Rozwoju Regionalnego.

Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

w Cieszynie, współﬁnansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

zowanego w latach 2005–2007 przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości

Portal internetowy powstał w ramach projektu Śląska Rzecz na rzecz Wzornictwa reali-

projektowych.

jektantów i ﬁrm projektowych. Obejmuje obecnie 206 projektantów i ﬁrm

www.wzornictwo.net to bezpłatna największa w Polsce baza danych pro-

szej bazy danych. Realizuj!

na dobry produkt? Jesteś projektantem? Szukasz ﬁrm do współpracy? Skorzystaj z na-

Projekt Radzionków:
realizujemy „Julie”
w Polsce – s. 26

Studium przypadku:
Infobox – s. 22

bezpieczny
dizajn
dla przestrzeni
publicznej

przedsiębiorczość dizajn
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Jak projektowaliśmy System Informacji Wizualnej Międzynarodowego
Portu Lotniczego w Katowicach – s. 18

ISSN 1734-8404

Jesteś producentem? Szukasz projektanta? Potrzebujesz opakowania, graﬁki, pomysłu

kwiecień 2009

bezpieczny dizajn dla przestrzeni publicznej

Siódmy numer biuletynu jest podsumowaniem paromiesięcznego projektupoświęconego zagadnieniom bezpiecznego dizajnu dla przestrzeni publicznych. W tym czasie zorganizowaliśmy wystawę, którą, po Cieszynie,
pokazano także w Poznaniu i Częstochowie, w miejscach tak odmiennych
jak międzynarodowe targi budownictwa i galeria miejska. Przygotowaliśmykonferencję i spotkania informacyjne. Powstał katalog, a o wystawie
(dobrze) mówiono w mediach ogólnopolskich.
Kilka miesięcy temu, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym projektem, dyrektor Zamku marzyła, abyśmy na wystawie mogli w końcu pokazać polskie
produkty. Te najlepsze, mogące konkurować na globalnym rynku. Ostatnio nie udało się. Na wystawie zaprezentowaliśmy obiekty z Wielkiej
Brytanii, Belgii, Holandii, Włoch. Z Polski – bezkompromisowy komentarz
do przestrzeni publicznej w formie plakatu Małgorzaty Medowskiej.
Przekazujemy Państwu biuletyn będący przekornie także wstępem do kolejnej edycji tego wydarzenia. Chcemy, żeby ten numer wyjaśnił kilka
kwestii administracyjno-prawnych, przekazał nowatorski sposób myślenia zagranicznych ekspertów, który prowadzi do wymiernych efektów,
pokazał krok po kroku, jak pracują inni. Na pewno nie jest to instrukcja,
jak zrobić dobry projekt dla przestrzeni publicznej, ale mam nadzieję, że
posłuży za inspirację.
Katarzyna Jeżowska, REDAKTOR NACZELNA
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„Moje miasto” proj. M. Medowska

Michał Włodarczyk | 24

Projekt Radzionków: realizujemy „Julie” w Polsce,

i Maciej Sobczak | 22

Studium przypadku: Infobox, Paweł Balcerzak

Justyna Kucharczyk i Andrzej Sobaś | 18

Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach,

Jak projektowaliśmy System Informacji Wizualnej

Krok po kroku

architekturę?, Krzysztof Kula | 16

Zamówienia publiczne: jak zamówić „dobrą”

Przedsiębiorczość

Śląska Rzecz | 15

-Sęda | 11

współpracę nauki z biznesem, Barbara Bujnowska-

Regionalna Strategia Innowacji: dobry moment na

Zamek

Dizajn podróżny Ewa Gołębiowska | 12

i Adam Thorpe | 6

dizajn dla przestrzeni publicznej, Lorraine Gamman

Design Against Crime i społecznie odpowiedzialny

Bezpieczeństwo dla wszystkich, Pete Kercher | 5

Dizajn w przestrzeni publicznej. Bezpieczeństwo

18.09–20.09 Skarby z Cieszyńskiej Trówły

12–13.06 Święto Herbaty

15/16.05 Cieszyńska noc muzeów

Historia i tradycja

studentów Instytutu Sztuki UŚ

18.11–06.12 Nominacje 2009 – najlepsze prace

Heikki Mahlamäena

18.06–09.08 4 pory roku w Teuvie – wystawa fotograﬁi

nia i konkurs dla dzieci

01.06 Dzień Dziecka na Zamku – warsztaty projektowa-

Sztuki wizualne

i wystawa

13.12–24.01.10 Zaprojektuj EKO Święta – dzień otwarty

16.11–06.12 Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność

18.09–11.11 Karol Śliwka – artysta znaku

wystawa ceramiki Marka Cecuły

11.09–10.10 ILUMINACJE. Światłość porcelany –

wystawa pokonkursowa

05.06–02.08 IV edycja konkursu Śląska Rzecz –

wystawa i konferencja

14.05–14.06 Książka Dobrze Zaprojektowana –

Zürcher Hochschule der Künste

studia KOGNITO Davida Skopca oraz absolwentów

02.04–10.05 Interaktywne projektowanie – wystawa

projektowaniu informacji wizualnej

– warsztaty z prof. Davidem Skopcem poświęcone

30.03–03.04 Pismo Obrazkowe (Picture Language)

dizajnem

20.03–23.04 DME AWARD – najlepsi w zarządzaniu

TEMAT NUMERU:

Dizajn

WSTĘP, Katarzyna Jeżowska, | 1
KALENDARIUM, | 2

07 | spis treści KALENDARIUM

Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa
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Design for All
na rzecz
bezpieczeństwa
w przestrzeni
publicznej
rys. Ł. Kliś

Tłumaczenie:
Katarzyna Jeżowska

Pete Kercher
niż „odpowiedni”.

nieustannej uwagi i stopniowego rozwoju.

projektowania.

stanowić wyraźną mniejszość: czy wtedy będziemy
je określać jako „specjalną kategorię” ze „specjalnymi potrzebami”? A co z imigrantami, czasowymi
lub stałymi? Mniejszościami religijnymi, etnicznymi,
seksualnymi... Za każdym razem, kiedy mówimy
o kategoriach, nawet jeśli naszym celem jest włączenie ich do społeczeństwa, tworzymy – ni mniej, ni
więcej – nowe społeczne podziały.

społeczeństwa”, musi być zakorzeniony w modelach
społecznych, jakie tworzą podstawowe sposoby
zachowania wobec innych. Jest budowany kompleksowo w oparciu o szacunek, tolerancję i akceptację
całej ludzkiej różnorodności. Taki aktywnie budowany
pokój jest ostatecznym celem Design for All, który
zgodnie ze Sztokholmską Deklaracją EIDD z 2004
roku jest projektowaniem dla społecznej integracji,

projektowania. W istocie, to nie projektowanie jest
największym wyzwaniem: znacząca różnica polega
na lepszym konstruowaniu założeń projektowych,
w których od samego początku powinni brać udział
przyszli użytkownicy.

także dodatkowe zabiegi. Instalują kamery przemysłowe na każdym rogu ulicy, wysyłają coraz więcej
uzbrojonej policji do patrolowania ulic, stopniowo
zmniejszają limity prędkości bez jakiejkolwiek próby

www.design-for-all.org), przez wiele lat w pracował
w zarządzie organizacji. Obecnie jest ambasadorem

Dokładnie tak, jak „prewencyjne wojny” są skierowane przeciwko pokojowi…

doradczych i wydawniczych, a także ekspert w licznych międzynarodowych projektach.

cym z życia, poruszania się i działania w środowisku,
którego główną zasadą jest pokój: wraz ze wspo-

jeszcze jedenważny czynnik: świadomość potrzeb

ludzkiej różnorodności. Dodatkowo pojawia się

mnianym już szacunkiem, tolerancją i akceptacją

ferencji i sympozjów, członek komitetów naukowych,

zagrożenia. Jest wewnętrznym odczuciem wynikają-

EIDD. Autor licznych publikacji, prelegent wielu kon-

Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD

samym w prosty sposób przeciwko bezpieczeństwu.

