projekt arting 2020
dziedzictwo
konkurs
projektowania
zrównoważonego

wstęp
/ obsah
„Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła,
i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość”. Ta myśl
Leonardo da Vinci jest o tym, że każde działanie wynika z przeszłości
skutkuje w przyszłości. Renesansowy designer jest świadom iluzji czasu.
Projektowanie, w sensie nadawanie formy przyszłości, może zyskać
pamiętając o swoim dziedzictwie.
Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” – jest kolejną edycją konkursu
podejmującą temat projektowania zrównoważonego i pierwszą badającą
związki między dziedzictwem a współczesnością wzornictwa. Dziedzictwo
kulturowe to zgodnie z definicją: „zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami
historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej”.
Dziedzictwo to projekty przodków, ich twórcze osiągnięcia, warte
zapamiętania i zainspirowania. Jest tam myślenie o trwałości, oszczędności,
wykorzystaniu naturalnych materiałów, o życiu w harmonii z otoczeniem.
O wszystkich tych rzeczach, które szczególnie dziś trzeba ponownie
przemyśleć.
Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” składał się z trzech etapów. Pierwszy
to analizy eksperckie, które pomagały uczestnikom w wyborze tematów
projektowych. Drugi etap to ogłoszenie konkursu projektowania
zrównoważonego w trzech kategoriach: dziedzictwo, środowisko,
technologia. Trzeci etap to dwie wystawy, z których jedna prezentuje wyniki
konkursu a druga, efekty badań eksperckich pod tytułem „dziedzictwo
wzornictwo”. Ich otwarciu towarzyszyć miała konferencja, zastąpiona
później z powodów epidemii na materiał filmowy, dostępny na stronie
www.arting.flid.pl.
Niezależnie od trudności, cieszy rosnąca zrozumienie problemów
projektowania zrównoważonego zarówno wśród projektantów jak
i odbiorców. Budzi to nadzieję na trwałość lepszej wizji przyszłości.

Jacek Graś
Projektant wzornictwa przemysłowego.
Prezes Fundacji Ludzie-Innowacje-Design.

,, Voda, ktorej sa dotkneš v rieke, je posledná, ktorá pretiekla a prvá, ktorá
priteká. Takto je to i s prítomnosťou. ““ Táto myšlienka Leonarda da Vinciho
spočíva v tom, že každá aktivita vychádza z minulosti a vyúsťuje do
budúcnosti. Renesančný dizajnér si je vedomý ilúzie času. Dizajn v zmysle
formovania budúcnosti môže získať, len ak bude pamätať na svoje
dedičstvo.
Projekt Arting 2020 „Dedičstvo 2020“ je ďalším ročníkom súťaže
zameranej na tému trvalo udržateľného dizajnu a prvým, ktorý skúma vzťah
medzi dedičstvom a súčasným dizajnom. Podľa definície kultúrne dedičstvo
tvoria : „zásoby hmotných a nehmotných vecí spolu so súvisiacimi
duchovnými hodnotami, historickými a morálnymi javmi, ktoré sa považujú
za hodné právnej ochrany“. Dedičstvo tvoria projekty predkov, ich tvorivé
úspechy, ktoré treba pamätať a nim sa aj inšpirovať. Uvažuje sa tam
o trvanlivosti, hospodárnosti, použití prírodných materiálov, a o živote
v harmónii s prostredím. O všetkých veciach, ktoré je potrebné prehodnotiť,
najmä dnes.
Projekt Arting 2020 „Dedičstvo“ pozostával z troch etáp. Prvou bola
odborná analýza, ktorá pomohla účastníkom pri výbere tém projektu.
Druhou fázou bolo vyhlásenie súťaže o trvalo udržateľný dizajn v troch
kategóriách: dedičstvo, životné prostredie, technológia. Tretiu etapu tvorili
dve výstavy, z ktorých jedna predstavovala výsledky súťaže a druhá, výsledky
odborného výskumu s názvom „dedičstvo dizajn“. Ich otvorenie mala
sprevádzať konferencia, ktorá bola neskôr kvôli epidémii nahradená
filmovým materiálom dostupným na www.arting.flid.pl.
Bez ohľadu na ťažkosti sa tešíme z rastúceho porozumenia problematike
trvalo udržateľného dizajnu medzi dizajnérmi a spotrebiteľmi. To dáva nádej,
že lepšia vízia do budúcnosti bude trvalo udržateľná.
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dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

dziedzictwo wzornictwo
/ dedičstvo design
Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” to konkurs i jednocześnie projekt
badawczo-edukacyjny mający na celu budowanie świadomości tradycji
wzornictwa regionu dla wzbogacenia współczesnego myślenia
projektowego. Projekt zorganizowano przy współpracy Miasta Bielsko-Biała
i Euroregionu Beskidy w ramach programu interreg – „Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza”. „Dziedzictwo
wzornictwo” to tytuł wystawy i konferencji podsumowującej wyniki badań
ekspertów. Umożliwia porównania projektów historycznych ze
współczesnymi ponieważ towarzyszy wystawie prac nadesłanych na konkurs.
Badania eksperckie
Pierwszy etap to badania eksperckie, które posłużyły do wybrania
z historii regionu, przykładów wzornictwa znaczących dla kultury i wartych
upowszechnienia. Wybrano osiem zagadnień: mitologia, wyrób góralski,
bielska wełna, meble Thonet-Mundus, druciarstwo żylińskie, ceramika,
auta, szybowce SZD. Ograniczono się do tych kilku z konieczności, choć
podczas badań pojawiło się wiele ciekawych wątków, wartych
przypomnienia. Informacje wstępne w formie broszury, posłużyły jako
inspiracja dla uczestników konkursu. Niektóre z zagadnień zostały szerzej
omówione przez ekspertów w artykułach zamieszczonych w magazynie
i nagraniach filmowych na stronie www.arting.flid.pl.
Wystawa i konferencja
Wystawa i konferencja „dziedzictwo wzornictwo”, planowana na Zamku
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej musiała zostać zamieniona na
formę online.

Projekt Arting 2020 „Dedičstvo“ je súťaž, a zároveň výskumný a vzdelávací
projekt, zameraný na budovanie povedomia o tradícii dizajnu regiónu
s cieľom obohatiť súčasné dizajnérske myslenie. Projekt bol organizovaný
v spolupráci s mestom Bielsko-Biała a Euroregiónom Beskidy v rámci
programu Interreg - „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
pohraničia“. ,, Dedičstvo dizajn,, je názov výstavy a konferencie, zhrňujúcej
výsledky výskumu expertov. Umožňuje porovnanie historických a súčasných
projektov, pretože sprevádza výstavu zaslaných súťažných projektov.
Odborný výskum
Prvou fázou je odborný výskum, ktorý spočíval na výbere z histórie regiónu
príkladov dizajnu významného pre kultúru, a ktoré sú hodné propagácie. Bolo
vybratých osem tém: mytológia, goralské výrobky, bielská vlna, nábytok
Thonet-Mundus, žilinské drotárstvo, keramika, autá, vetrone/ klzáky
SZD. Tematický okruh bol obmedzený , aj keď počas výskumu sa objavilo
mnoho zaujímavých iných tém. Úvodné informácie vo forme brožúry slúžili
ako inšpirácia pre súťažiacich. Niektoré z otázok boli podrobnejšie
prediskutované odborníkmi v článkoch uverejnených v časopise, a vo
filmových nahrávkach na www.arting.flid.pl.
Výstava a konferencia
Výstava a konferencia „Dizajnové dedičstvo“, plánovaná na zámku
Sułkowskich v Bielsko-Białej, v sídle historického múzea, sa musela zmeniť na
online formu.
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szybowce SZD

dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design
dr Bogusław Chorąży - (ur. 1963 r.), archeolog, doktor nauk
humanistycznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Członek Komisji Prehistorii Karpat Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie. Kierownik Działu
Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Od 29 lat
prowadzi badania archeologiczne na terenie miasta i regionu
Podbeskidzia. Autor ok. 100 publikacji dotyczących archeologii
i jej popularyzacji.

Prehistoryczne dziedzictwo
Beskidu Zachodniego
Praveké dedičstvo
západných Beskýd

dr Bogusław Chorąży - (nar. 1963), archeológ, doktor
humanitných vied. Je absolventom Jagellonskej univerzity
v Krakove. Člen Výboru pre praveku históriu Karpát Poľskej
akadémie vzdelávania v Krakove. Vedúci archeologického
oddelenia Historického múzea v Bielsko-Białe. 29 rokov vykonáva
archeologický výskum na území mesta a v regióne Podbeskidzie.
Autor asi 100 publikácií o archeológii a jej popularizácii.

Bogusław Chorąży

Człowiek i Beskidy – ten związek sięga czasów głębokiej
prehistorii. Nigdy był on łatwy - góry zawsze stanowiły barierę
komunikacyjną, niełatwo tu było również przetrwać kolejną zimę,
a gleby nie były zbyt żyzne. A jednak związek człowieka i gór trwał
przez tysiąclecia, z mniejszą lub większą siłą odciskając w krajobrazie
swoje piętno.
Najstarsze ślady pobytu ludzi w Beskidzie Zachodnim, obejmującym
współczesne pogranicze Polski, Czech i Słowacji, należą do neandertalskich
łowców i zbieraczy. Pochodzą one sprzed 60-40 tys. lat (ryc.1). Później
pojawił się tu człowiek współczesny – homo sapiens. Byli to łowcy epoki
lodowej, związani z obszarami Moraw i Kotliny Ostrawskiej. Polowali na
dzikie konie, nosorożce włochate i mamuty. Ich główne siedziby
znajdowały się w chłodnym stepie w południowych Morawach, w okolicach
Pavlova i Dolnych Vestonic. Tam, wiodąc półosiadłe życie w warunkach
epoki kamienia, tworzyli zalążki najstarszej w tej części Europy sztuki.
Stamtąd podejmowali również wędrówki na północ za migrującą zwierzyną
– być może w ten sposób dotarli w Beskidy Zachodnie, pozostawiając tam,
jako świadectwo obecności, pojedyncze narzędzia kamienne.
W końcowym okresie plejstocenu pojawili się tu łowcy, polujący na już
nieco mniejsze zwierzęta – głównie renifery. W końcu, po ustąpieniu
warunków epoki lodowej, żyli tu wyspecjalizowani leśni łowcy-zbieracze
z okresu tzw. mezolitu (środkowej epoki kamienia).
W końcu V tys. p.n.e. w Beskidach pojawili się pierwsi rolnicy. Przynieśli
oni ze sobą rewolucyjną zmianę, w warunkach neolitu – młodszej epoki
kamienia – człowiek stawał się z wolna producentem i twórcą trwałych
osiedli, stanowiących zalążek współczesnej cywilizacji. Wraz z gospodarką
wytwórczą pojawiły się również wyroby garncarskie (ryc. 2). Odtąd
ceramika będzie towarzyszyć nieprzerwanie rozwojowi ludzkości. To jej
kształty oraz formy zdobnicze, będące wyrazem idei i wrażliwości
estetycznej, pozwalają na odróżnienie poszczególnych społeczności.
Ten trend widoczny jest zwłaszcza w epoce brązu i we wczesnej epoce
żelaza, kiedy społeczności zamieszkujące Beskidy zaznajomiły się
z wytwórczością metalurgiczną – najpierw brązu (ryc. 3), aż w końcu żelaza
(ryc. 4). To kolejna rewolucja, objawiająca się nie tylko w nowym surowcu
do produkcji narzędzi, broni czy ozdób, ale również czynnik wzmożonych
kontaktów wymiennych pomiędzy społecznościami, żyjącymi po obydwu
stronach pasma beskidzkiego. Przebiegały one wzdłuż naturalnych przejść
transkarpackich – przełęczy: Jabłonkowskiej, Glinne i Podhorskiej, a przede

8

Človek a Beskydy - tento vzťah sa datuje do čias hlbokého praveku.
Nikdy nebol ľahký - hory boli vždy komunikačnou bariérou, nebolo
ľahké prežiť nasledujúcu zimu a pôda nebola príliš úrodná. A predsa
vzťah medzi človekom a horami trval tisícročia, a vo väčšej alebo
menšej miere nechal svoju stopu v krajine.
Najstaršie stopy ľudí v západných Beskydách vrátane územia súčasného
pohraničia Poľska, Českej republiky a Slovenska, patria neandertálskym
poľovníkom a zberačom. Pochádzajú z pred 60-40 tisíc. rokov (obr. 1). Neskôr
sa tu objavili súčasní ľudia - homo sapiens. Boli lovcami doby ľadovej
spojenými s oblasťami Moravy a Ostravskej kotliny. Lovili divé kone, chlpaté
nosorožce a mamuty. Ich sídla sa nachádzali v chladnom stepi na južnej
Morave, neďaleko Pavlova a Dolných Vestonic. Tam, kde v podmienkach doby
kamennej viedol polosedavý život, vytvorili zárodok najstaršieho umenia
v tejto časti Európy. Odtiaľ aj na sever putovali kvôli migrácii voľne žijúcej
zvery - možno takto sa dostali do západných Beskýd a nechali tam ako
svedectvo svojej prítomnosti jednotlivé kamenné nástroje.
V koncovom období pleistocénu sa tu objavili lovci, ktorí lovili menšie
zvieratá - hlavne soby. Koniec koncov, po skončení doby ľadovej tu žili
špecializovaní lovci a zberači z obdobia mezolitu (stredný kamenný vek).
Koncom 5. tisícročia sa objavili v Beskydách prví roľníci. Priniesli so sebou
revolučnú zmenu v podmienkach mezolitu, t. j. mladšej doby kamennej človek sa stával postupne výrobcom a tvorcom stálych osád, ktoré boli

2.
Naczynia neolityczne.
/ Neolitické nádoby.
Fot. Bogusław Chorąży.

3.
Żelazna siekierka tulejkowata.
Okres halsztacki D (550-400
p..n.e.).
/ Železná dutá sekera.
Halštatské obdobie D (550 400 pred Kr.).
Fot. Bogusław Chorąży.

