku zostanie oznakowanych 17 skrzyŜowań infor-

macją ulicową oraz postawionych 5 nowych witaczy. Następne etapy rozwoju MSI obejmują 

wdroŜenie Zintegrowanego Systemu Informacji Kulturalnej, które nastąpi w 2011 roku oraz 

Systemu Informacji Komunikacyjnej. Projekt w Zawierciu realizuje grupa projektowa w skła-

dzie: Justyna Kucharczyk, Anna Kmita, Agnieszka Nawrocka i Andrzej Sobaś. 

Podobny proces opracowania i wdroŜenia Miejskiego Systemu Informacji realizuje 

miasto Bielsko-Biała. System został zaprojektowany przez Towarzystwo Projektowe, będące 

autorem m.in. wzorcowego MSI dla miasta Warszawy oraz najnowszego projektu oznakowa-

nia i mebli miejskich na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ma za zadanie ułatwić 

orientację w przestrzeni publicznej, ujawnić zakorzenioną w tradycji strukturę miasta oraz 
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wypromować Bielsko-Białą jako miejsce o ciekawej historii i otoczeniu przyrodniczym. Re-

alizację projektu rozpoczęto od zaprezentowania serii pilotaŜowej w śródmieściu pełniącym 

funkcję integracyjną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W wolnej przestrzeni miej-

skiej oraz na budynkach autorzy projektu zaplanowali oznakowanie wyróŜniające się kolory-

styką, typografią i materiałem. Jednym z elementów systemu, poza tablicami ulicowymi, ad-

resowymi i kierunkującymi, są moduły historyczne, mapy z informacją funkcjonalną i o szla-

kach turystycznych, a takŜe nowoczesne, dyskretnie wkomponowane w strukturę miasta me-

ble miejskie. System jest projektem kompleksowym, którego realizacja zaplanowana została 

na wiele lat. Wymaga świadomego i konsekwentnego wdraŜania przez władze miasta, a takŜe 

akceptacji jego bezpośrednich uŜytkowników.  

 

8. Próba podsumowania i rekomendacje 

 

NajwaŜniejsza jest rosnąca świadomość znaczenia i siły oddziaływania wzornictwa. 

Firmy juŜ wiedzą, Ŝe na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nie wystarczy nawet najlepszy 

marketing. Trzeba mieć dobry i widoczny produkt/usługę i rozpoznawalną markę, a tego bez 

projektanta po prostu nie da się osiągnąć. Śląscy przedsiębiorcy zaczynają inwestować  

w dizajn. Wierzę, Ŝe efekty tej strategii zobaczymy szybciej, niŜ myślimy.  

Z projektantami zaczynają współpracować równieŜ samorządy, które poszukują no-

wych, atrakcyjnych pomysłów na zagospodarowanie publicznej przestrzeni, czy swoją pro-

mocję. Najciekawsze i działające na europejskim poziomie śląskie instytucje kultury, takie jak 

Ars Cameralis Silesiae Superioris czy Bytomska Galeria Kronika od lat współpracują z naj-

lepszymi grafikami, którzy budują markę i rozpoznawalność instytucji. Po raz pierwszy orga-

nizatorów festiwali Tauron. Nowa Muzyka oraz Off Festival wsparła śląska grupa Wzorro, 

projektując Mobilny Ogród, co spotkało się z duŜym uznaniem uczestników i mediów. Śląski 

Urząd Marszałkowski jest pierwszym urzędem w powojennej historii Polski, który posiada 

własny krój pisma – Silesianę. Zaprojektował go Henryk Sakwerda, a zdigitalizował Artur 

Frankowski. Województwo zaczyna promować się poprzez dizajn, czego dobrym przykładem 

jest kampania Guck Mal! Schlesien w Dusseldorfie. Zasady projektowania dla wszystkich 

(Design for All Europe) oraz metody design thinking są kluczowym elementem nowego pro-

jektu, jaki ma być realizowany przy współpracy Zamku przez Śląski Urząd Marszałkowski 

oraz partnerski urząd w słowackiej śilinie.  
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Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe praca projektantów ma znacznie szersze niŜ tylko bizne-

sowe lub kulturalne (estetyczne) znaczenie. Świadczą o tym chociaŜby tematy dyplomów 

katowickiej ASP. W tym roku pracę licencjacką nt. identyfikacji wizualnej hospicjum  

w Oświęcimiu obroniły Katarzyna Lewandowska i Agata Dworaczek. 