Bezpieczeństwo jest czymś więcej, niż nieobecnością

Pete Kercher – jeden z założycieli Europejskiego

powoduje wzrost napięć społecznych, działając tym

ogranicza ludzką wolność, a więc nieuchronnie

lowskiego „Roku 1984”, a nie z telewizyjnego show)

Takie podejście „Wielkiego Brata” (niczym z Orwel-

I to właśnie jest sednem Design for All.

mocniejszy staje się argument za lepszym sposobem

politycy i pracownicy administracji publicznej stosują

podniesienia społecznej świadomościkierowców.

towne jest rozwiązanie problemu, a tym samym

przestrzeni prywatnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo,

ne, niż byłoby włączenie tych ludzi, na etapie począt-

pieczeństwa, jako po prostu nieobecności jawnego

ście do znajdującej się bezpośrednio pod ich kuratelą

osób. Takie rozwiązania są z natury bardziej kosztow-

zainteresowani, mają tendencję do postrzegania bez-

kowym, w formułowanie założeń projektowych.

nienia, które umożliwiają dostęp kolejnym grupom

administracji publicznej, którzy są nią szczególnie

Im więcej specjalnych dodatków, tym bardziej kosz-

munikacji lub usługi dodawane są specjalne udogod-

nej, jak i gdziekolwiek indziej. Politycy i pracownicy

dynków i infrastruktury często mają podobne podej-

approach): do istniejącego otoczenia, produktu, ko-

stii bezpieczeństwa, zarówno w przestrzeni publicz-

zagrożenia. Prywatni administratorzy, zarządcy bu-

nych kategorii polega na dodawaniu (ang. „add-on”

Podobnie, istnieją dwa różne sposoby postrzegania kwe-

Klasyczna odpowiedź projektowa na potrzeby konkret-

się naszej populacji, w przeciągu 50 lat dzieci mogą

kój, jako oczekiwany i świadomie realizowany „stan

różnorodności ludzkiej i równości.

sze i niepełnosprawne. Biorąc pod uwagę starzenie

I tak rzeczywiście jest. Trzeba jedynie pamiętać, że po-

Obecnie do tych specjalnych kategorii należą osoby star-

traktowanie staje się podstawowym założeniem

niż pustynią... zarówno w Brytanii z I wieku, jak i Iraku z wieku XXI.

ków” dla specjalnych kategorii ludzi, zróżnicowane

przynieśli pokój”. Pokój powinien być czymś więcej

potrzeby. Zamiast tworzenia „odpowiednich warun-

świadomości tego, że ludzie są różni i mają różne

następująco: „Zmieniają kraj w pustynię i mówią, że

Po zdobyciu Brytanii Tacyt komentował Pax Romana

Design for All to podejście do projektowania oparte na

nie tyle nieobecnością otwartej wojny, co pozytywnym stanem społeczeństwa, który jednak wymaga

czenia o własną różnorodność, i to w sposób bardziej

i możliwości, gwarantująca świadomą dbałość oto-

poprzez zestawienie go z pokojem. Pokój bowiem jest

Znaczenie bezpieczeństwa można najlepiej zilustrować

Dizajn w przestrzeni publicznej. Bezpieczeństwo
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i Walii w latach 2003–2004 została oszacowana

przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

na 36,2 biliona funtów. Ten szacunek ekonomiczny

w pierwszej kolejności odnosi się do rzeczywistych

przestępstw wykazanych przez Brytyjski Sondaż na

zawczasu, już na poziomie projektowania przedmiotu,

przestępczości i innych problemów w przestrzeni

publicznej, w sposób zrównoważony, aniżeli do roz-

wiązywania problemów, które już narosły z powodu

złego dizajnu.

co z kolei zależy od prawdopodobieństwa, że zbrod-

nia zostanie zgłoszona, odnotowana, zbadana itd.”.

Szeroko rozpowszechniona, międzynarodowa deﬁnicja

zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable deve-

podczas barowych awantur – można zredukować

koszty przemocy ﬁzycznej ponoszone przez podat-

ników i kraj, jak również zmniejszyć liczbę rannych

w makro- i mikroskali na kilku poziomach: ekonomicz-

nym, środowiskowym, emocjonalnym i ekologicznym,

które w skrócie zostaną omówione poniżej.

konsekwencjami mogłyby być lepiej zainwestowa-

zwalczanie przestępczości i zajmowanie się jej

Naszym zdaniem środki przeznaczane obecnie na

w tego typu incydentach.

do piwa, co pozwoliłoby zmniejszyć liczbę rannych

zbrodnię i biorąc ją pod uwagę już podczas projekto-

zrównoważonego rozwoju.

bardziej wytrzymałego, hartowanego szkła w kuﬂach

perspektywie, nie są zrównoważone. Przewidując

rządów narodowych – jest tym samym barierą dla

zastanowić się nad oddziaływaniem przestępczości

opieki zdrowotnej. Tego typu wydatki, w dalekiej

i – jak zauważyła Unia Europejska oraz większość

to powiązane z zagadnieniami projektowymi, należy

publicznych środków np. z puli systemu karnego lub

czość wyraźnie stoi w sprzeczności z tymi założeniami

wania przedmiotów – na przykład przez stosowanie

przez społeczeństwo, poprzez wykorzystywanie

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń”. Przestęp-

Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób jest

czuwalne nie tylko przez jej oﬁary, ale także szerzej,

Ekonomiczne oddziaływanie przestępczości jest od-

potrzeby obecne nie zagrażając możliwościom

lopment) mówi, że jest to „rozwój, który zaspokaja

założeniu, że koszty zostaną rzeczywiście poniesione,

wyjaśnia raport: „wielkość ta jest miarodajna przy

przez brytyjską policję. Jest to o tyle istotne, że jak

Design Against Crime czyli dlaczego przestępczość stanowi barierę
w zrównoważonym rozwoju

Temat Przestępczości, aniżeli do tych odnotowanych

ko osobom prywatnym i własności prywatnej w Anglii

Wysokość kosztów przestępczości skierowanej przeciw-

mentem zrównoważonego dizajnu (ang. sustainable

design). Zmierza ono do przewidzenia i wykluczenia

I. Ekonomiczny wpływ przestępczości

Projektowanie przeciw przestępczości jest istotnym ele-

Tłumaczenie:
Katarzyna Jeżowska

Lorraine Gamman i Adam Thorpe
fot. DAC

Design Against Crime
i społecznie
odpowiedzialny
dizajn dla przestrzeni
publicznej
Intensywne fortyﬁkacje otoczenia przeciwko atakowi
z zewnątrz – zamki i rygle, ogrodzenia i bramy, kamery

z pojawiającymi się najczęściej typami przestępstw.
Oznaczałoby to prewencję zamiast „zaleczania”.