4.
Brązowa zapinka tzw.
binoklowata. Okres
halsztacki D (550-400
p.n.e.).
/ Bronzova spona, tzv
binoklová. Halštatské
obdobie D (550 - 400
pred Kr.).
Fot. Bogusław Chorąży

1.
Jaskinia Šipka w Štramberku.
na morawskim przedpolu
Beskidu. Miejsce zamieszkane
w plejstocenie przez łowców
neandertalskich i homo
sapiens.
/ Jaskyňa Šipka v Štramberku
v moravskom výbežku Beskýd.
Miesto obývané v pleistocéne
neandertálskymi poľovníkmi
a homo sapiens.
Fot. Bogusław Chorąży.

5.
Usytuowanie grodziska
z wczesnej epoki żelaza na
szczycie góry Tuł w Lesznej
Górnej, gm. Goleszów
/ Poloha starého hradu
z mladšej železnej doby na
vrchu hory Tuł v obci Leszna
Górna Goleszow
Fot. Bogusław Chorąży
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wszystkim poprzez Bramę Morawską, stanowiącą naturalny pomost, łączący
obszary Kotliny Karpackiej z niżem północnoeuropejskim.
Te uwarunkowania wydają się decydować o intensywnym zasiedleniu
przedgórza Beskidów u schyłku epoki brązu (900–750 p.n.e.) i we wczesnej
epoce żelaza (750–400 p.n.e.) przez społeczności tzw. kultury łużyckiej.
Osiedla z reguły były usytuowane na trudno dostępnych wzniesieniach
o ekspozycji okrężnej, co wydaje się wskazywać na ich charakter obronny
(ryc. 5). Znajdowały się one na Pogórzu Śląskim, w bezpośrednim przedpolu
Beskidu Śląskiego i Śląsko-Morawskiego. Osadnictwo to wnikało również
w głąb Beskidu na teren Kotliny Żywieckiej oraz doliny Skawy. Intensywnie
zasiedlone były w tym czasie śródgórskie kotliny północnej Słowacji: Kotlina
Żylińska, Orawa. Liptów i Spisz. Były to społeczności reprezentujące wysoki
poziom różnych dziedzin wytwórczości, m.in. garncarstwa i metalurgii.
Niejasne są okoliczności zaniku tej fazy osadniczej. Nie jest wykluczone, że
były one związane z falą niepokojów politycznych związanych z najazdami
koczowniczych Scytów. W niektórych przypadkach prawdopodobnie mamy
jednak do czynienia z przetrwaniem pojedynczych punktów osadniczych
w głąb następnego okresu chronologicznego – tzw. lateńskiego.
Na terenie polskiej części Beskidu Zachodniego osadnictwo z okresu
lateńskiego znane jest jedynie z pojedynczych stanowisk, m.in. z Góry
Zamkowej w Cieszynie, gdzie mamy do czynienia z osadą wyżynną
usytuowaną na wzniesieniu o naturalnych walorach obronnych, oraz osiedla
zlokalizowanego na górze Grojec koło Żywca. Stanowiska te wiąże się
z kulturą puchowską, rozwijającą się na terenach śródgórskich i podgórskich
Słowacji, Moraw i południowej Polski. Jest to specyficzna jednostka
kulturowa, powstała w wyniku połączenia elementów kultury celtyckiej oraz
miejscowych tradycji kultury łużyckiej. Osadnictwo tej jednostki oparte jest
na osiedlach obronnych zlokalizowanych na trudno dostępnych formach
terenowych oraz towarzyszących im osadach otwartych (ryc. 6). Sądzi się, iż
kulturę tę można identyfikować z celtyckim plemieniem Kotynów. Według
Tacyta, lud ten głównie zajmował się wydobyciem rud żelaza.
Niezbyt jasna sytuacja panowała na terenie Beskidu Zachodniego
w okresie wpływów rzymskich (początki naszej ery do ok. 375 r. n.e.).
W okresie tym teren Europy Środkowej, na północ od Dunaju i na zachód od
Renu (tzw. Barbaricum) pozostawał pod silnym wpływem imperium
rzymskiego. Przenikanie tych wpływów następowało głównie za
pośrednictwem kontaktów handlowych, w których podstawową rolę
odgrywały szlaki handlowe, przebiegające przez naturalne przejścia
transkarpackie, w tym Bramę Morawską (tzw. szlak bursztynowy) oraz
Przełęcz Jabłonkowską. Z tego okresu czasu ze Śląska Cieszyńskiego znane
są liczne znaleziska monet rzymskich oraz pojedyncze osiedla związane
z kulturą przeworską.
Jeszcze trudniej odtworzyć sytuację panującą na terenie Beskidu
Zachodniego w okresie wędrówek ludów (375–ok. 568 n.e.). Był to czas
niepokojów politycznych oraz wielkich przesunięć ludnościowych,
zapoczątkowany wtargnięciem na tereny europejskie koczowniczych Hunów.
W wyniku gwałtownych przemieszczeń ludność germańska, zamieszkująca
do tej pory europejskie Barbaricum, wkroczyła w granice zachodniej części
imperium rzymskiego, doprowadzając w 476 roku do jej ostatecznego
upadku.
W okresie tym z pewnością duże znaczenie miały dogodne przejścia
transkarpackie, a w szczególności Brama Morawska. Tamtędy przesuwały się
najprawdopodobniej różne grupy ludnościowe, między innymi zagony
huńskie, które dotarły, jak na to wskazują znaleziska archeologiczne, na teren
Śląska Opawskiego i zachodniej Małopolski.
W V–VI wieku rozległe tereny środkowoeuropejskie zajęła ludność
słowiańska. Przeżywała ona w tym czasie okres swojej ekspansji, rozwijającej
się z jednej strony w kierunku południowym, stając się poważnym
zagrożeniem dla imperium bizantyjskiego, z drugiej, w kierunku zachodnim,
docierając na wschodnie terytorium dzisiejszych Niemiec. W VII–VIII wieku
nastąpiła ogólna stabilizacja osadnicza Słowian, przejawiająca się
w tworzeniu trwałych struktur osadniczych, w których zasadniczą rolę
odgrywały silnie ufortyfikowane grodziska. Struktury te najprawdopodobniej
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zárodkami modernej civilizácie. Spolu s výrobnou ekonomikou sa objavili aj
keramické výrobky (obr. 2). Odvtedy keramika začala sprevádzať rozvoj
ľudstva. Práve jej tvary a ozdobné formy, ktoré vyjadrovali myšlienky
a estetické cítenie, umožňujú dnes rozlíšiť jednotlivé spoločenstvá.
Tento trend bol viditeľný najmä v dobe bronzovej a na začiatku doby
železnej, keď sa komunity obývajúce Beskydy zoznámili s hutníckou výrobou prvý bronz (obr. 3) a nakoniec železo (obr. 4). Bola to ďalšia revolúcia, ktorá sa
prejavila nielen v novej surovine na výrobu nástrojov, zbraní alebo ozdôb, ale
aj ako faktor zvýšených výmenných kontaktov medzi spoločenstvami žijúcimi
na oboch stranách pohoria Beskýd. Prechádzali prírodnými transkarpatskými
koridormi - priechodmi Jabłonkowska, Glinne a Podhorska a predovšetkým
Morawskou bránou, ktorá je prírodným mostom spájajúcim oblasti Karpatskej
kotliny so severoeurópskou nížinou.
Zdá sa, že tieto podmienky opodstatnili intenzívnu kolonizáciu, na úpätí
Beskýd v neskorej dobe bronzovej (900 - 750 rokov pred Kristom) a v skorej
dobe železnej (750 - 400 pred Kristom), spoločenstvami tzv. lužickej kultúry.
Osady sa zvyčajne nachádzali na ťažko dostupných kopcoch s kruhovou
expozíciou, čo podľa všetkého naznačuje ich obrannú povahu (obr. 5).
Nachádzali sa v Sliezskych dolinách, v priamom popredí Sliezskych a Sliezskomoravských Beskýd. Osídľovanie preniklo hlboko do Beskýd do údolia w okolí
mesta Żywiec a údolia rieky Skawa. V tom čase boli intenzívne osídľované
pohoria severného Slovenska - Kotlinská dolina, Orava. Liptov a Spiš. Tieto
spoločenstvá predstavovali vysokú úroveň rozvoja v rôznych oblastiach výroby
vrátane keramiky a metalurgie. Okolnosti vymiznutia tejto fázy osídľovania nie
sú jasné. Nie je vylúčené, že boli spojené s vlnou politických nepokojov
spojených s vpádmi kočovných Skýtov. V niektorých prípadoch sa však
pravdepodobne stretávame so zachovaním jednotlivých osád v obdobiach
hlbšie do nasledujúceho chronologického obdobia - tzv. laténskej.
Na území poľskej časti Západných Beskýd je osídlenie z laténskeho obdobia
známe iba z jednotlivých lokalít vrátane lokality Zámocká hora (Góry
Zamkowa) v Poľskom Těšíne, kde sa stretávame s vysočinovou osadou
nachádzajúcou sa na kopci s prírodnými obrannými hodnotami a sídliskom
nachádzajúcim sa na vrchu Grojec neďaleko mesta Żywiec. Tieto miesta sú
spojené s púchovskou kultúrou rozvíjajúcou sa v horských a podhorských
oblastiach Slovenska, Moravy a južného Poľska. Je to špecifická kultúrna
jednotka, ktorá je výsledkom kombinácie prvkov keltskej kultúry a miestnych
tradícií lužickej kultúry. Osídlenie tejto jednotky je založené na opevnených
osadách nachádzajúcich sa na ťažko dostupnom teréne a spojených s nimi
otvorených osadách (obr. 6). Predpokladá sa, že túto kultúru možno
identifikovať s kmeňom keltských Kotínov. Podľa Tacita sa títo ľudia zaoberali
hlavne ťažbou železnej rudy.
V období rímskeho vplyvu (začiatok našej éry až okolo roku 375 n. l.) v
západných Beskydách bola nepriehľadná situácia. V tomto období bola oblasť
strednej Európy, severne od Dunaja a západne od Rýna (tzv. Barbaricum), silne
ovplyvnená rímskou ríšou. Prenikanie týchto vplyvov sa uskutočňovalo najmä
prostredníctvom obchodných kontaktov, v ktorých zohrávali kľúčovú úlohu
obchodné cesty prechádzajúce prírodnými transkarpatskými cestami vrátane
Moravskej brány (tzv. Jantárová cesta) a Jablonkovského priesmyku.
Ešte ťažšie je hodnotiť situáciu v Západných Beskydách počas sťahovania
národov (375 - približne 568 n. l.). Bolo to obdobie politických nepokojov
a veľkých presunov obyvateľstva iniciovaných inváziou kočovných Hunov na
európske územia. V dôsledku náhlej migrácie germánsky ľud, ktorý doteraz
obýval európske Barbaricum, prešiel hranice západnej časti Rímskej ríše, čo
viedlo k jej konečnému pádu v roku 476.
V tomto období boli určite veľmi dôležité pohodlné karpatské prechody,
najmä Moravská brána. Pravdepodobne tadiaľ sa sem presťahovali rôzne
skupiny obyvateľstva vrátane Hunov, ktoré sa podľa archeologických nálezov
dostali na územie Opavského Sliezska a Západného Malopoľska.
V 5. - 6. storočí boli rozsiahle stredoeurópske územia obsadené slovanským
obyvateľstvom. V tom čase slovanský ľud zažíval obdobie svojej expanzie,
ktorá smerovala na jednej strane na juh, čím sa stala vážnou hrozbou pre
Byzantskú ríšu, na druhej strane na západ, na východné územie dnešného
Nemecka. V 6. - 7. storočí nastala všeobecná stabilita osídľovania sa Slovanov