Zdaniem sporządzającej ten raport, województwo śląskie dysponuje wszelkimi wa-

runkami (potencjał gospodarczy, intelektualny, administracyjny) umoŜliwiającymi wykorzy-

stanie wzornictwa dla jego rozwoju. Od nas wszystkich zaleŜy, czy skończy się na kilku spek-

takularnych fajerwerkach, czy teŜ zmiany będą realnie poprawiać warunki Ŝycia na Śląsku. 

 

Rekomendacje 

 

Mam świadomość, Ŝe rekomendacje dotyczące działań wspomagających 

wykorzystanie wzornictwa dla rozwoju regionu powinny być oparte na szczegółowych 

badaniach opinii, potrzeb i oczekiwań róŜnych grup społecznych. Badania takie przewidziane 

są w projekcie Design Silesia i powinny być udostępnione szerszej publiczności w I połowie 

2011 roku. PoniewaŜ jednak organizatorzy Kongresu oczekują, by raporty zawierały listę 

rekomendowanych działań, odwaŜyłam się na jej stworzenie na podstawie doświadczeń 

płynących z mojej aktywności na tym polu od prawie 10 lat. 

 

Kultura 

 

Wzmocnienie oddziaływania instytucji kultury, poprawa ich wizerunku i komunikacji  

z odbiorcami poprzez współpracę z projektantami. 

Organizacja konkursów (np. na loga miast i instytucji) zgodnie z przyjętymi 

standartami, z udziałem profesjonalnego jury. 

Organizacja stałej wystawy śląskiego wzornictwa w oparciu o historię konkursu 

Śląska Rzecz. 

 

Administracja publiczna 

 

Wykorzystanie metod myślenia projektowego (design thinking) w administracji  

i usługach publicznych, takich jak: opieka społeczna, słuŜba zdrowia, komunikacja czy 

bezpieczeństwo. 
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Promocja dobrych praktyk, np. przez organizację konkursu na najciekawsze projekty  

w przestrzeni publicznej. 

 

Edukacja 

 

Utworzenie interdyscyplinarnych studiów, w miarę moŜliwości międzynarodowych, 

łączących projektowanie, technologię i nauki ekonomiczne. 

Wsparcie rozwoju szkół i kursów przygotowujących do zawodów związanych  

z wykorzystaniem nowych technologii we wzornictwie (rapid prototyping). 

Opracowanie programów kształcenia w zakresie wzornictwa na poziomie gimnazjów  

i liceów (zwłaszcza plastycznych).  

Promocja wzornictwa i zawodu projektanta na innych uczelniach, zwłaszcza 

ekonomicznych i technicznych. 

 

Gospodarka 

 

Większe powiązanie z potencjałem regionu, zwłaszcza silnymi branŜami, takimi jak 

medycyna, motoryzacja i przemysł spoŜywczy. Stworzenie biblioteki materiałowej. 

 

Turystyka, promocja  

 

Organizacja konkursu na „innowacyjne pamiątki” ze Śląska, łączące wykorzystanie 

tradycyjnych technik i materiałów z nowoczesnym wzornictwem.  

Edukowanie projektantów w zakresie tradycyjnych rzemiosł i zawodów oraz 

promowanie nowych technologii przy tworzeniu projektów opartych na tradycji. 

 

Ochrona dziedzictwa  

 

Dokumentacja ginącego dziedzictwa materialnego związanego z historią śląskich 

fabryk i przedsiębiorstw pod kątem wzornictwa przemysłowego i historii marek. 