„niewidocznego dizjanu”, który dyskretnie zapewnia
bezpieczeństwo obiektów i otoczenia, dzięki „niewi-

Strach przed przestępczością może owocować projekta-

projektowych i odpowiedziach projektantów, jednak
nie powinny ich deﬁniować. Zdominowane przez te

żyjemy, determinując zarówno ją samą, jak i interakcje
pomiędzy otoczeniem a jednostkamii i społecznością.

zamiarów przestępcy jako główny cel projektowania.
W konsekwencji dizajn napędzany ewentualnością
przestępstwa zakłada wysoki stopień obwarowania
obejmujący przedmioty, usługi i przestrzenie. Semiotyka ochrony tego typu jest przerysowana i przyczynia
się do paranoicznej „estetyki fortecy”, która jest
nieproporcjonalna do ryzyka i szkodliwa dla samopoczucia człowieka.

o katastrofach na długo zanim się one pojawią” i spekulował na temat negatywnego wpływu, jaki może to
wywierać. Podobnie, powodowany bezpieczeństwem
dizajn, który wyraźnie wskazuje na przestępczość i podatność na nią, może ujemnie wpływać na otoczenie
i korzystanie ze sfery publicznej. Jedno ze stanowisk
wobec przestępczości zakłada, że aby ludzie poczuli
się bezpiecznie, należy zadbać o czyste i przyjazne

odniesienie do bezpieczeństwa stawia ponad wszyst-

dizajn przeciw przestępczości (dizajn, który otwarte

Upraszczając: złe prowadzi ku gorszemu. Podobnie „zły”

na zewnątrz zabawy i okazji do rabunku”.

własność staje się łatwym łupem dla ludzi szukających

zbicie kolejnych szyb nic nie kosztuje… Niepilnowana

okno jest sygnałem, że wszyscy są obojętni, tak więc

tzw. „syndromu rozbitej szyby”. „Jedno nienaprawione

watelskiego nieposłuszeństwa unikając tym samym

otoczenie, uprzątnąć świadectwa wandalizmu i oby-

użytkownika, traktując jednocześnie udaremnienie

przekonanie o zagrożeniu, oddziałującym na dyskusje

zagadnienia briefy i realizacje zdają się ignorować

bezpieczeństwa powinny się znaleźć w założeniach

nie wpływają one na estetykę otoczenia, w którym

Bill Durodie analizował „szeroko rozpowszechnione

dzianej ręce projektanta”. Krótko mówiąc, kwestie

mi, z których emanuje poczucie zagrożenia. Negatyw-

W DAC wierzymy, że wiele można zdziałać za pomocą

II. Wpływ przestępczości na
środowisko

i reﬂektory – są przykładem takich rozwiązań.

ko inne) prowadzi do obawy przed przestępczością.

ne w rozwój projektowania przeciwko/w związku

Lorraine Gamman

Marcus Willcocks,

proj.: Jackie Piper,

2001

Stop Thief Chairs,

Dizajn w przestrzeni publicznej. Bezpieczeństwo
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ków życia większości społeczeństwa, Brytyjczycy są
mniej szczęśliwi niż 50 lat temu. Przebadawszy wiele

Projekty przedmiotów, usług i otoczenia wywierają

pomocą doświadczeń, ale badania Felsona, Clarke’a
i Ulricha potwierdziły te przypuszczenia).

dowiska jest dostrzegalny nie tylko w kryminologii,

ale także w innych dziedzinach badawczych opartych

na materiale dowodowym.

Istotnie, większość osób posiadających ubezpieczenia

na skradzione laptopy, iPody, konsole do gier, rowery

czy telefony komórkowe zazwyczaj zamienia je na

przyczyną stresu i negatywnych emocji. Rozwijając tę
myśl można wysunąć wniosek, że przestępczość stanowi barierę w zrównoważonym rozwoju, ponieważ,
by móc uczestniczyć w tworzeniu zrównoważonych
społeczności, jednostki potrzebują czuć się bezpiecz-

było mniej skomplikowane, gdy otoczenie szpital-

ne zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić im

widok na świat za oknem i dostęp do naturalnego

światła, w porównaniu z pacjentami, którym tego nie

zapewniono.

kładem zaplanowanej obsolescencji. Funkcjonalność

względem kradzieży, zintegrowana z przedmiotami

i budynkami, a nieprzeszkadzająca użytkownikowi,

nie tylko wspomaga projektowanie przeciw przestęp-

czości, ale także zapewnia długotrwałość użytkowa-

nomics, wychodząc z całkiem odmiennej perspekty-

i nadmiernym obwarowaniem, otoczenie może być

że pacjenci wracali do zdrowia szybciej, a ich leczenie

można próbować usprawiedliwić, jest kolejnym przy-

go stopnia zgodne z poglądem, że na zrównoważony

dizajnu, a łączą go ze strachem przed przestępczością

University, zaprezentował badania, które pokazują,

miotów, będąca porażką projektantów, którą jednak

Prawdą jest, że nie wszystkie produkty, które zdają się

nie, zarówno na poziomie prywatnym i publicznym.

kładają wagi do wizualnego wpływu bezpiecznego

Ulrich, obecnie profesor architektury na Texas A&M

Można się spierać czy kryminogenna natura tych przed-

Richard Layard, profesor ekonomii London School of Eco-

nia przestępczości. Jednak, kiedy projektanci nie przy-

z zakresu opieki zdrowotnej i ekonomii. Roger

zachłannym promotorem wczesnej obsolescencji.

nia przedmiotów. Tego typu podejście jest do pewne-

że otoczenie może przyczyniać się do przeciwdziała-

W tym miejscu przywołamy zaledwie dwa przykłady:

ich nowsze wersje. Tym samym kradzież staje się

Przywołując tego typu badania chcemy zwrócić uwagę,

rozwinął tej linii argumentacji, ani nie sprawdził jej za

przestępczości. Okazuje się, że pozytywny wpływ śro-

żenie o społecznym bezpieczeństwie, mogą znacząco

Felson udowodniły, że ingerencja w otoczenie oddziału-

znęcania się, a nie otwartego ataku rabunkowego,

telefonami, często innymi lub nowszymi modelami.

Sugerował, że strach i bieda, wpływając na wyobra-

przez badaczy takich jak Ronald Clarke czy Marcus

w wyniku kradzieży lub – co częstsze – w efekcie

szkodzić szczęściu jednostek (wprawdzie Layard nie

nością i dobrobytem nie zawsze są najszczęśliwsze.

Przestępczości i studia przypadków prezentowane

wobec dzieci poniżej 18 roku życia. Telefony utracone

jąc na zachowania ludzi, może pomóc w wykluczeniu

żył, że kraje poprzemysłowe z wysoką produktyw-

Podczas gdy strategia Sytuacyjnego Przeciwdziałania

są przez oﬁary zwyczajnie zastępowane nowymi

źródeł odnoszących się do tego zagadnienia zauwa-

emocjonalny wpływ na tych, którzy z nich korzystają.

lefonów komórkowych w Anglii wiąże się z przemocą

stającego dobrobytu i poprawy materialnych warun-

IV. Emocjonalny wpływ
przestępczości

Około 6 lat temu, równocześnie z wprowadzeniem na ry-

wanymi rynkowo i społecznie”.

zmniejsza dystans pomiędzy inicjatywami zoriento-

Papanka, spojrzeć na nie z nowej perspektywy, która

Morelli, że „nadszedł czas, żeby zrewidować zalecenia

życiu Victor Papanek. Sądzimy, podobnie jak Nicola

purystów takich jak np. proponowanych przez iwym

odpowiedzialnego społecznie proponowanych przez

końca utożsamiamy się z deﬁnicjami projektowania

rynku i przestrzeni publicznej. Oznacza to, że nie do

do wytwarzania „innowacji” w odniesieniu do

Istotnie, tak właśnie rozumiemy potencjał DACRC

powiązany z produktami dla przestrzeni publicznej.

magać usługodawców, generując kapitał budżetowy

produktów na przesyconym rynku, możemy wspo-

efektywności DAC. Tam, poprzez odmienność naszych

rynku, które pozwala zdobyć dowody komercyjnej

także uczestnictwo w zależnym od konsumenta

publicznym i projektowanie dla niego. Istotne jest

zbędne jest podtrzymywanie współpracy z sektorem

Do rozwoju założeń DACRC w prawdziwym życiu nie-

Podsumowanie

noważonego dizajnu.

niemniej DAC pozostaje w zgodzie z zasadami zrów-

nia surowców i materiałów pod względem ekologii,

samochody, są przykładem najlepszego wykorzysta-

bezpieczeństwa społecznego niekorzystnie oddziałuje

zaprojektowane przeciwko przestępczości.

na szczęście osobiste. Sugerował, że pomimo wzra-

być funkcjonalne w walce z przestępczością, choćby

wy, doszedł do wniosku, że negatywne postrzeganie

dizajn składają się przedmioty, budynki i miasta,

Ostatnie raporty wskazują, że jedna trzecia kradzieży te-

pożądane i „gorące”, są kradzione najczęściej.