odpowiadały poszczególnym grupom plemiennym. W tym czasie został
zasiedlony przez Słowian również teren Śląska Cieszyńskiego. Pozostałości
osadnictwa słowiańskiego z tego okresu znamy m. in. z dwóch grodów:
Międzyświecia koło Skoczowa, oraz Kocobędza (Chotěbuz-Podobora) koło
Czeskiego Cieszyna (ryc. 7). Należały one najprawdopodobniej do plemienia
Gołęszyców. W tym czasie na terenach morawskich i słowackich
funkcjonowały już świetnie zorganizowane struktury państwa
wielkomorawskiego. Po jego upadku, w X wieku powstały nowe zręby
nowych państwowości: polskiej, czeskiej i węgierskiej. Otwiera to epokę
historycznych dziejów tego obszaru.

prejavujúca sa vo vytváraní stálych sídelných štruktúr, v ktorých zohrávali
kľúčovú úlohu silné opevnené hrady. Tieto štruktúry pravdepodobne
korešpondovali s jednotlivými kmeňovými skupinami. V tom čase sa Slovania
usadili aj v Tešinskom Sliezsku. Známe sú pozostatky slovanského osídlenia
z tohto obdobia z dvoch hradov - Międzyświecia pri Skoczowe a ChotěbuzPodobora ( Kocobędza) pri Českom Tešíne (obr. 7). Pravdepodobne patrili do
kmeňa Golešicov (Gołęszyców). V tom čase už na moravskom a slovenskom
území existovali dobre organizované štruktúry moravského štátu. Po jeho
páde sa v 10. storočí vytvorili nové základy novej štátnosti (poľský, český
a maďarský). Tým sa otvára éra historických dejín tohto územia.

6.
Rekonstrukcja zagrody
kultury puchowskiej na
wzniesieniu Havranok nad
Liptovską Marą.
/ Rekonštrukcia vidieckeho
obydlia púchovskej kultúry na
vrchu Havránok nad
Liptovskou Marou.
Fot. Bogusław Chorąży

7.
Rekonstrukcja
słowiańskiego grodu z IX w.
w Kocobędzu (ChotěbuzPodobora) koło Czeskiego
Cieszyna.
/ Rekonštrukcia slovanskej
pevnosti z 9. storočia
v Kocobędze (ChotěbuzPodobora) neďaleko
Českého Tešina.
Fot. Bogusław Chorąży
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Z historii „bielskiej wełny”
Z dejín ,,bielskej vlny“
Piotr Kenig

Bielsko-Biała to liczące 175 tysięcy mieszkańców miasto na południu
Polski u stóp Beskidów, nad rzeką Białą, przez wieki oddzielającą historyczny
Śląsk od Małopolski. Dzisiaj kojarzone głównie z przemysłem
samochodowym i elektrotechnicznym, do niedawna było drugim po Łodzi
centrum polskiego włókiennictwa. Tworzą je dwa niegdyś odrębne ośrodki
miejskie oraz 11 gmin wiejskich, przyłączanych stopniowo od 1925 do 1977
roku.
Położone na Śląsku Cieszyńskim, założone w średniowieczu wieku Bielsko
od 1327 roku należało do królestwa Czech, z którym w 1526 roku przeszło
pod władanie austriackich Habsburgów. Po podziale Śląska (1742) miasto
pozostało przy Austrii, na północy granicę z Prusami (od 1871 roku:
Cesarstwem Niemieckim) wyznaczała Wisła.
Małopolska Biała, powstała w połowie XVI wieku na przeciwległym
brzegu rzeki, w księstwie oświęcimskim, w 1723 roku otrzymała prawa
miejskie, a w 1772 roku, wskutek I rozbioru Polski, znalazła się w zaanektowanej przez Austrię Galicji. Likwidacja granicy państwowej na rzece Białej
zapoczątkowała proces zrastania się obu miast: już od połowy XIX wieku
pisano o „Bielsku-Białej” podkreślając zwłaszcza w odniesieniu do przemysłu,
że tworzą one nierozdzielną całość. W granicach monarchii naddunajskiej
(od 1867 roku: Austro-Węgier) oba miasta pozostawały do 1918 roku.
W dwudziestoleciu międzywojennym, w odrodzonej Polsce, Bielsko
weszło w skład województwa śląskiego, Biała należała do województwa
krakowskiego. Podczas II wojny światowej oba miasta połączono i wcielono
do III Rzeszy (1939–1945). Po wojnie powrócono na krótko do dawnego
podziału, a w 1951 roku ostatecznie scalono Bielsko i Białą w jeden organizm
administracyjny o dzisiejszej nazwie.
Siostrzane miasta wraz z najbliższą okolicą przez stulecia zamieszkiwali
Niemcy i Polacy, od czasów Reformacji podzieleni na katolików i ewangelików, w XVIII wieku dołączyli do nich Żydzi. Po 1918 roku, w związku ze
zmianą przynależności państwowej, część dawnych mieszkańców
wyemigrowała, a w ich miejsce napłynęła ludność polska, zarówno z okolicy,
jak i z dalszych rejonów kraju. Pod koniec lat 30. XX wieku dwumiasto w jego
dzisiejszych granicach administracyjnych liczyło około 70 tys. mieszkańców.
II wojna światowa przyniosły kres wielonarodowego i konfesyjnie
zróżnicowanego Bielska-Białej. Podczas okupacji hitlerowskiej wywieziono
do gett i obozów zagłady Żydów, po 1945 roku wysiedlono Niemców. Ich
miejsce zajęli Polacy z okolicznych wiosek, przesiedleńcy z kresów
wschodnich i przybysze z centralnej Polski. Wielką falę migracji do miasta
spowodowała rozbudowa przemysłu w latach 60. i 70. XX wieku. Od 1975 do
1998 roku Bielsko-Biała było stolicą województwa, obecnie jest siedzibą
powiatu grodzkiego i ziemskiego.
Dwumiasto zawdzięcza swój rozwój XIX-wiecznej industrializacji. Tutejszy
przemysł, w szczególności włókienniczy, nie powstał jednak nagle, lecz wziął
swój początek z rozwijającego się przez kilka stuleci rzemiosła cechowego –
rękodzielnictwa.
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Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie
dziejami Bielska i Białej w XVIII–XIX wieku. Od 1990 roku
pracownik naukowy Muzeum w Bielsku-Białej, od 2001 roku
kustosz i kierownik Starej Fabryki (dawniej Muzeum Techniki
i Włókiennictwa). Autor bądź współautor licznych publikacji, m.in.
Monografii Bielska-Białej, książki Stara Fabryka. Przemysł BielskaBiałej w XIX i XX wieku oraz cyklu artykułów poświęconych
miejscowym rodzinom fabrykanckim i ich dokonaniom,
publikowanego od 2009 roku w kwartalniku „RelacjeInterpretacje”.
Piotr Kenig – rodák z Bielska, historik, ktorý sa obzvlášť zaujíma o
históriu Bielska a Białej v období 18. a 19. storočí. Od roku 1990,
výskumný pracovník v Múzeu v Bielsko-Białej, od roku 2001 kurátor
a manažér Starej továrne (Starej Fabryki ),predtým Múzeum
technológie a textilu. Autor a spoluautor mnohých publikácií,
vrátane Monografie Bielsko-Białej, knihy Stará Fabryka, Priemysel v
Bielsko-Białej v 19. a 20. storočí a séria článkov venovaných
rodinám miestnych priemyselníkov a ich úspechom, uverejňovaných
od roku 2009 v štvrťročniku „Relacje-Interpretacje“.

Bielsko-Biała je mesto so 175 000 obyvateľmi v južnom Poľsku na úpätí
Beskýd, nad riekou Biała, ktoré po stáročia oddeľuje historické Sliezsko od
Malopoľska. Dnes sa spája najmä s automobilovým a elektrotechnickým
priemyslom, donedávna to po Lodži bolo druhé najdôležitejšie poľské textilné
centrum. Tvoria ho dve kedysi samostatné mestské centrá a 11 obcí, postupne
zlúčených v rokoch 1925 až 1977.
Nachádzajúce sa v Tešinskom Sliezsku, založené v stredoveku, Bielsko od
roku 1327 patrilo k českému kráľovstvu, s ktorým sa v roku 1526 dostalo pod
vládu rakúskych Habsburgovcov. Po rozdelení Sliezska (1742) bolo mesto
pridelené Rakúsku, na severe bola hranica s Pruskom (od roku 1871 Nemecká
ríša) vyznačená riekou Wisla.
Malopoľská Biała, založená v polovici 16. storočia, ležiaca na protiľahlom
brehu rieky - v osvienčimskom kniežatstve, získala v roku 1723 mestské práva
a v roku 1772 v dôsledku prvej poľskej partície bola priradená k Haliči, ktorý
patril Rakúsku. Odstránenie štátnej hranice na rieke Biała iniciovala proces
zlúčenia oboch miest. Od polovice 19. storočia sa písalo o „Bielsko-Biała“,
pričom v súvislosti s priemyslom sa zdôrazňovalo, že tvoria neoddeliteľný
celok. V rámci hraníc dunajskej monarchie (od roku 1867 Rakúsko-Uhorsko)
zostali obe mestá zlúčené až do roku 1918.
V medzivojnovom období bolo Bielsko v oživenom Poľsku začlenené do
Sliezskeho vojvodstva, Biała patrila ku Krakovskému vojvodstvu. Počas druhej
svetovej vojny boli obe mestá zlúčené a začlenené do Tretej ríše (1939-1945).
Po vojne sa krátko obnovilo staré delenie, ale v roku 1951 sa Bielsko a Biała
konečne zlúčili do jedného administratívneho celku s dnešným názvom.
Sesterské mestá a ich bezprostredné okolie bolo po stáročia obývané
Nemcami a Poliakmi, od obdobia reformácie boli rozdelení na katolíkov a
evanjelikov. V 18. storočí sa k nim pripojili Židia. Po roku 1918 niektorí z
bývalých obyvateľov emigrovali z dôvodu zmeny štátnej príslušnosti a
namiesto nich sa prisťahovalo poľské obyvateľstvo z okolia a ďalších častí
krajiny. Koncom tridsiatych rokov 20. storočia v dnešných administratívnych
hraniciach mesta bývalo okolo 70 000 obyvateľov.
Druhá svetová vojna ukončila mnohonárodnú a konfesionálnu
rozmanitosť Bielsko-Biała. Počas nacistickej okupácie boli Židia prevezení do
get a vyhladzovacích táborov, po roku 1945 boli presídlení Nemci. Ich miesto
zaujali Poliaci z okolitých dedín, vysídlené osoby z východných oblastí Poľska
a prisťahovalci zo stredného Poľska. Veľkú vlnu migrácie do mesta spôsobila
expanzia priemyslu v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V rokoch 1975 až 1998
bolo Bielsko-Biała hlavným mestom vojvodstva, v súčasnosti je sídlom
mestského a vidieckych okresov (poviatov).
„Dvojmesto“ vďačí za svoj rozvoj industrializácii devätnásteho storočia.
Miestny priemysel, najmä textilný priemysel nevznikol náhle, ale mal svoje
začiatky v cechovom remesle, ktoré sa vyvíjalo už niekoľko storočí – najmä
vďaka ručnej výrobe.
Činnosť tkáčov vyrábajúcich plátno v Bielsku potvrdzuje privilégium z roku
1548 vydané těšínskym kniežaťom Wacławom III. Adamom. V meste na úpätí

1.
Widok Bielska i Białej z okolicą, Carl Bollmann, ok.. 1865
/ Výhľad na Bielsko a Biału z ich okolia, Carl Bollmann, rok 1865

2.
Fabryki na Dolnym Przedmieściu w Bielsku, ok. 1930
/ Výrobné závody na Dolnom Predmestí (Dolnym
Przedmieściu) v Bielsku, cca 1930

3.
Selfaktor w fabryce Jankowskiego, lata 30. XX wieku
/ Selfaktor vo výrobnom závode Jankowskeho, 30.
roky 20. storočia
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Działalność tkaczy sukna w Bielsku potwierdza przywilej z 1548 roku,
wydany przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama. W mieście u stóp
Beskidów nie brakowało czystej, górskiej wody niezbędnej do farbowania
i wykończania tkanin, a wypasane na górskich halach owce dostarczały
potrzebnej wełny. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648), która
doprowadziła do upadku rzemiosła w wielu miastach Europy, w pogranicznym Bielsku i Białej osiadali ewangeliccy sukiennicy, uchodzący przed
prześladowaniami religijnymi. Produkcja tkanin wzrosła, a ich zbyt w Polsce
ułatwił przywilej króla Jana Kazimierza, nadany w 1660 roku. Kilka lat później
powstał cech sukienników w Białej (1667).
Na początku XVIII wieku Bielsko było już największym ośrodkiem
rzemiosła w księstwie cieszyńskim, tutejsze sukna uchodziły za najlepsze
pośród wyrobów śląskich i czeskich. W 1734 roku pracowało w mieście
271 majstrów tkackich, wykończaniem tkanin zajmowali się postrzygacze
sukna, działały farbiarnie i kilka foluszy. Białą zaliczano do najważniejszych
ośrodków sukienniczych zachodniej Małopolski.
Reformy, zainicjowane w Austrii przez Marię Teresę i Józefa II po utracie
Śląska (1742), zniosły liczne krępujące rozwój gospodarczy anachroniczne
przepisy cechowe, umożliwiając stopniowe przejście do produkcji
wielkotowarowej. W Bielsku ruszyła pierwsza manufaktura wełniana (1760),
bogatsi majstrowie uruchomili więcej krosien, a sprzedażą wyrobów trudnili
się kupcy-hurtownicy. Obok Polski głównym rynkiem zbytu były Węgry oraz
kraje imperium tureckiego.
Epoka wojen napoleońskich na przełomie XVIII i XIX wieku przyniosła
największy rozkwit sukiennictwa cechowego, głównie dzięki dostawom dla
armii habsburskiej i wyłączeniu konkurencji angielskiej przez blokadę
kontynentalną. W Bielsku pracowało 520 sukienników, w Białej było ich
około 150. Aby sprostać zamówieniom, w 1806 roku sprowadzono do miasta
przędzarki mechaniczne, zapoczątkowując przewrót w dotychczasowym
sposobie produkcji. W 1811 roku pierwsze firmy uzyskały urzędowy status
fabryk, uniezależniający je od ustawodawstwa cechowego. Przełomowym
wydarzeniem rewolucji przemysłowej stało się zastosowanie maszyny
parowej (1826).
Do ośrodka bielsko-bialskiego ściągali przedsiębiorcy i fachowcy z całej
Europy. Na początku lat 40. XIX wieku ruszyły pełnowydziałowe fabryki
sukna, prowadzące wszystkie niezbędne procesy technologiczne: od prania
wełny poprzez przędzenie, tkanie i farbowanie do wykończania. Od
1855 roku kolej ułatwiła zbyt wyrobów oraz dostawy węgla kamiennego
z pruskiego Śląska. Rozwój przemysłu przyspieszyła liberalizacja polityki
wewnętrznej w Austrii po 1859 roku. Tradycyjne drobnotowarowe rzemiosło,
zepchnięte na margines przez masową produkcję fabryczną, zanikło
całkowicie do końca stulecia.
Na początku XX wieku działało w Bielsku 75 większych i mniejszych
fabryk sukna, przędzalni, farbiarni, tkalni i zakładów apretury, w Białej było
ich 15. Dalsze pracowały w Komorowicach, Aleksandrowicach, Wapienicy,
Kamienicy i Mikuszowicach. Bielsko wraz z Białą awansowały do rangi
trzeciego ośrodka przemysłu wełnianego w Austro-Węgrzech, po
morawskim Brnie i czeskim Libercu, zarazem były najważniejszym ośrodkiem
włókiennictwa na całym obszarze Śląska, łącznie z jego pruską częścią.
Tutejsze wyroby trafiały do odbiorców na wszystkich kontynentach.
Od połowy XIX stulecia rozwijały się też inne gałęzie przemysłu o znaczeniu wykraczającym daleko poza granice lokalne. W włókiennictwie powstały
przędzalnie lnu i juty oraz fabryki kapeluszy, rozwinął się przemysł metalowy
i maszynowy, a także m.in. spirytusowy, spożywczy, papierowy, drzewny
i budowlany. Wzrost zamożności znalazł odbicie w obrazie Bielska, zwanego
Małym Wiedniem, piękniała też jego młodsza siostra, Biała, należąca do
najbardziej uprzemysłowionych miast Galicji.
Po 1918 roku, w zmienionej sytuacji polityczno-gospodarczej, ośrodek
bielsko-bialski stał się drugim po Łodzi centrum włókienniczym Polski, przy
czym masowo wytwarzane wyroby łódzkie, głównie bawełniane, nie mogły
konkurować z wysokogatunkową „bielską wełną”. W 1928 roku
wyeksportowano 13% wyprodukowanych tutaj tkanin wełnianych, które
trafiały głównie do krajów dawnej monarchii naddunajskiej: Austrii,
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Beskýd bol dostatok čistej horskej vody potrebnej na farbenie a konečnú
úpravu tkanín a ovce pasúce sa v horských halách dodávali potrebnú vlnu.
Počas tridsaťročnej vojny (1618 - 1648), ktorá viedla k úpadku remesiel v
mnohých mestách Európy, sa v pohraničnom regióne Bielska a Białej usadili
evanjelickí súkenníci, ktorí unikali pred náboženskými prenasledovaniami.
Výroba textílií sa zvyšovala a ich predaj v Poľsku uľahčila výsada kráľa Jana
Kazimierza, ktorá bola udelená v roku 1660. O niekoľko rokov neskôr bol v
Bialej (1667) založený cech súkenníkov.
Na začiatku 18. storočia bolo Bielsko už najväčším remeselníckym centrom
v Těšínskom kniežatstve, miestne odevy sa považovali za najlepšie medzi
sliezskymi a českými výrobkami. V roku 1734 v meste pracovalo 271 majstrov
- tkáčov, dokončovaním súkna sa zaoberali strihači látok, fungovali farbiarne
a niekoľko valchov. Biała bola považovaná za jedno z najdôležitejších centier
výroby súkna v západnom Malopoľsku.
Reformy, iniciované v Rakúsku Máriou Teréziou a Jozefom II. po strate
Sliezska (1742), zrušili početné nariadenia a cechové predpisy, ktoré
obmedzovali hospodársky rozvoj a umožnili postupný prechod na
veľkovýrobu. Prvá manufaktúra na výrobu vlny bola otvorená v Bielsku
(1760). Bohatí majstri spustili väčšie množstvo tkáčskych krosien a na predaji
ich výrobkov sa podieľali veľkoobchodníci. Hlavným trhom popri Poľsku bolo
Maďarsko a krajiny tureckej ríše.
Obdobie napoleonských vojen na prelome 18. a 19. storočia prinieslo
najväčší rozkvet cechov súkenníkov, najmä kvôli dodávkam pre habsburskú
armádu a vylúčeniu anglickej konkurencie kontinentálnou blokádou. V Bielsku
pracovalo 520 súkenníkov, v Białej ich bolo asi 150. Na splnenie objemu
objednávok pre armádu do mesta v roku 1806 boli dovezené mechanické
spriadacie stroje, čím sa začala priemyselná revolúcia v súčasnom spôsobe
výroby. V roku 1811 prvé dve spoločnosti získali oficiálne postavenie tovární,
čím sa stali nezávislými od cechovej legislatívy. Prelomovou udalosťou
priemyselnej revolúcie sa stalo použitie parného motora (1826).
Do mesta Bielsko-Biała začali prichádzať podnikatelia a špecialisti z celej
Európy. Začiatkom 40. rokov 20. storočia textilné továrne začali vyrábať
plátno vo veľkom, v továrňach sa vykonávali všetky potrebné technologické
procesy - od prania vlny cez pradenie, tkanie a farbenie, až po konečnú
úpravu. Od roku 1855 železnica uľahčila predaj textilných výrobkov a
dodávok čierneho uhlia z Pruského Sliezska. Liberalizáciou vnútornej politiky v
Rakúsku po roku 1859 sa urýchlil rozvoj priemyslu. Tradičné malovýrobné
remeslá boli vytlačené veľkovýrobou a do konca storočia skoro úplne zanikli.
Začiatkom 20. storočia bolo v Bielsku prevádzkovaných 75 väčších
a menších textilných závodov, pradiarní, farbiarní, tkáčskych závodov a
úpravárenských závodov, z toho 15 v Bialej, ostatné boli v Komorowiciach,
Aleksandrowiciach, Wapienici, Kamienici a Mikuszowiciach. Bielsko a Biała
boli povýšené do tretieho centra textilného priemyslu v Rakúsko-Uhorsku, po
moravskom Brne a českom Liberci, zároveň boli najvýznamnejším textilným
centrom v celom Sliezsku, vrátane jeho pruskej časti. Miestne výrobky boli
dodávané zákazníkom na všetkých kontinentoch.
Od polovice 19. storočia sa rozvíjali aj ďalšie priemyselné odvetvia, ktorých
význam prekračoval lokálne hranice. V textilnom priemysle sa vytvorili
továrne na výrobu priadze, ľanu, juty a závody na výrobu klobúkov, rozvinul
sa kovospracujúci a strojársky priemysel, ako aj liehovarsky, potravinársky,
papierenský, drevospracujúci a stavebníctvo. Rast bohatstva obyvateľov sa
odrazil na povesti Bielska, ktorý začali volať Malá Viedeň, a jeho mladšia
sestra, Biała, ktorá naberala na kráse, začala patriť k priemyselne
najvyspelejším mestám Haliča.
Po roku 1918, v zmenenej politickej a ekonomickej situácii, sa Bielsko-Biala
stalo druhým textilným centrom Poľska po Lodži a výrobky z Lodže vyrábané
veľkovýrobovo vo veľkom, najmä bavlnené výrobky, nemohli konkurovať
vysokokvalitnej vlne z Bielska. V roku 1928 sa vyviezlo 13 % tu vyrobených
vlnených textílií, ktorá sa exportovala najmä do krajín bývalej dunajskej
monarchie - do Rakúska, Československa, Maďarska a potom do Talianska,
krajín Balkánu, Blízkeho východu a Severnej Afriky. Po prekonaní hospodárskej
krízy začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia tu bolo vyrobených 13 %
poľských textílií a príjem z ich predaja prekročil 1/4 zisku textilnej výroby celej

Czechosłowacji i Węgier, a dalej do Włoch, na Bałkany, Bliski Wschód i do
Północnej Afryki. Po przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego na początku
lat trzydziestych w dwumieście powstawało 13% polskich wyrobów
tekstylnych, a dochód z ich sprzedaży przekroczył 1/4 zysków produkcji
włókienniczej całego kraju. Bielsko, zwane śląskim Manchesterem, zaliczano
do najbogatszych i najpiękniejszych miast na zachodnich kresach
Rzeczypospolitej
W latach II wojny światowej w ośrodku bielsko-bialskim działało około
150 większych i mniejszych zakładów produkcyjnych, wiele z nich
realizowało zamówienia przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Małe firmy
połączono w większe przedsiębiorstwa. Komasacja upaństwowionych
zakładów trwała w czasach Polski Ludowej: w 1947 roku działało 28, w 1950
roku 13, a w 1964 roku 9 dużych zakładów przemysłu wełnianego. Podobnie
było w innych branżach. Z powodu zróżnicowanej produkcji Bielsko-Biała
zyskało miano „miasta stu przemysłów”, w 1965 roku w granicach miasta
działało 266 zakładów. Największą inwestycją była budowa Fabryki
Samochodów Małolitrażowych (FSM) w latach 1972–1978.
Mimo unowocześnienia i rozbudowy wiodącego przemysłu wełnianego
ostatnia dekada XX wieku przyniosła jego upadek. O dawnym znaczeniu tej
dziedziny wytwórczości przypominają liczne budynki pofabryczne,
zaadaptowane na centra handlowe i usługowe. A także maszyny, urządzenia
i pamiątki zgromadzone w Starej Fabryce – oddziale Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej.