żyła, że produkty, które są uważane za najbardziej

konsumenckimi. Brytyjska Rada Wzornictwa zauwa-

Tendencje w przestępczości często podążają za trendami

III. Ekologiczny wpływ przestępczości
a „gorące” produkty

Grippa Bag Clips, 2004/5 proj: Lorraine Gamman, Chris Thomas, Marcus Willcocks, Ansel Thompson, Adam Thorpe

Marcus Willcocks, Joe Hunter

Ansel Thompson,

2006 proj. Adam Thorpe,

Camden Anti-Theft Bike Stands,
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Arts. Przez 10 lat wykładała projektowanie przemysło-

we i projektowanie produktu na CSM. Od 2000 roku

jest dyrektorem DAC.

do projektowania dla prawdziwego świata. Od tej

pory, aby opisać nasz model dizajnu bazującego na

praktyce, używamy wyrażenia „dizajn społecznie

współpracy, oraz komunikacja i współdziałanie na
linii nauka–biznes–otoczenie biznesu–administracja
samorządowa to warunki, bez których innowacyjność
pozostanie pustym hasłem. Dlatego zainicjowanie
dialogu między przedstawicielami tychśrodowisk na
rzecz rozwoju Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji jest sprawą priorytetową.

DACRC bazuje na opartych na praktyce badaniach

i przeświadczeniu, że dizajn powinien odnosić się do

kwestii bezpieczeństwa bez ponoszenia kompromisu

względem funkcjonalności, estetyki czy innych aspek-

tów przedmiotów. Bezpieczny dizajn powinien być

przyjazny użytkownikom, a nieprzychylny przestępcy.

Przy wielu projektach DACRC współpracuje z Jill Dando

Institute of Crime Science at University College London.

powiązań kooperacyjnych w postaci klastrów, sieci

Realizacja tych zamierzeń wymaga efektywnej współ-

Po drugie: współdziałanie

rządu i Rady Wzornictwa (Design Council). Filozoﬁa

modzie.

prawdziwego świata XXI wieku.

nia biznesu oraz administracji publicznej. Tworzenie

and Vexed Design, specjalizującej się w bezpiecznej

zrównoważony ma być odpowiedzią na potrzeby

sienia potencjału gospodarczego regionu.

skim University of Arts z inicjatywy brytyjskiego

lem i głównym projektantem ﬁrmy Vexed Generation

w kwestiach społecznych i ekologicznych, jeśli dizajn

biorczości, co w efekcie prowadzić będzie do podnie-

jednostek badawczo-rozwojowych, instytucji otocze-

CSM, gdzie pracuje od 2003 roku oraz współzałożycie-

że zrównoważone idee muszą znaleźć zastosowanie

rozwojowi badań naukowych i wspieraniu przedsię-

Saint Martins College of Art and Design na londyń-

przedmiotu „Dizajn społecznie odpowiedzialny” na

design mindfulness) oraz z naszym rozumowaniem,

śląskim, Regionalna Strategia Innowacji służyć ma

pracy i współdziałania podmiotów gospodarczych,

DACRC, a także projektu Bikeoﬀ.org. Jest wykładowcą

nazywa „dizajnem świadomym swoich celów” (ang.

Zgodnie z przyjętą wizją roli innowacji w województwie

wzrost produktywności lub poprawę jakości produktu.

cje, pozwalające podnieść konkurencyjność poprzez

Najlepszym lekarstwem na kryzys mogą być innowa-

Po pierwsze: innowacja

wpłynięcia na zwiększenie konkurencyjności rynku.

innowacyjnych rozwiązań technologicznych i przez to

wysiłku restrukturyzacyjnego ﬁrm, wprowadzenia

gospodarczego jest doskonałą okazją do wzmożonego

nowego biznesu, a moment obecnego spowolnienia

Rozwój technologiczny ﬁrm jest kierunkiem tworzenia

Design Against Crime został założony przy Centum

Adam Thorpe – senior designer i dyrektor kreatywny

stwach i pozostaje w zgodzie z tym, co John Thackara

odpowiedzialny”. Jest on etyczny w swoich następ-

College of Art and Design London University of the

od społecznie odpowiedzialnego podejścia Papanka

prod. Karrysafe, UK Marcus Willcocks I Joe Hunter

Lorraine Gamman

Lorraine Gamman – profesor Central Saint Martins

(Vexed Generation)

proj.: Jackie Piper, Marcus Willcocks,

nek kolekcji Karrysafe, DACRC zdecydował się odejść

Karrysafe Bags, 2001 proj. Adam Thorpe i Joe Hunter

Stop Thief Chairs, 2001

fot. T. Żak

Województwa Śląskiego.

go Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskie-

Barbara Bujnowska-Sęda – członkini zespołu ds.

gospodarki, bo „wyobrażenia tworzą rzeczywistość”.

ale także bezpośrednie korzyści dla każdego sektora

nie tylko wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

cyjności całego regionu. Od innowacyjności zależy

ma przyczynić się do podniesienia poziomu innowa-

gospodarką a sferą naukowo-badawczą, co w efekcie

i nawiązywanie kontaktów biznesowych między

innymi promocja współpracy, wymiana informacji

siębiorczości w Cieszynie. Cele projektu to między

w partnerstwie ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przed-

przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Innowacji województwa śląskiego”, realizowanego

wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii

2009-2010 jako jedno z zadań projektu „Zarządzanie,

nawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji na lata

W tym celu zostanie opracowany nowy Program Wyko-

Po trzecie: realizacja

Barbara Bujnowska-Sęda

Regionalna Strategia
Innowacji: dobry moment
na współpracę nauki
z biznesem
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pokazuje plakat prof. Krzysztofa Lenka - nawet śmiać

się nie chce…

zaskoczenie, gdy podczas rozmowy w Krakowie Gian

cław. Nie jest więc to tylko sprawa tzw. estetyki, ale

zdrowego rozsądku. Właściwe oznakowanie ogranicza

wypadki, skraca podróż, zmniejsza zużycie benzyny.

zaczęło się mozolne budowanie społeczeństwa oby-

watelskiego. Obywatelski znaczy bowiem coś znacznie

więcej, niż publiczny – jest nie tyle wspólny (więc

to są nasze narodowe normy! Ale czy „normy”, które

naiwności przekroczyła granicę tolerancji. Przecież

z takim niedowierzaniem, jakby tym razem skala mojej

o projektowaniu informacji drogowej, spotykam się

systemowego działania. Kiedy rozpoczynam rozmowę

Dokłada się do tego charakterystyczna niechęć do

sy bez względu na dobro wspólne.

domku? Niestety, nie dziwi dbałość o branżowe intere-

przysłowie „wolność Tomku… „ w nie swoim przecież

łalności gospodarczej! Czy w Polsce zwyciężać musi

i ﬁrmy, skarżące się na …ograniczenie swobody dzia-

ciwne jest Ministerstwo Infrastruktury oraz miasta

drogowego pod kątem zamieszczenia reklam. Prze-

m.in. obowiązek badania stanu bezpieczeństwa ruchu

występuje … rzecznik praw obywatelskich proponując

niu zaniepokojonych kierowców i ich pasażerów

klam i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu. W imie-

Ostatnio nasila się dyskusja na temat przydrożnych re-

pieczenia przed niepożądanymi działaniami.

społeczne zachowania, niekoniecznie jedynie zabez-

się getta… Można więc zaprojektować pozytywne

mieszkają na jednym osiedlu z uboższymi, nie tworzą

rzyszą najmłodsi, spada poziom agresji, kiedy bogaci

wypraktykowano, że gdy dorastającej młodzieży towa-

modelu społecznego funkcjonowania. W Finlandii

zapewnią bezpieczeństwa, jeśli nie ma sensownego

kie płoty, a przecież najdroższe nawet urządzenia nie

to wszystko „pozamiata”?