krajiny. Bielsko, nazývané Sliezsky Manchester, bolo považované za jedno z
najbohatších a najkrajších miest na západnej hranici Poľska.
Počas druhej svetovej vojny v Bielsko-Biala fungovalo približne 150 väčších
a menších výrobných závodov, z ktorých mnohé realizovali objednávky pre
zbrojársky priemysel Tretej ríše. Malé spoločnosti zlúčili do väčších podnikov.
Konsolidovanie znárodnených tovární prebiehalo v časoch Poľskej ľudovej
republiky. V roku 1947 fungovalo 28 veľkých textilných závodov, v roku 1950
- 13 a v roku 1964 - 9. V iných odvetviach to bolo podobné. V dôsledku
diverzifikovanej výroby Bielsko-Biała získalo názov: „mestá stoviek odvetví“. V
roku 1965 v katastri mesta bolo 266 tovární. Najväčšou investíciou bola
výstavba Závodu na výrobu malých automobilov (FSM) v rokoch 1972–1978.
Napriek modernizácii a rozširovaniu popredného vlneného priemyslu
prinieslo posledné desaťročie 20. storočia jeho pád. Početné bývalé továrenské
budovy pripomínajúce význam textilného priemyslu boli prestavané na
nákupné strediská a centrá. Stroje, zariadenia a pamiatky boli zhromaždené v
Starej Továrni - pobočke Historického múzea v Bielsko-Biala.

4.
Wzornik tkanin, katalog przędzy i druki
reklamowe z XX wieku
/ Vzorkovník látok, katalóg priadzí a reklamné
tlačivá z 20. storočia

Wszystkie fotografie w artykule pochodzą
ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej
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dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

Przemysł mebli giętych
pod Beskidami
Między Cieszynem, Bielskiem i Żywcem…

Výroba ohýbaného nábytku
na upätí Beskýd
Medzi mestami Tešín, Bielsko a Żywiec...

Piotr Kenig – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie
dziejami Bielska i Białej w XVIII–XIX wieku. Od 1990 roku
pracownik naukowy Muzeum w Bielsku-Białej, od 2001 roku
kustosz i kierownik Starej Fabryki (dawniej Muzeum Techniki
i Włókiennictwa). Autor bądź współautor licznych publikacji, m.in.
Monografii Bielska-Białej, książki Stara Fabryka. Przemysł BielskaBiałej w XIX i XX wieku oraz cyklu artykułów poświęconych
miejscowym rodzinom fabrykanckim i ich dokonaniom,
publikowanego od 2009 roku w kwartalniku „RelacjeInterpretacje”.
Piotr Kenig – rodák z Bielska, historik, ktorý sa obzvlášť zaujíma o
históriu Bielska a Białej v období 18. a 19. storočí. Od roku 1990,
výskumný pracovník v Múzeu v Bielsko-Białej, od roku 2001 kurátor
a manažér Starej továrne (Starej Fabryki ),predtým Múzeum
technológie a textilu. Autor a spoluautor mnohých publikácií,
vrátane Monografie Bielsko-Białej, knihy Stará Fabryka, Priemysel v
Bielsko-Białej v 19. a 20. storočí a séria článkov venovaných
rodinám miestnych priemyselníkov a ich úspechom, uverejňovaných
od roku 2009 v štvrťročniku „Relacje-Interpretacje“.

Piotr Kenig

Mało która branża była tak ściśle związana z dawną Austrią jak produkcja
mebli z giętego drewna, które na świecie powszechnie zwano „meblami
wiedeńskimi”. Ważną rolę w tej dziedzinie wytwórczości odegrał Śląsk
Cieszyński i sąsiadujące z nim tereny zachodniej Galicji, do 1918 roku
pozostające w granicach monarchii Habsburgów. Wielkie kompleksy leśne
Beskidów obfitowały w niezbędną do produkcji buczynę.
W 1842 roku na zaproszenie kanclerza Klemensa von Metternicha
przeniósł się do Wiednia Michael Thonet, stolarz z Nadrenii,
eksperymentujący z gięciem i klejeniem drewna. W 1849 roku założył
w naddunajskiej stolicy własną firmę meblarską, a na Wystawie Światowej
w Londynie (1851) zdobył za swoje wyroby brązowy medal i
międzynarodowe uznanie. W 1853 roku przekazał przedsiębiorstwo swoim
synom, prowadzącym je odtąd pod nazwą Gebrüder Thonet (Bracia Thonet).
Ponieważ w okolicach Wiednia brakowało wystarczającej ilości drewna
bukowego, droższa była też siła robocza, wkrótce produkcję przeniesiono na
Morawy (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Velké Uherce, Halenkov k.
Vsetína). Fabryki Braci Thonet powstały też poza granicami Austrii:
w pozostającym pod zaborem rosyjskim Radomsku (1881) na trasie kolei
warszawsko-wiedeńskiej, a także w Frankenbergu w Hesji (1889). Firma stała
się największym producentem mebli giętych w Europie.
Wkrótce pojawiła się konkurencja. Działająca od 1849 roku firma Jacob
& Josef Kohn uruchomiła w 1868 roku fabrykę mebli giętych w morawskim
Vsetínie, kolejne zakłady ruszyły w Cieszynie (1871), Radomsku (1884)
i morawskim Holešovie (1890). W 1901 roku firmę przekształcono w Spółkę
Akcyjną, zatrudniającą 6300 pracowników i produkującą 5500 sztuk mebli
dziennie.
W 1873 roku w Buczkowicach na Żywiecczyźnie wyrób mebli rozpoczął
bielski ewangelik Rudolf Wagner (1829–1909). Głównym rynkiem zbytu
firmy działającej pod nazwą Wagner & Comp. była początkowo Rosja. Na
początku lat 80. XIX wieku zbudowano własny zakład w Piwnicznej
w Beskidzie Sądeckim, który jednak spłonął w 1885 roku. Z odbudowy
zrezygnowano, unowocześniono natomiast zakłady w Buczkowicach.
Eksport kierowano głównie do Niemiec. Około 1891 roku firmę Wagnera
przejął żydowski przedsiębiorca z czeskich Strakonic, dr Rudolf Weill
(1863–ok. 1910), do którego wkrótce dołączył urodzony w Oświęcimiu
Leopold Pilzer (1871–1961). Zbudowano kolejny zakład w Rybarzowicach
(1893) oraz tartak w Cisnej w Bieszczadach, gdzie nabyto ok. 4 tys. ha lasów
bukowych i uruchomiono liczącą 27 km długości kolejkę wąskotorową.
Korzystano też prawdopodobnie z dzierżawionych od gminy Buczkowice
pomieszczeń dawnej fabryki szpagatu, którą nabyto na własność w 1898
roku. Siedzibą firmy Rudolf Weill & Co. było początkowo Bielsko
(1894–1897), a później Kraków. Dla ułatwienia transportu obaj wspólnicy
wystąpili w 1907 roku z wnioskiem o budowę linii kolejowej z Łodygowic do
Buczkowic, do realizacji projektu nigdy nie doszło.
Kolejna fabrykę mebli giętych powstała w 1874 roku w Sibicy, obecnie
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Máloktoré priemyselné odvetvie bolo tak úzko spojené so starým Rakúskom
tak, ako výroba nábytku z ohýbaného dreva, ktoré sa vo svete bežne nazývalo
„viedenský nábytok“. Tešínske Sliezsko a susedné oblasti západnej Galície,
ktoré boli súčasťou Habsburskej monarchie, zohrali v tejto oblasti výroby
dôležitú úlohu. Veľké beskydské lesné porasty boli bohaté na buk potrebný na
výrobu nábytku.
V roku 1842 sa na pozvanie rektora Klemensa von Metternicha
presťahoval do Viedne tesár z Porýnia, Michael Thonet, ktorý experimentoval
s ohýbaním a lepením dreva. V roku 1849 založil svoju vlastnú nábytkársku
spoločnosť v hlavnom meste nedunajského územia a na svetovej výstave
v Londýne (1851) získal bronzovú medailu a medzinárodné uznanie za svoje
výrobky. V roku 1853 previedol spoločnosť na svojich synov, ktorí ju odvtedy
riadili pod menom Gebrüder Thonet (Thonet Brothers). Keďže v okolí Viedne
nebolo dosť bukového dreva, bola práca drahšia - výroba sa čoskoro presunula
na Moravu (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Velké Uherce, Halenkov pri
Vsetíne). Závody spoločnosti Thonet Brother boli založené aj mimo Rakúska v ruskej oblasti Radomsko (1881) na železničnej trase Varšava - Viedeň, ako aj
vo Frankenbergu, Hesensku (1889). Spoločnosť sa stala najväčším výrobcom
ohýbaného nábytku v Európe.
Krátko nato sa objavila konkurencia. Fungujúca spoločnosť Jacob & Josef
Kohn od roku 1868 otvorila továreň na výrobu ohýbaného nábytku v
Moravskom Vsetíne, ďalšie továrne začali vznikať v Tešine (1871), Radomsku
(1884) a Moravskom Holešove (1890). V roku 1901 sa spoločnosť
transformovala na akciovú spoločnosť, ktorá zamestnávala 6 300
zamestnancov a denne vyrábala 5 500 kusov nábytku.
V roku 1873 v Buczkowiciach v regióne Żywca začal vyrábať nábytok
bielsky evanjelik Rudolf Wagner (1829–1909). Hlavným odbytovým trhom
spoločnosti pôsobiacej pod názvom Wagner & Comp. bolo pôvodne Rusko. Na
začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia v obci Piwniczna na
Ľubovnianskej vrchovine bola postavená vlastná továreň, ktorá však v roku
1885 vyhorela. Rekonštrukcia bola prerušená a bola uprednostnená
modernizácia závodu v Buczkowiciach. Vývoz smeroval hlavne do Nemecka.
Okolo roku 1891 prevzal Wagnerovu spoločnosť židovský podnikateľ z českých
Strakoníc - dr. Rudolf Weill (1863 - približne 1910), ku ktorému sa čoskoro
pripojil Leopold Pilzer (1871–1961) narodený v Osvienčime. Ďalší závod bol
postavený v Rybarzowiciach (1893), a taktiež píla v Cisne v pohorí Bieszczady,
kde kúpili cca. 4 tis. ha bukových lesov a bola spustená úzkokoľajná železnica
s dĺžkou 27 km. Pravdepodobne tiež využívali priestory starej továrne na
výrobu špagátu prenajímanej od obce Buczkowice, neskôr získanej do
vlastníctva v roku 1898. Sídlo spoločnosti Rudolf Weill & Co. sa pôvodne
nachádzalo v Bielsku (1894 - 1897) a neskôr v Krakove. Aby sa uľahčila
preprava, obaja partneri požiadali v roku 1907 o vybudovanie železničnej
trate z Łodygowíc do Buczkowíc, projekt sa nikdy neuskutočnil.
Ďalšia továreň na ohýbaný nábytok bola založená v roku 1874 v Sibici,
v súčasnosti časti Českého Těšína. Spoločnosť založili traja spoločníci, ale

1.
Pracownicy fabryki mebli Kohn w Cieszynie, 1908
/ Zamestnanci nábytkárskeho závodu Kohn v Tešíne, 1908

2.
Fabryka Thonet-Mundus w Buczkowicach, lata 20. XX wieku
/ Závod Thonet-Mundus v Buczkowicach, 20. roky 20. storočia

3.
Fabryka Hugo Reicha w Łodygowicach, lata 30. XX wieku
/ Závod Hugo Reicha v Łodygowiciach, 30. roky 20. storočia
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części Czeskiego Cieszyna. Firmę założyło trzech wspólników, jednak
wkrótce pozostał tylko jeden: Josef Jaworek. Oddział firmy znajdował się w
Wiedniu (1876–1898), a także w miejscowości Gradec na Słowenii (1877–?).
Do czołowych przedsiębiorców branży drzewnej galicyjsko-śląskiego
pogranicza należał żydowski kupiec z żywieckiego Zabłocia, Josef Hofmann
(1811–1884). Przedstawicielstwa jego firmy handlowej działały w Wiedniu,
Bielsku, Szczawnicy Wyżnej i Tylawie. W 1872 roku Hoffmann nabył tartak
parowy w Jasienicy, a w 1880 roku wytwórnię zapałek w Bielsku. W obu
obiektach jego następcy rozpoczęli produkcję mebli giętych. Od 1896 roku
firma nosiła nazwę Josef Hofmann Nachfolger (J. Hofmanna spadkobiercy).
W latach 1898–1905 bielska fabryka należała do firmy Fuchs & Freund
z Galicji wschodniej, później na krótko powróciła do spadkobierców
Hofmanna, a w 1909 roku nowi właściciele przekształcili ją w fabrykę
włókienniczą. Rozbudowany główny zakład w Jasienicy w 1909 roku
zatrudniał ok. 700 pracowników.
Na początku XX wieku w austro-węgierskiej branży mebli giętych obok
wiodących przedsiębiorstw Thonetów i Kohnów działało kilkanaście
mniejszych firm. Z inicjatywy Leopolda Pilzera, przy udziale Austriackiego
Zakładu Kredytowego, część z nich zjednoczyła się, tworząc w 1907 r. Spółkę
Akcyjną Zjednoczonych Austriackich Fabryk Mebli Giętych z siedzibą w
Wiedniu. Na początku następnego roku spółkę nazwano Mundus (świat), co
świadczyło o aspiracjach jej twórców. W momencie założenia austriacki
Mundus obejmował siedem firm, z czego trzy ulokowane były u podnóża
Beskidów: Rudolf Weill & Co. (Buczkowice), Josef Hofmann Nachfolger
(Jasienica) oraz Josef Jaworek, (Cieszyn-Sibica).
W 1917 r., po przejęciu większość akcji firmy J. & J. Kohn przez Mundus,
powstała Spółka Akcyjna Mundus-Kohn. Jesienią 1918 roku w wyniku
rozpadu monarchii naddunajskiej fabryki przemysłu meblarskiego znalazły
się w kilku różnych państwach. Bracia Thonet, którzy w 1921 roku
przekształcili swoje przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną, ze względów
politycznych i podatkowych założyli odrębne firmy w kilku krajach, a w 1923
roku połączyli się Mundusem, tworząc Spółkę Akcyjną Thonet-Mundus
z siedzibą w Zug (Szwajcaria). Największe na świecie imperium meblowe,
posiadające 20 fabryk i szereg firm zajmujących się handlem, znalazło się
w rękach Leopolda Pilzera. Pod jego kierownictwem firma Thonet-Mundus,
zatrudniająca ponad 10 tys. pracowników, szybko osiągnęła 75%
przedwojennych obrotów, dostarczając i sprzedając ok. 75% światowej
produkcji mebli giętych. W dalszej części artykuły przedstawiamy wyłącznie
losy polskich fabryk koncernu.
Centralą firmy Thonet-Mundus, Polskie Fabryki Mebli Giętych, S.A. było
Bielsko, tutaj mieszkał też Leopold Pilzer. Fabryki znajdowały się w Cieszynie,
Jasienicy, Buczkowicach i Radomsku. Przedsiębiorstwo o kapitale 1.500.000
zł zatrudniało łącznie ok. 1700 robotników oraz 40 osób personelu
technicznego i urzędników. Podczas kryzysu gospodarczego (1929–1933)
zatrzymano produkcję w Buczkowicach (1930) oraz Cieszynie (1932) i nigdy
jej nie wznowiono. W Jasienicy produkcję fabryki zakłócił wielki pożar
(1929), odbudowa nastąpiła dopiero w 1934 r. W Radomsku dawna fabryka
Thonetów pozostała własnością koncernu, natomiast w fabryce Kohnów od
1922 r. działała Fabryka Mebli Giętych Mazowia S.A.
W 1938 r., po zajęciu Austrii przez hitlerowskie Niemcy, koncern ThonetMundus został rozwiązany. Leopold Pilzer wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych. W wyniku umowy bracia Thonet mieli prawo do marki
w Niemczech i Austrii, natomiast Leopold Pilzer zachował je na terenie
Francji, Anglii i USA (w tym ostatnim kraju miał trzy fabryki, pozostające
w ścisłych kontaktach z Thonetem w Europie).
W bliskim sąsiedztwie Bielska działały dwie fabryki mebli giętych, które
nie wchodziły w skład koncernu Thonet-Mundus. W Łodygowicach w 1905
roku rozpoczął produkcję żydowski przedsiębiorca Hugo Reich (1897–ok.
1942), od 1936 roku przedsiębiorstwo dzierżawiła firma J. Herc i S-ka. W
1938 roku kapitał zakładowy wynosił 10.000 zł, zatrudniano 200 robotników.
W Buczkowicach w 1904 roku uruchomił własną fabrykę Adolf Wech
(1862–1936), katolik rodem z Bielska, wcześniej współpracownik spółki Weill
& Co. Po jego śmierci przedsiębiorstwo przejęli synowie. Firma
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čoskoro zostal iba jeden - Josef Jaworek. Pobočka spoločnosti bola vo Viedni
(1876 - 1898), ako aj v Gradeci v Slovinsku (1877–?).
K popredným podnikateľom v drevárskom priemysle v haličsko-sliezskom
pohraničnom regióne patril Josef Hofmann (1811 - 1884), židovský obchodník
zo živieckého Zabłocia. Zastúpenia jeho obchodnej spoločnosti pôsobili vo
Viedni, Bielsku, Szczawnici Wyżnej a Tylawe. V roku 1872 Hoffmann kúpil
parnú pílu v Jasienici a v roku 1880 závod na výrobu zápaliek v Bielsku.
V oboch objektoch jeho nástupcovia začali s výrobou nábytku z ohýbaného
dreva. Od roku 1896 sa spoločnosť volala Josef Hofmann Nachfolger (dedič J.
Hofmanna).. V rokoch 1898–1905 výrobný závod v Bielsku patril spoločnosti
Fuchs & Freund z východného Haliča, potom sa na krátke obdobie vrátil
Hofmannovým dedičom. V roku 1909 ho noví majitelia pretransformovali na
textilnú továreň. Rozšírený hlavný závod v Jasienici v roku 1909 zamestnával
asi 700 zamestnancov.
Začiatkom 20. storočia v rakúsko-uhorskom nábytkárskom priemysle
pôsobilo niekoľko menších spoločností spolu s poprednými podnikmi Thonet a
Kohnów. Z iniciatívy Leopolda Pilzera, za účasti rakúskeho úverového rámca,
boli niektoré z nich spojené a v roku 1907 založili akciovú spoločnosť Spojené
rakúske továrne na ohýbaný nábytok so sídlom vo Viedni. Začiatkom
nasledujúceho roka bola spoločnosť pomenovaná Mundus (Svet), čo svedčí o
ašpiráciách jej tvorcov. V čase založenia rakúskeho Mundusu bolo sedem
spoločností, z ktorých tri sa nachádzali na úpätí Beskýd: Rudolf Weill & Co.
(Buczkowice), Josef Hofmann Nachfolger (Jasienica) a Josef Jaworek (Tešin Sibica).
V roku 1917, po prevzatí väčšiny podielov J. & J. Kohn spoločnosťou
Mundus, bola založená akciová spoločnosť Mundus-Kohn a.s. Na jeseň roku
1918 v dôsledku rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie sa továrne na nábytok
ocitli vo viacerých krajinách. Bratia Thonetovci, ktorí v roku 1921
transformovali svoje podnikanie na akciovú spoločnosť, založili samostatné
spoločnosti v niekoľkých krajinách z politických a daňových dôvodov, a v roku
1923 sa zlúčili s Mundusom, aby vytvorili akciovú spoločnosť Thonet-Mundus
so sídlom v Zugu (Švajčiarsko). Najväčšie nábytkárske impérium na svete
s 20 závodmi a množstvom obchodných spoločností bolo v rukách Leopolda
Pilzera. Pod jeho vedením spoločnosť Thonet-Mundus zamestnávala vyše
10 000 zamestnancov Zamestnanci rýchlo dosiahli 75 % predvojnového
obratu, dodávali a predávali približne 75 % celosvetovej výroby nábytku. Ďalej
v článku uvádzame iba osud poľských závodov koncernu.
Sídlo spoločnosti Thonet-Mundus, Poľské závody na výrobu ohýbaného
nábytku a. s. (Polskie Fabryki Mebli Giętych, S.A). boli v Bielsku, kde žil aj
Leopold Pilzer. Továrne sa nachádzali v Tešine, Jasienici, Buczkowiciach
a Radomsku. Spoločnosť s kapitálom 1 500 000 PLN zamestnávala spolu
približne 1 700 pracovníkov, ako aj 40 technických pracovníkov a úradníkov.
Počas hospodárskej krízy (1929–1933) bola výroba v Buczkowiciach (1930)
a Tešine (1932) zastavená a nikdy sa neobnovila. V Jasienici bola nábytkárska
výroba pozastavená z dôvodu veľkého požiaru (1929), rekonštrukcia závodu sa
uskutočnila až v roku 1934. V Radomsku zostala bývalá nábytkárska továreň
Thonet majetkom koncernu, zatiaľ čo v továrni Kohnów od roku 1922
fungovala továreň na výrobu ohýbaného nábytku Mazowia S.A.
V roku 1938, po obsadení Rakúska nacistickým Nemeckom, bola skupina
Thonet-Mundus rozpustená. Leopold Pilzer emigroval do Spojených štátov
amerických. Na základe dohody mali bratia Thonetovci právo na značku
v Nemecku a Rakúsku, zatiaľ čo Leopold Pilzer si ju ponechal vo Francúzsku,
Anglicku a USA (v poslednej menovanej krajine mal tri továrne v úzkom
prepojení na Thonet v Európe).
V tesnej blízkosti Bielska sa nachádzali dve továrne na ohýbaný nábytok,
ktoré neboli súčasťou skupiny Thonet-Mundus. Jednu založil v roku 1905
v Łodygowicach židovský podnikateľ Hugo Reich (1897 - približne 1942), od
roku 1936 si ju prenajala spoločnosť J. Herc i S-ka. V roku 1938 základné
imanie činilo 10 000 PLN a bolo tu zamestnaných 200 robotníkov V roku 1904
v Buczkowiciach otvoril vlastnú továreň Adolf Wech (1862 - 1936), katolícky
rodák z Bielska, predtým spolupracovník Weill & Co. Po jeho smrti spoločnosť
prevzali jeho synovia. Spoločnosť mala kapitál vo výške 350 000 PLN
a zamestnávala 350 pracovníkov.

dysponowała kapitałem 350.000 zł, zatrudniała 350 robotników.
W marcu 1945 roku zabudowania fabryki Thonet-Mundus
w Buczkowicach, wykorzystywane podczas II wojny światowej na cele
magazynowe przez armię niemiecką, spłonęły, a ruiny wyburzono w latach
50. XX wieku. Uszkodzona została też fabryka w Jasienicy. Po
upaństwowieniu funkcjonowała od 1951 roku jako Bielskie Zakłady
Przemysłu Drzewnego, obejmując początkowo zakłady w Jasienicy
i Buczkowicach (dawniej Adolf Wech). W 1954 roku przyłączono pobliską
fabrykę wyrobów drzewnych hrabiego Larischa-Mönnicha w Jaworzu,
a w 1955 roku także tartak Alfreda Rybińskiego z Rajczy. Od 1959 roku
przedsiębiorstwo działało pod nazwą Fabryki Mebli Giętych w Jasienicy,
z zakładami nr 1 w Jasienicy, nr 2 w Jaworzu, nr 3 w Buczkowicach oraz nr 4
w Rajczy. W latach 90. XX wieku wykupiła je Grupa Kapitałowa PAGED S.A.
Fabryka Hugo Reicha w Łodygowicach, od 1945 roku funkcjonująca jako
Państwowa Łodygowicka Fabryka Mebli, w 1956 roku rozpoczęła produkcję
mebli tapicerowanych. W 1973 roku zakład podporządkowano Katowickim
Fabrykom Mebli. Około 1980 roku zatrudniano 280 pracowników.
W Radomsku fabryka mebli giętych Mazowia S.A. zamknięta została
w 1939 roku przez Niemców i nigdy już nie podjęła produkcji.
Upaństwowiony zakład firmy Thonet-Mundus początkowo nosił nazwę
Fabryki Mebli Giętych Nr 1, a w 1951 roku wszedł w skład Radomszczańskich
Zakładów Przemysłu Drzewnego, od 1959 roku działających pod nazwą
Zakłady Mebli Giętych „Fameg”.
Leopold Pilzer, twórca imperium mebli giętych Thonet-Mundus, zmarł
w USA w 1961 roku.