proj. K. Lenk

akcje zamiast żmudnych porządków. Tylko kto po nas

W Polsce inwestujemy w kosztowny monitoring i wyso-

„Czarnych punktów”. Wybieramy popularne medialnie

się kilkuletnie dzieci i … nastolatki.

drogowego miejsca, wolimy stawiać wielkie tablice

zobaczyłam osiedlowy plac zabaw, na którym bawiły

Pamiętam moje kolejne zaskoczenie, gdy w Helsinkach

Szkoda, że zamiast zmieniać groźne dla bezpieczeństwa

Skoczowa, z Warszawy do Katowic jedziemy na Wro-

przypomniał, że to w Polsce również data, od której

często niczyj), ale raczej świadomy i zaangażowany.

jadąc z Katowic do Cieszyna trzeba wybrać drogę… do

(citizen – nie public). Jubileusz 4 czerwca 1989 roku

Zgodnie z aktualnie obowiązującym oznakowaniem,

pokolenia? Zresztą, jak jest z tymi normami w Polsce,

W Polsce nazywana jest publiczną. Pamiętam moje

Luca Amadei użył określenia: przestrzeń obywatelska

ludzików bez szyi, naprawdę muszą przetrwać kolejne

lesnego, doświadczania jakości przestrzeni wokół mnie.

każą powielać koszmarne symbole niegramotnych

sę szczególnie intensywnego, żeby nie powiedzieć, bo-

Ostatnio dużo czasu spędzam w podróżach, co daje szan-

Ewa Gołębiowska

Dizajn podróżny
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proj. U. Krzyżak

Patronatem objęli go m.in. Minister Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Śląskiego, Burmistrz
Miasta Cieszyna. Dzięki uczestnictwu w konkursie
ﬁrmy budują również swoją markę i niejednokrotnie
zaczynają funkcjonować na zupełnie nowych rynkach.

siębiorstw, mających świadomość wagi wzornictwa
w procesie zdobywania rynku i kreujących nową
jakość wyrobów. Dzięki tej jakości docierają do coraz
bardziej wymagających klientów.

wych rynkach.

goriach: produkt i projekt graﬁczny. Zgłaszać mogą się

czości w Cieszynie. Wystawę nagrodzonych projektów
będzie można oglądać w Cieszynie od 5 czerwca do
2 sierpnia br. We wrześniu odwiedzi ona Muzeum
Śląskie w Katowicach, a w październiku festiwal Łódź

rynek nowy produkt lub projekt. Powinny się one
charakteryzować wysoką jakością wykonania i użytych
materiałów, przy jednoczesnej dbałości o estetykę
i nowoczesne wzornictwo.

i projekty pokazywane były w Cieszynie, Katowicach,

produktów mianem: „Śląska Rzecz”. Ich produkty

wilej stosowania prestiżowego określenia swoich

Alpinistycznego Małachowski. Otrzymali oni przy-

ka, Modelarnia Bogdana Kosaka, Pracownia Sprzętu

Famed S.A., Skoﬀ Sp. z o.o., GTL S.A., Galeria Kroni-

www.slaskarzecz.pl.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie:

Design.

5 czerwca br. w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębior-

w roku poprzedzającym daną edycję wprowadzili na

Laureatami poprzednich edycji byli m.in.: Moho Design,

edycji konkursu – Śląskiej Rzeczy 2008, odbędzie się

projektanci pracujący na zlecenie śląskich ﬁrm, którzy

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom czwartej

wzornictwie, szybko zauważonym na międzynarodo-

Nagrody konkursowe przyznawane są w dwóch kateﬁrmy oraz instytucje z terenu woj. śląskiego, a także

kowego, poprzez tworzenie marki opartej na dobrym

projektantów skierowany jest konkurs „Śląska Rzecz”.

Ich przykład pokazuje ścieżkę osiągania sukcesu ryn-

mu ﬁrmy znacznie zwiększają swoją rozpoznawalność.

Na Śląsku istnieje i rozwija się coraz więcej przed-

Do takich kreatywnych śląskich ﬁrm, instytucji oraz

gram III, TVP Katowice, TVN i TVP Kultura), dzięki cze-

pracy z projektantami tworzą wyjątkowe produkty.

skie (m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”,
Radio CCM, Radio Katowice, a także Polskie Radio Pro-

laureatami interesują się media lokalne i ogólnopol-

sobie już własną markę.
śląskich projektantów oraz ﬁrm, które dzięki współ-

polskich ambasad na całym świecie. Konkursem i jego

organizowany jest co roku na wiosnę i wypracował
Od samego początku ma stanowić promocję najlepszych

wane w dwujęzycznym katalogu, traﬁającym m.in. do

mek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Konkurs

Częstochowie, Łodzi oraz w Brukseli, a także promo-

idea konkursu, którego organizatorem jest Śląski Za-

Wyłonić najlepszą rzecz ze Śląska – to w skrócie główna

Dizajn + Biznes
= Śląska Rzecz

Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa
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Zamówienia
publiczne:
jak zamówić
„dobrą”
architekturę?

Krzysztof Kula

rys. Ł. Kliś

wprowadzania konstruktywnych uwag począwszy od
wypracowania koncepcji, a skończywszy na rozwiązaniach technicznych.

kategorii osób prawnych” z roku 1948, a następnie,
w roku 1957, przyjęto ustawę „o dostawach, robotach
i usługach na rzecz jednostek państwowych”.

nego pracownika rozwiązaniem może być włączenie

wiązywać od 1 stycznia 1995 r.

jest również profesjonalne podejście architekta do
wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

a mianowicie: jak zamówić „dobrą” architekturę w
świetle wszystkich wymaganych procedur?

Urzędu Miasta.

Wydaje się, że najlepszą drogą do udzielenia zamó-

Wynik takiego konkursu stanowi gotową koncepcję
będącą podstawą do wykonania projektu budowlanego w ramach procedur ustawy PZP. Przykładem takiej
realizacji jest budowa „witaczy” dla Radzionkowa.
Powyższe propozycje nie wyczerpują oczywiście wszyst-

wanych. Niestety, konkurs to również skomplikowana,
długotrwała oraz kosztowna procedura, stąd też jest
on rekomendowany dla udzielania zamówień dużych
i ważnych. Przykładem takiego rozwiązania jest budo-

aby działały sprawnie musimy nauczyć się dokładnego opisu wizji i potrzeb oraz partnerskiej współpracy
podczas procesu tworzenia.

Publicznych”, tj. w przetargu nieograniczonym lub
w przetargu ograniczonym (art. 10 PZP). Przy wyborze

miasta Radzionków, uprzednio odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy unijnych i zamówienia publiczne
w prywatnej ﬁrmie.

funkcjonalno-użytkowego. Powinien on obejmować
opis zadania budowlanego, w którym podaje się
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz

mocą Komisji Urbanistycznej, jak również przez osoby

opracowany przez pracowników zamawiającego, z po-

wany z ponadprzeciętną starannością. Może on być

Jest to etap najważniejszy i powinien on zostać opraco-

31 PZP).

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne (art.

stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,

Krzysztof Kula – od 2006 roku zastępca burmistrza

nawcom przez zamawiającego dokładnego programu

tego trybu szczególnie ważne jest dostarczenie wyko-

ry, które obowiązują obecnie, są nienajgorsze, jednak
wym trybie wynikającym z ustawy „Prawo Zamówień

niełatwego zadania tworzenia architektury. Procedu-

Pozostaje, więc pytanie o zamówienia mniejsze. Jedną
z możliwości jest udzielenie zamówienia w podstawo-

każdemu zamawiającemu procedur w odniesieniu do

…a przetarg dla mniejszych

kazują jedynie możliwe warianty stosowania znanych

kich sposobów udzielenia zamówień publicznych. Po-

cjonalno-użytkowego można zastąpić konkursem.

optymalnego rozwiązania spośród wielu zapropono-

wa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

„małej architektury”. Tutaj tworzenie programu funk-

ocena jakości pracy architekta, a tym samym wybór

Podobne zasady można zastosować przy projektowaniu

„Prawo Zamówień Publicznych” (art. 110–127). Główną
zaletą takiego sposobu udzielenia zamówienia jest

Nie tylko architektura

procedury konkursu, którą opisuje rozdział III ustawy

wienia w zakresie architektury jest zastosowanie

ul. Kużaja w Radzionkowie opracowany na zlecenie

Konkurs dla dużych,...