V marci 1945 vyhoreli budovy továrne Thonet-Mundus v Buczkowiciach,
ktoré počas druhej svetovej vojny využívala na účely skladovania nemecká
armáda. Trosky továrne boli odstránené v 50. rokoch 20. storočia. Poškodená
bola aj továreň v Jasienici. Po znárodnení fungovala od roku 1951 ako Bielske
závody drevárskeho priemyslu (Bielskie Zakłady Przemysłu Drzewnego),
ktorým pôvodne patrili závody v Jasienici a Buczkowiciach (predtým Adolf
Wech). V roku 1954 bola k ním pripojená Fabrika drevárskych výrobkov grófa
Larisch-Mönnicha a v roku 1955 tiež píla Alfreda Rybińského z Rajczy. Od
roku 1959 spoločnosť pôsobila pod názvom Podnik na výrobu ohýbaného
nábytku v Jasienici, so závodmi č. 1 v Jasienici, č. 2 v Jaworze, č. 3
v Buczkowiciach a č. 4 v Rajcze. V 90. rokoch ich kúpila skupina PAGED S.A. Kapitálová skupina.
Tovareň Hugo Reicha v Łodygowiciach od roku 1945 začala fungovať ako
Łodygowicly štátny nábytkársky podnik. V roku 1956 začala výrobu
čalúneného nábytku, v roku 1973 bola továreň podriadená Katovickému
nábytkárskemu závodu. Okolo roku 1980 tam bolo zamestnaných 280
pracovníkov.
V Radomosku Závod na výrobu ohýbaného nábytku Mazowia S.A. bol
v 1939 roku zavretý Nemcami a už nikdy neobnovil výrobu. Znárodnená
továreň Thonet-Mundus pôvodne Nábytkársky závod ohýbaného nábytku č.1
sa v roku 1951 stal súčasťou Radomszczańskych drevárskych závodov a od
roku 1959 fungoval pod názvom Nábytkársky závod ohýbaného nábytku
„Fameg“.
Leopold Pilzer, tvorca nábytkovej ríše Thonet-Mundus, zomrel v USA
v roku 1961.

4.
Druki reklamowe firm meblarskich
z XIX i XX wieku
/ Reklamné tlačivá nábytkárskych
firiem z 19. a 20. storočia.
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dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

Auta
/ Autá

Zbigniew Michniowski

Od bardzo dawna bo już od XIX wieku Bielsko było liderem
gospodarczym na mapie Europy. To tu ponad 130 lat temu powstały
jedne z pierwszych wodociągów w Europie, a wybudowana w tych
pionierskich czasach elektrownia umożliwiła budowę linii tramwajowej
w 1895 r co także było jedną z pierwszych inwestycji tego typu. Bielsko
stało się obok Łodzi centrum przemysłu wełnianego. Równocześnie
rozwijały się inne gałęzie gospodarki, stąd nazwanie później Bielska
miastem stu przemysłów.
Ale już wcześniej w ramach rewolucji przemysłowej ten rejon a także Śląsk
Cieszyński były przykładem dynamicznego rozwoju przemysłu i myśli
technicznej. Ewenementem na skalę światową był zbudowany przez Józefa
Bożka z Bierów koło Grodźca, najprawdopodobniej pierwszy samochód
osobowy. Było to w1815 roku gdy automobil wzorowany konstrukcyjnie na
ówczesnych dorożkach, wyposażony w silnik parowy zewnętrznego spalania
wyjechał na ulice Pragi, dokąd poprzez Cieszyn zawiodły Bożka drogi
życiowe. Jego wcześniejsze konstrukcje związane np. z zegarami kościelnymi
w wielu miejscach przetrwały do czasów współczesnych. Józefa Bożka,
studiującego i pracującego w Brnie i Pradze, niezwykle zainteresowała
sprawa rozwijających się wówczas konstrukcji silników parowych głównie
w zastosowaniach na kolei i w fabrykach do napędów maszyn. Stąd pomysł
by w pojazdach zastosować silnik, z kotłem do wytwarzania pary, tłokami
pracującymi w cylindrach i poprzez korbowody przekazującymi ruch
obrotowy na koła.
Taki fakt uruchomienia automobilu, którym Bożek przewoził odpłatnie
pasażerów, odnotowano nawet na znaczkach czeskich. Wcześniejszym
pojazdem napędzanym parą był ciągnik Cugnota przeznaczony dla wojska,
który jednak nie sprawdził się. Następne dziesięciolecia nie przynosiły jednak
przełomu gdyż ciężar i gabaryty silnika parowego nie dawały perspektyw
rozwoju w pojazdach wielkości ówczesnych dorożek. Dopiero wynalezienie
silników wewnętrznego spalania z paliwem ropopochodnym dało szanse na
znaczne ograniczenie gabarytów i ciężaru silników, co w latach 80-tych XIX
wieku rozpoczęło historię rozwoju motoryzacji. Niemniej warto pamiętać, że
pierwszym pojazdem, spełniającym kryteria samochodu był automobil Józefa
Bożka wywodzącego się z terenów obecnego Podbeskidzia.
Historia związania Bielska-Białej z motoryzacją zaczyna się na dobre na
początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku gdzie w Wytwórni Sprzętu
Mechanicznego zaczęto produkować skonstruowane tu silniki do
samochodów Syrena, produkowanych seryjnie od 1957 w FSO w Warszawie.
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Zbigniew Michniowski - inżynier i projektant form przemysłowych,
z samorządem Bielska-Białej był związany od 1993 roku jako dyrektor
Galerii BWA i doradca Rady Miejskiej, później przez rok pełnił funkcję
prezydenta miasta. Po okresie 6 lat kierowania Agencją Poszanowania
Energii, wrócił w 2002 roku do Urzędu Miejskiego na lat 15, jako
zastępca prezydenta a w końcówce pełnił funkcję pełnomocnika
prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Równocześnie jako
przedstawiciel miasta był wybierany siedmiokrotnie na dwuletnie
kadencje w skład Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia „Energy
Cities,” dwukrotnie na funkcję wiceprezesa. W tym czasie działał
również jako prezes „Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites”
i Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Jako ekspert ds. zrównoważonego
rozwoju uczestniczył w pracach wielu zespołów a także
w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych.
Zbigniew Michniowski - inžinier a dizajnér priemyselných foriem, bol
od roku 1993 spojený s miestnou samosprávou v Bielsko-Biała, ako
riaditeľ Galérie BWA a poradca mestskej rady, potom bol rok
primátorom mesta. Počas šiestich rokov fungovania Agentúry pre
úsporu energie sa v roku 2002 vrátil na Mestský úrad na 15 rokov ako
zástupca primátora , a nakoniec bol splnomocnencom primátora pre
trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň bol ako zástupca mesta zvolený
sedemkrát na dvojročné funkčné obdobie za člena rady Európskej
asociácie ,, Energy Cities,” a dvakrát za podpredsedu. V tom čase
pôsobil aj ako predseda „Združenia miest poľskej siete Energie Cites“
a združenia „Region Beskidy“. Ako odborník na trvalo udržateľný rozvoj
sa podieľal na práci mnohých tímov na národných a na
medzinárodných konferenciách a sympóziách.

Už odnedávna (od 19. storočia) Bielsko bolo ekonomickým lídrom na
mape Európy. Tu, viac ako pred 130 rokmi, bola postavená jedna z
prvých vodovodných sietí v Európe. Elektráreň postavená v týchto
priekopníckych časoch umožnila v roku 1895 výstavbu trate električky,
ktorá bola jednou z prvých investícií tohto druhu. Bielsko sa stalo popri
Lodži centrom vinárskeho priemyslu. Paralelne sa rozvíjali ďalšie
odvetvia hospodárstva, a preto sa neskôr Bielsko nazývalo mestom
stoviek priemyselných odvetví.
Ale ešte skôr tento región v rámci priemyselnej revolúcie, ako aj Tešinské
Sliezsko, bol príkladom dynamického rozvoja priemyslu a technického
myslenia. Celosvetovou senzáciou bol pravdepodobne prvý osobný automobil,
ktorý postavil Józef Bożek z Bierowa pri Grodziecu. Bolo to v roku 1815, keď
automobil vybudovaný podľa vzoru konštrukcie vtedajších drožiek, vybavený
vonkajším spaľovacím parným motorom, išiel do pražských ulíc, kam cez Tešín
viedli životné cesty Bożeka. Jeho skoršie technické konštrukcie boli spojené
napr. s kostolnými hodinami a na mnohých miestach sa zachovali až do
dnešných čias. Józef Bożek, ktorý študoval a pracoval v Brne a Prahe, sa veľmi
zaujímal o vývoj parných strojov, najmä o ich použitie na železnici
a v továrňach na pohon strojov. Odtiaľto pochádza myšlienka používať motor
vo vozidlách s parným kotlom, piestami pracujúcimi vo valcoch
a prostredníctvom ojníc prenášajúcich rotačný pohyb na kolesá.
Skutočnosť, že Bożek spojazdnil automobil, ktorý prepravoval cestujúcich
za poplatok, sa dokonca zaznamenala na českých poštových známkach.
Predchodcom vozidla poháňaného parou bol parný traktor Cugnota určený
pre armádu, ale nefungoval. Nasledujúce desaťročia nepriniesli žiaden
prelom, pretože hmotnosť a rozmery parného motora nemali vyhliadky na
vývoj vo vozidlách s veľkosťou drožiek. Až vynález motorov s vnútorným
spaľovaním a s ropným palivom dal príležitosť výrazne znížiť veľkosť
a hmotnosť motorov, čo v 80. rokoch 20. storočia naštartovalo históriu vývoja
automobilov. Napriek tomu stojí za to si uvedomiť, že prvým vozidlom, ktoré
splnilo kritériá automobilu, bolo auto Józefa Bożka pochádzajúce z oblasti
dnešného Podbeskidzia.
Začiatkom 50-tych rokov minulého storočia dejiny spájajúce Bielsko-Biała
s automobilovým priemyslom sa začali písať, keď sa v továrni na výrobu
mechanických strojov začali vyrábať. Navrhnuté tu boli motory pre
automobily Syrena, ktoré sa vyrábali sériovo od roku 1957 vo Varšave vo
fabrike FSO. V októbri 1971 sa začala v Bielsku-Biala výroba Syreny 104, čo
bol skutočný začiatok vývoja výroby automobilov v regióne Podbeskidzie.