Przykładem niedużej realizacji jest projekt placu przy

etapu ekspertowi zewnętrznemu. Nie mniej ważne

niejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na jedno z nich,

w prace Komisji Urbanistycznej lub zlecenie tego

go projektu. Przy braku odpowiednio wykwaliﬁkowa-

litej pierwsza Uk zamówić dobrą archi zaczęła oboWraz z jej wprowadzeniem pojawiło się wiele pytań. Ni-

całego procesu specjalistę w zakresie opracowywane-

publicznych została uchwalona 10 czerwca 1994 r.

Zamawiający, ze swojej strony, winien zaangażować do

tektami na każdym etapie tworzenia oraz możliwość

na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych

W III Rzeczypospolitej pierwsza ustawa o zamówieniach

zapewniający zamawiającemu stałe spotkania z archi-

Istotne jest zredagowanie treści umowy w sposób

powojenny przyniósł ustawę „o dostawach i robotach

Współpraca

samorządu oraz instytucji prawa publicznego”, okres

umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

trzecie współpracujące z zamawiającym na podstawie

„o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa,

II Rzeczypospolitej obowiązywała ustawa z 1933 r.

blicznych mają w Polsce długą historię. W okresie

Procedury zamówień ﬁnansowanych ze środków pu-

Przedsiębiorczość
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na komunikatom związanym z głównymi funkcjami

zdegradowanym środowiskiem.

kojarzonego z kopalniami, przemysłem ciężkim oraz

innych i zerwać ze stereotypem Śląska jako miejsca

Rezultat miał wyróżnić katowickie lotnisko spośród

a jednocześnie mniej formalnego, wizerunku miejsca.

snego, eleganckiego, przyjaznego i oryginalnego,

ływania. Równie ważne było stworzenie nowocze-

i reklamy nie osłabiały wzajemnie swojego oddzia-

czenie stref reklamy w taki sposób, aby informacje

ich hierarchii ważności dla pasażera oraz wyzna-

informacji związanych z funkcjami lotniska, określenie

dla terminalu A i B. Obejmowało ono organizację

rozwiązanie dotyczące systemu informacji wizualnej

Podstawowym celem projektu było funkcjonalne i spójne

terenie całego portu lotniczego.

należało wprowadzić rozwiązanie systemowe na

się potrzeb. Aby system oznakowania był skuteczny,

wania obiektu i dostosowywania go do zmieniających

terminalu, powstawał w ciągu wieloletniego użytko-

było utrudnione. Taki stan komunikatów w starym-

powodowało, że odnalezienie potrzebnej informacji

z informacjami związanymi z funkcjami lotniska, co

duża, nachalna i podświetlona reklama konkurowała

tablic informacyjnych, kierunków, fontów. Kolorowa,

błędy: rozdrobnienie informacji, wielość formatów

komunikatów i reklam obnażyła absurdy i ewidentne

Analiza istniejących na funkcjonującym terminalu

Cele

do jednej z dwóch kategorii. Zieleń została przypisa-

istniejący, posiadał oznakowanie, które nie spełniało

standardów funkcjonalnych i estetycznych.

Efekt
Praca nad projektem i wdrożenie informacji dla całego
lotniska w Katowicach trwała trzy lata. Cieszy nas,
że realizacja jest postrzegana bardzo pozytywnie,

cze jedną zaletę, istotną dla rozbudowanego tekstu
w języku polskim: pozwala zaoszczędzić miejsce.
Bardzo ważnym elementem projektu była organizacja

zaproponowaliśmy zastosowanie diod LED we wszyst-

kich kasetonach informacyjnych na lotnisku. Za takim

– wizerunek daleki od stereotypu.

lotniczym oraz kolejność prawdopodobnych zda-

ność, energooszczędność i bezpieczeństwo związane

by litera emitująca światło nie zniekształcała swojej

nialności znaków. Krój zaprojektowany został tak,

doskonale spełnia parametry czytelności i rozróż-

polskich tekstów i regular do wersji angielskiej. Info

font Erika Spiekermanna, w odmianie semi-bold do

i wewnątrz terminali.

Użytkowych.
ścią komunikatu oraz przeznaczeniem – na zewnątrz

Istotnym elementem, wpływającym na czytelność in-

formacji, był krój pisma. Zastosowaliśmy Info display,

towicach, gdzie prowadzi Pracownię Projektowania

mierze opierać na stereotypowym znaczeniu. System

komunikatu.

Produktu oraz Pracownię Projektowania Procesów

wego, prodziekan Wydziału Projektowego ASP w Ka-

nia informacji dla przestrzeni publicznej – w dużej

zimne i ciepłe oraz zapewniając optymalną jasność

macji – kasetonów. Ich wielkość była związana z ilo-

gdzie prowadzi Podstawy Komunikacji Wizualnej.
Andrzej Sobaś – projektant wzornictwa przemysło-

wizerunku i – jak w każdym przypadku projektowa-

nalne zestawy diod, odpowiednio wysycając barwy

Rozwiązania graﬁczne

zualnej, asystentka ASP w Katowicach na Wydziale
Wzornictwa w Pracowni Projektowania Produktu,
Znaki musiały wpisywać się w formułę przyjaznego

jasności. Specjalistyczna ﬁrma opracowała orygi-

zawierał cztery typy podświetlanych nośników infor-

Justyna Kucharczyk – projektantka komunikacji wii formę komunikatów. Dla potrzeb lotniska został
zaprojektowany oryginalny zestaw piktogramów.

wek, nie przepalają się, a jedynie stopniowo tracą na

rzeń. W rezultacie, wyznaczyliśmy kluczowe miejsca

pliwie buduje przyjazny i nowoczesny wizerunek
Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach

warianty drogi podróżnego przebywającego w porcie

O wyborze technologii LED zadecydowały funkcjonal-

dla punktów informacyjnych oraz określiliśmy treść

oryginalne systemowe rozwiązanie, które niewąt-

ra do celu. Przeanalizowaliśmy wszelkie możliwe

reklamami i musiał z nimi skutecznie konkurować.

normalnej eksploatacji, w przeciwieństwie do żaró-

Odczuwamy satysfakcję z tego, że udało się stworzyć

koordynacja ułatwiająca doprowadzenie pasaże-

ze stosowaniem niskiego napięcia oraz fakt, że przy

zarówno przez pasażerów, jak i pracowników lotniska.

informacji na poszczególnych kasetonach oraz ich

rozwiązaniem przemawiał fakt, że nasz projekt miał

funkcjonować w jednej przestrzeni z podświetlanymi

Z przeprowadzonej analizy wynikało, że podświetlenie

formy i była łatwa do wycięcia ploterem. Ma on jesz-

projektantów

fot. archiwum

informacji znacznie poprawia jej czytelność, dlatego

i dziecka, tarasu widokowego – oraz komercyjnym.

uzupełniającym – oznakowaniu toalet, pokoju matki

się. Róż natomiast przyporządkowaliśmy informacjom

tami oraz obsługą pasażerów i ich przemieszczaniem

lotniska: oznakowaniem terminali, przylotami, odlo-

jako neutralne tło oraz zieleń i róż w komunikatach.

Informacje zostały zblokowane i przyporządkowane

korzystanie z jego podstawowych funkcji. Stary, już

śmy najbardziej czytelny wariant – graﬁtową szarość

cego pasażerom oraz osobom towarzyszącym łatwe

pasażerski. Wymagał on oznakowania umożliwiają-

się na mocne i niecodzienne zestawienie kolorów. Po

analizie czytelności podświetlonej informacji wybrali-

Katowice w Pyrzowicach powstał nowy terminal

Odrzuciliśmy stare, tradycyjne rozwiązanie, decydując

Koncepcja

W 2004 roku w Międzynarodowym Porcie Lotniczym

Justyna Kucharczyk i Andrzej Sobaś

Jak projektowaliśmy
System Informacji Wizualnej
Międzynarodowego Portu
Lotniczego w Katowicach
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fot. archiwum projektantów

ważne było stworzenie
nowoczesnego, eleganckiego, przyjaznego
i oryginalnego a jednocześnie mniej formalnego wizerunku miejsca.
Rezultat miał wyróżnić
katowickie lotnisko
spośród innych i zerwać
ze stereotypem Śląska
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cie, który musi być wyprodukowany, serwisowany
i użytkowany oraz o produkcie-rzeźbie, sygnale
w przestrzeni publicznej. O ile pierwszy zespół

dostrzegalnym komunikatem w przestrzeni. Trzecią

drogą jest „wzbogacanie” omówionych wyżej form

wiedza praktyczna podpowiadała odmienne rozwią-

zania lub punkty widzenia konkretnego zagadnienia.

była imponująca i… smutna), poprzez zagadnienia

idąc tą drogą, łatwo pójść o jeden krok za daleko.

podstawa

głównych założeń i idei produktu.

słup

Tak przeprowadzony wywiad pozwolił na sformułowanie

kosmos

idea nowego infoboxu

pogodowych i wandalizmu (lista metod dewastacji-

istnie kosmiczne kształty. Szybko spostrzegliśmy, że

cjonowanych.

rys. archiwum projektantów

poczynając od budowy, struktury, wpływu warunków

ki… Wiele z form uzyskanych w ten sposób przyjmuje

śmy równowagi.

prosta, choć niepozbawiona wyrazu. W tym szukali-

winien był przekazywać, forma natomiast miała być

Ostatecznie skupiliśmy się na informacji, jaką kiosk po-

przestrzeni społecznej nie dawały nam spokoju.

rozważania o produkcie jako wyrazistym elemencie

produkcji i serwisu, a na użytkowaniu kończąc, o tyle

zagadnień dosyć łatwo można było sprecyzować,

o elementy takie jak uchwyty, półki, krzesełka, dasz-

Zaczęliśmy, zgodnie z naszą metodą pracy, od budowy

listy zagadnień, stopniowo uszczegóławianych i selek-

rys. archiwum projektantów

się dwa nurty myślenia o urządzeniu: jako przedmio-

bądź reklamy – z naniesioną graﬁką staje się dobrze

sprawdziłaby się w otoczeniu każdego typu.

słupie. Może on pełnić funkcję nośnika informacji,

Od początku dano nam dużo swobody, wręcz przekaza-

niczyli się do podpowiedzi i interweniowania, gdy ich

sprawnych. Druga, chętnie eksploatowana koncepcja,

wieku.

no nam prowadzenie projektu. Właściciele ﬁrmy ogra-

szczególnie dobrym rozwiązaniem dla osób niepełno-

projektowe o różnych temperamentach i w różnym

W początkowym stadium pracy nad projektem wyłoniły

stoi na cokole ograniczającym do niego dostęp, jest

pełny projekt, przy którym połączyliśmy dwa zespoły

polega na osadzeniu ekranu na ok. dwumetrowym

rozwiązań ekran zamontowany jest na podstawie

wysokości ok. 1–1,5 metra. Taki niski kiosk, o ile nie

nikają dalsze kontakty. Tym bardziej zainteresowanie

wale nas ucieszyło. Co więcej, miał to być pierwszy

nić kilka wiodących koncepcji. W pierwszej grupie

doświadczeniem, że nie zawsze z takich dyskusji wy-

ﬁrmy z Cieszyna współpracą z projektantami nieby-

tów do kształtu oferowanych infokiosków jest bardzo

zróżnicowane, można jednak wśród nich wyodręb-

potraktowaliśmy życzliwie, ale z dystansem, nauczeni

wiązań. Szybko okazało się, że podejście producen-

Prace rozpoczęliśmy od przeglądu konkurencyjnych roz-

Konkurencja – podstawa, słup, kosmos...

praktyki projektowania ze strony właściciela ﬁrmy

w Klubie Przedsiębiorcy. Zaciekawienie zagadnieniami

Infobox doszło wiosną 2007 roku, na wykładzie

Do spotkania studia NP DESIGN i INNO projekt z ﬁrmą

Paweł Balcerzak
i Maciej Sobczak

Studium przypadku:
Infobox
Infobox musiał się
wyróżniać. Ponieważ
jednak w przyszłości
urządzenie miało traﬁć
do różnych klientów,
– Infobox
zarówno prywatnych, Założenia
Wiedząc co w trawie piszczy, skupiliśmy się na oczekiwaniach zamawiającego. Firma Infobox liczyła na
jak i instytucjonalnych, produkt,
w oparciu o który będzie mogła budować
strategię i wizerunek. Produkt, dzięki któremu nazwa
należało opracować
marki „infobox” stanie się powszechnie rozpoznawalna, zacznie funkcjonować jako synonim „kiosku
formę, która sprawdziła- multimedialnego”.
Infobox musiał się wyróżniać.
jednak w przyszłości urządzenie miało
by się w otoczeniu każ- Ponieważ
traﬁć do różnych klientów, zarówno prywatnych, jak
i instytucjonalnych, należało opracować formę, która
dego typu
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rys. archiwum projektantów

Założeniem trzeciej koncepcji było natomiast stwo-

o dodatkowe urządzenia – klawiaturę, głośniki itp.

ny zespół monitora można byłoby łatwo rozszerzać

komponentami cienkościennej skrzyni. Tak osadzo-

Druga koncepcja plastyczna polegała na wypełnieniu

nieznaczne interwencje w kształt owych proﬁli.

to umożliwiałoby sterowanie formą produktu poprzez

pomiędzy dwoma metalowymi proﬁlami. Rozwiązanie

nentów, takich jak monitor LCD wraz z komputerem,

Jednym z nich było „osadzenie” kluczowych kompo-

mację przeprowadzić można było na kilka sposobów.

Formalną realizację idei produktu eksponującego infor-

Rozwiązanie

tlić frontową stronę urządzenia.

kowania graﬁki. W tym celu wystarczyłoby podświe-

się elementem małej architektury z możliwością apli-

Stąd też pojawił się pomysł, by infobox sam w sobie stał

co najważniejsze – informacją wyświetlaną na ekranie.

miejsca. Dodatkowa powierzchnia kolidowałaby z tym,

założeniach projektowanego infokiosku nie było na to

plecy, specjalna płyta lub tablica nad monitorem. W

czenie graﬁki np. reklamowej. Mogą to być większe

dodatkową powierzchnię przeznaczoną na umiesz-

Wiele z obecnych na rynku infokiosków posiada

telefon Apple iPhone.

odtwarzacz mp3 Clix produkowany przez Iriver czy

formy do minimum – takie jak iMac G4 ﬁrmy Apple,

poprzez ograniczenie towarzyszącej jej materialnej

produkty maksymalnie eksponujące informację

urządzeniach jest najważniejsza. Warto wspomnieć

uwagi na samej informacji. Ona bowiem w tego typu

nego i neutralnego, istotne wydało nam się skupienie

konkurencji, a głównie wymóg rozwiązania estetycz-

zmyślnej nazwy „infobox”. Mając przed oczami ofertę

Koncepcję produktu opracowaliśmy w odniesieniu do

IDEA – informacja

Michał Stefanowski.

Maciej Sobczak,

Wawrzyniec Skoczylas,

Przemysław Siemiński – konstrukcja,

Bartosz Dobrowolski,

Paweł Balcerzak,

Zespół projektowy:

tyﬁkacji wizualnej ﬁrmy wraz z graﬁką strony www.

pracujemy z ﬁrmą, czego rezultatem jest system iden-

przełomie 2007/08 roku. Od tego czasu stale współ-

Prace nad produktem zakończyliśmy wdrożeniem na

formy wydobywa się to, co najważniejsze.

tów. Dzięki oszczędnemu podejściu do kształtowania

konkurencji, nie trzeba dodawać kolejnych elemen-

przez upraszczanie, syntezę. Aby wyróżniać się na tle

dobrym dowodem na to, że projektować można po-

Nowy Infobox, oznaczony symbolem 190W, zdaje się być

dzięki graﬁce instalowanej w podświetlanych taﬂach.

ną i dyskretną formę, można dowolnie oddziaływać

lufsen. Na ukształtowaną w ten sposób, dość neutral-

wanych produktów proponowaną np. przez Bang&O-

wpisują się w estetykę „technologicznych”, wyraﬁno-

Metalowe proﬁle, podkreślające sylwetkę urządzenia,

wyświetlanych na ekranie.

graﬁczne, będące swoistym uzupełnieniem treści

samoprzylepnej można na nim umieszczać informacje

jest z poliwęglanu. Za pomocą zadrukowanej folii

proﬁlach osadziliśmy drzwi, których front wykonany

Ostatecznie wybraliśmy koncept pierwszy. Na nośnych

strukcyjnymi.

wiązałoby się jednak ze sporymi zawiłościami kon-

Rozwiązanie takie, niewątpliwie bardzo efektowne,

rzenie cienkiej taﬂi, na której „unosiłby się” ekran.

ren. archiwum projektantów

Nowy Infobox […] zdaje się
być dobrym dowodem na to,
że projektować można poprzez upraszczanie, syntezę
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90–99 km/h

Suma Pojazdów:

2354

16987

65340

46481

11174

2294

549

122

53

145 354

10–19 km/h

20–29 km/h

30–39 km/h

40–49 km/h

50–59 km/h

60–69 km/h

70–79 km/h

80–89 km/h

90–99 km/h

Suma Pojazdów:

145 354

26

66

284

1183

6345

33283

76638

23346

3216

967

Ilość pojazdów

nawyku zmiany w sposobie jazdy w pobliżu szkoły,
czyli tzw. „streﬁe tempa 30”.

i Przedsiębiorczości w Cieszynie, we wrześniu ubiegłego roku, przedstawiciele Urzędu Miasta w Radzionko-

utrudnia miastu zarządzanie tą przestrzenią. Póki co,
miasto wystąpiło do władz powiatu o zmniejszenie

Niedługo potem Radzionków, jako pierwsze miasto
w Polsce, zdecydował się na realizację patronackiego
projektu „Julie” na swoim terenie.

formie i kolorystyce tworzą wyraźnie dostrzegalny

on wprowadzenie w obrębie szkół specjalnych stref

ograniczeniem prędkości. Jednocześnie, statystyki

młodzieży.

najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Zakłada
bezpieczeństwa, z wyróżniającymi się odblaskowymi

Projektowo-Badawczej Euroartis.

ację. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa

• nawet osoby jadące przepisowo reagowały na radar

znakami informacyjnymi, które dzięki swojej wielkości,

Michał Włodarczyk – architekt i właściciel Pracowni

„Julie” mają w sposób zdecydowany zmienić tę sytu-

kości przez niektóre pojazdy i jej zachowania także

po minięciu radaru;

nęło na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem

blicznej, będzie trzeba zmierzyć się jeszcze z wieloma
problemami projektowo-administracyjnymi.

blicznej, przez co łatwo je przeoczyć. Przyjazne znaki

ponad dwukrotnego przekraczania dozwolonej pręd-

policyjne wykazały, że zainstalowanie radaru wpły-

w mieście i podniesienia estetyki przestrzeni pu-

i wymagania użytkowe, ponadto często sąsiadują
z innymi oznaczeniami i reklamami w przestrzeni pu-

linii radaru, w wielu przypadkach uległa zmniejszeniu.

Zatrważa natomiast fakt pojawiania się pojazdów

drogowe sytuowane są bez dbałości o czytelność

między szkołami, a pozostałymi punktami miasta.
Mamy świadomość, że w celu poprawy bezpieczeństwa

szkół pozostawia wiele do życzenia. „Szkolne” znaki

Większość oznakowania znajdującego się w obrębie

się z nadmierną prędkością, która po przekroczeniu

tony i przygotowuje koncepcję stref bezpieczeństwa
wokół szkół, wraz z analizą bezpiecznych połączeń

„Julie” i cała reszta

tonażu na sąsiadujących ze szkołami drogach do 3,5

których uczęszcza w sumie ponad 800 dzieci, znajdują się bezpośrednio przy drogach powiatowych, co

zabezpieczających tereny w pobliżu szkół i przedszkoli.

i Przedszkole oraz Przedszkole). Wybrane placówki, do

opracowywana jest strategia dla trzech lokalizacji
(Szkoła Podstawowa, Zespół Szkoła Podstawowa

współpracę z belgijską ﬁrmą Wolters, specjalizującą się m.in. w produkcji wysokiej klasy elementów

„Julie”. Zarezerwowano środki w budżecie i obecnie

publicznych. Wówczas udało się także nawiązać

tualnymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa,
szczególnie w odniesieniu do miejskich przestrzeni

Realizujemy projekt
W Radzionkowie zapadła już decyzja o realizacji projektu

publicznej. Bezpieczeństwo”, gdzie zapoznali się z ak-

wie, uczestniczyli w konferencji „Dizajn w przestrzeni

należy jeździć powoli i ostrożnie! Projekt ma być także
pomocnym narzędziem w wyrobieniu u kierowców

rozwiązań. Na zaproszenie Śląskiego Zamku Sztuki

sygnał dla kierowców. Komunikat jest prosty: Tutaj

miasta do szukania nowych i bardziej efektywnych

Wyniki przeprowadzonych analiz skłoniły włodarzy

• pomimo zakazów, ponad 50% kierowców poruszało

wnioski:

w cyklu miesięcznym (tab. 1) wysunięto następujące

Na podstawie odczytu w jednym z takich miejsc radaru

w Radzionkowie, przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h na podstawie odczytu radaru (z mat. UM Radzionków).

Tabela 1. Statystyka ruchu samochodowego w terenie zabudowanym w okolicy ul. Szymały, przed Zespołem Szkół
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Prędkość wyjazdowa

Ilość pojazdów

terenów przyszkolnych za pomocą kamer i radarów.

uwzględnieniem okolic szkół i przedszkoli.

Prędkość wjazdowa

nie zamkniętych stref dla samochodów, instalowanie

władzach lokalnych kończąc. Prezentowany poniżej

znaków poziomych i pionowych, a także monitoring

badań natężenia ruchu samochodowego, wprowadza-

szy od rodziców, poprzez dyrektorów szkół, a na

żenie ruchem drogowym w miastach ze szczególnym

cym im na drodze niebezpieczeństwem, prowadzenie

odpowiedzialne pozostają osoby dorosłe, począw-

artykuł jest próbą odpowiedzi na wzrastające zagro-

bezpieczeństwa na obszarze gminy. Obejmuje ona

zapoznawanie najmłodszych użytkowników z grożą-

w nich dzieci i młodzieży, za bezpieczeństwo których

Radzionków od kilku lat prowadzi politykę zwiększania

Stawiamy na bezpieczeństwo

ków. Szczególnie alarmujące są informacje o udziale

Badania ruchu i statystyki zatrważają nas ilością wypad-
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Projekt Radzionków:
realizujemy „Julie” w Polsce

Krok po kroku
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