1.
Ogłoszenie z 1817 roku
o prezentacji wynalazków
Józefa Bożka
Inzerát z roku 1817
o prezentácii vynálezov
Józefa Bożka
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Pojazd parowy Józefa Bożka z
1815 roku na czeskim znaczku
pocztowym
/ Parné vozidlo Józefa Bożka z
roku 1815 na českej poštovej
známke.
Ilustracje z publikacji Piotra
Pluskowskiego „Józef Bożek z
Księstwa Cieszyńskiego”
/ Ilustrácie z publikácie Piotra
Pluskowského „Józef Bożek z
Tešínského kniežatstva“
fot. Zbigniew Michniowski

Uruchomienie produkcji Syreny 104 w Bielsku-Białej nastąpiło
w październiku 1971 roku i to jest prawdziwy początek rozwoju produkcji
samochodów na Podbeskidziu. Tak należy mówić gdyż zakłady kooperujące
z WSM były rozlokowane na tym całym terenie. Nowszym nieco
zmodernizowanym modelem była Syrena 105, której produkcje rozpoczęto
kilka miesięcy później. W tym samym okresie została podpisana umowa
z Fiatem na produkcję i sprzedaż samochodu 126p. Rok 1972 rozpoczął się
zmianą nazwy zakładu ma Fabrykę Samochodów Małolitrażowych co
jednoznacznie już klasyfikowało ją w grupie producentów samochodów.
W tym samym roku działający od kilku miesięcy Ośrodek Zamiejscowy
Centralnego Biura Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego
został przemianowany na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów
Małolitrażowych „Bosmal”, co o tyle jest istotne, gdyż od tego momentu
rozpoczęły się prace projektowe i konstrukcyjne nad nowymi modelami
i odmianami produkowanych w FSM samochodów i ich podzespołów.
Pierwszym modelem, który powstał i został wdrożony do produkcji w 1974
roku był furgon Syrena 105 Bosto, następna konstrukcja to typowo
towarowa odmiana, R-20 ze skrzynią ładunkową krytą brezentowym
zadaszenie, głównie przewidywana jako oferta dla sektora rolniczego.
Równolegle trwa rozbudowa zakładu pod rozpoczęcie produkcji samochodu
licencyjnego 126p a w OBR SM rozpoczynają się analizy możliwości
wariantowania tego małolitrażowego samochodu. W pracowniach trwają
prace projektowe we współpracy z zewnętrznymi doświadczonymi
projektantami branży samochodowej. Powstaje projekt i prototypy odmiany
„Bombel” autorstwa Cezarego Nawrota z ASP Warszawa, który jeszcze
wielokrotnie będzie zapraszany do współpracy. W „Bosmalu” w Zakładzie
Konstrukcji kierowanym przez inż. Wiesława Wiatraka prace projektowe
w tym zakresie koordynuje powołany zespół wzornictwa, prowadzący
również własne projekty. Znaczącymi wówczas wdrożonymi odmianami są
samochód inwalidzki na bazie 126p, „malowarka” dla służb drogowych
i zmiany wyposażenia samochodu. W FSM w ramach rozwoju produkcji
samochodu licencyjnego wdrażane są wariantowe wersje wyposażenia jak
np.. modele „126p Personal” a następnie BIS, który charakteryzował się
silnikiem podpodłogowym typu bokser. Umożliwiło to wygospodarowanie w
części tylnej nad silnikiem dodatkowej choć niewielkiej przestrzeni
ładunkowej.
To pozwoliło również w „Bosmalu” na tworzenie prototypowych wersji
typu combi, po wcześniejszych próbach wydłużenia wersji podstawowej
o 10 cm. Następną poważną próbą projektową było opracowanie modelu
126p NP z silnikiem zlokalizowanym z przodu i otwieranymi tylnymi
drzwiami. W tym czasie były to już szeroko rozwinięte działania projektowe
we współpracy z zespołem z Wydziału Form Przemysłowych ASP Kraków,
którym to zespołem kierował prof. Jerzy Ginalski.
Prototypowe pojazdy 126p NP, wyprodukowane w OBR SM „Bosmal”
zostały zaprezentowane w Warszawie w kwietniu 1980 r. w ramach
uroczystości prezentacji milionowego „Malucha”. Coraz bardziej
profesjonalna i doświadczona kadra została zmobilizowana do opracowania
koncepcji własnego samochodu tzw. klasy 1000, a motorem takich działań
był inż. Wiatrak, przekonany o dużych aspiracjach i możliwościach całego
zespołu Zakładu Konstrukcji, składającego się z doświadczonych
konstruktorów i znakomicie wprowadzonych w arkana konstruowania
przedstawicieli młodego pokolenia inżynierów i projektantów. Po analizach
wstępnych wznowiono współpracę z zespołem ASP Kraków, któremu
zlecono opracowanie nadwozia takiego samochodu.
Powstało wiele wariantów i modeli, do dziś zachowanych w „Bosmalu”,
z których dwa zostały wybrane do dalszych prac projektowych. Jeden z nich
był autorstwa prof. Ginalskiego drugi prof. Krzysztofa Meisnera. Makieta 1:1
wykonana na Wydziale Wzornictwa była w przekonaniu oceniających mniej
„awangardowa”, zatem do realizacji makiety laminatowej zakwalifikowano
projekt prof. Meisnera. Jego cechą charakterystyczną była jednobryłowość
co wydawało się ze względów aerodynamicznych znacznie bardziej
obiecujące a potwierdziły to badania przeprowadzone w tunelu
aerodynamicznym. Pomimo gospodarczo trudnego okresu początku lat
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Takto by sa malo hovoriť, pretože subdodávateľské továrne spolupracujúce
s WSM boli rozmiestnené po celom regióne. Novým, mierne modernizovaným
modelom bola Syrena 105, ktorej výroba sa začala o niekoľko mesiacov
neskôr. V tom istom období bola podpísaná dohoda so spoločnosťou Fiat
o výrobe a predaji automobilu 126p. V roku 1972 sa závod premenoval na
Závod na výrobu malých automobilov, ktorý ju jednoznačne zaradil do
skupiny výrobcov automobilov.
V tom istom roku Detašované pracovisko Centrálnej konštrukčnej
a vývojovej kancelárie automobilového priemyslu, ktoré tu fungovalo niekoľko
mesiacov bolo premenované na „Bosmal“ - Centrum pre výskum a vývoj
malých vozidiel, čo je dôležité z toho hľadiska, že od vtedy sa začali
konštrukčné a stavebné práce na nových modeloch, typoch automobilov
a komponentov vyrábaných na FSM. Prvým modelom, ktorý bol vytvorený
a uvedený do výroby v roku 1974, bola dodávka Syrena 105 Bosto. Ďalšou
konštrukciou je typická dodávka R-20 s ložnou skriňou pokrytou plachtou,
určená predovšetkým pre poľnohospodársky sektor. Súčasne sa závod rozšíril
o výrobu licenčného vozidla 126p a vývojové centrum OBR SM začalo
analyzovať možnosti rôznych variant tohto malého automobilu.
V pracovniach prebiehali projekčné práce v spolupráci so skúsenými externými
dizajnérmi z automobilového priemyslu. Takto vznikol projekt a prototypy
odrody „Bombel“ z autorskej dielne dizajnéra Cezareho Nawrota z Akadémie
výtvarných umení vo Varšave, ktorý bol často pozývaný k spolupráci.
V konštrukčnej kancelárii „Bosmal“ pod vedením Ing. Wiesława Wiatraka
všetky konštrukčné práce v tejto oblasti koordinoval vybraný tím dizajnérov,
ktorý realizoval aj vlastné projekty. Medzi významnými boli uvedené do výroby
modely áut pre invalidov na báze konštrukcie 126p, model zvaný „maliarka“
určený najmä pre cestné služby a rôzne zmeny vo vybavení automobilov.
V rámci vývoja výroby licenčných úžitkových vozidiel spoločnosť FSM začala
zavádzať rôzne varianty vybavenia vozidiel, ako napríklad modely „126p
Personal“ a potom BIS, ktoré obsahovali podlahový motor typu boxer. To
umožnilo vytvoriť ďalší, aj keď malý batožinový priestor v zadnej časti nad
motorom.
Taktiež to umožnilo „Bosmalu“ vytvárať prototypové verzie kombi po
predchádzajúcich pokusoch o predĺženie základnej verzie o 10 cm. Ďalšou
významnou konštrukčnou skúškou bol vývoj vozidla 126p NP s motorom
umiestneným vpredu a s otváraním zadných dverí. V tom čase už boli široko
rozvinuté dizajnérske činnosti v spolupráci s tímom z Fakulty priemyselných
foriem Vysokej školy výtvarných umení v Krakove, ktorú riadil prof. Jerzy
Ginalski.
Prototypy vozidla 126p NP, vyrobené vo Vývojovom centre ,,Bosmal“ (OBR
SM „Bosmal“), boli predstavené vo Varšave v apríli 1980 v rámci slávnosti
predstavenia miliónteho vozidla 126p alebo bežne „Malucha". Čoraz viac
profesionálni a skúsení zamestnanci boli mobilizovaní k vývoju koncepcie
vlastného vozidla, tzv. triedy 1000 a ťahúňom týchto aktivít bol Ing. Wiatrak,
ktorý bol presvedčený o vysokých ašpiráciách a schopnostiach celého tímu
Konštrukčnej kancelárie pozostávajúceho zo skúsených konštruktérov,
dokonale oboznámených s otázkami konštrukcie zástupcov mladej generácie
technikov a dizajnérov. Po predbežných analýzach sa obnovila spolupráca
s tímom Vysokej školy výtvarných umení v Krakove, ktorý bol poverený
vývojom karosérie tohto automobilu.
Vzniklo veľa variantov a modelov, ktoré sa dodnes zachovali v „Bosmali“,
z ktorých boli dva vybrané pre ďalšie dizajnérske práce. Jedným z nich bol
návrh prof. Ginalskiho a druhý prof. Krzysztofa Meisnera. Maketa 1:1
vykonaná v oddelení dizajnu bola podľa hodnotiteľov menej „avantgardná“,
takže pre výrobu laminátovej makety bol vybraný návrh prof. Meisnera. Jeho
charakteristickým znakom bol návrh v jednom celku, ktorý sa z aerodynamických dôvodov zdal oveľa sľubnejší, čo potvrdili aj testy vykonané vo
veternom tuneli. Napriek ekonomicky ťažkému obdobiu na začiatku
osemdesiatych rokov bol rozhodnutím manažmentu Vývojového centra OBR
SM a FSM vybraný variant odovzdaný na ďalší vývoj konštrukcií a prototypov.
Beskid 106, ktorý sa ako prototyp začal skúšať na cestách v roku 1983,
vzbudil mimoriadny záujem ako koncepcia jednodielnej konštrukcie. Cestné
a laboratórne testy, ako aj názory používateľov tzn. tých, ktorí mali za úlohu

3.
Sala prototypów w OBR SM „Bosmal”
/ Prototypová miestnosť v OBR SM "Bosmal"

4.
Beskid 106 i Beskid 3
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5.
Modele 1:5 projektowanych samochodów
/ Modely 1:5 navrhnutých automobilov
7.
Inż. W. Wiatr
i inż. Z. Michniowski
na wystawie
CarDesign 2012
/ Inż. W. Wiatr
a inż. Z. Michniowski
na výstave
CarDesign 2012

6.
Rysunek projektowy jednego z
wariantów użytkowych Cinquecento
/ Nákres jednej z úžitkových
variantov Cinquecento

8.
Model samochodu
pożarniczego
produkowanego przez
WISS Bielsko-Biała
/ Model hasičského
vozu vyrobeného
spoločnosťou WISS
Bielsko-Biała

9.
„Trike” trójkołowiec na bazie silnika 126p
/ "Trike" trojkolka založená na motore 126p
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osiemdziesiątych, decyzją dyrekcji OBR SM i FSM, skierowano wybrany
wariant do rozpracowania konstrukcyjnego i prototypowego.
„Beskid 106”, który na drogi jako prototyp wyjechał w 1983 roku
wzbudził niezwykłe zainteresowanie jako koncepcja jednobryłowa. Badania
drogowe i laboratoryjne oraz opinie użytkowników, czyli tych którzy mieli za
zadanie testować w trakcie użytkowania prototypy, pozwoliły na
drobiazgową analizę i podjęcie decyzji co do ewentualnych prac
wdrożeniowych. Efekty takich rozważań były powodem do podjęcia decyzji
o zaprojektowaniu samochodu, który eliminowałby zauważone mankamenty
a byłby ewentualnie argumentem w rozmowach z licencjodawcą. Tak w 1987
roku powstał Beskid 2, w niektórych materiałach prezentowany jako Beskid
III wersji, z elementami wnętrza według koncepcji prof. Cezarego Nawrota.
Po wykonaniu jeżdżącej makiety projekt został zaprezentowany publicznie,
w tym programach motoryzacyjnych telewizji razem z Beskidem pierwszej
generacji a także samochodem 126p Cabrio, którego projekt i technologię
opracowano w „Bosmalu” oraz wdrożono do produkcji w ramach tzw.
krótkiej serii.
Stanowisko firmy FIAT w sprawie ewentualnego uruchomienia w FSM
samochodu według polskich propozycji było nieprzejednane. Nie
dopuszczali myśli o wprowadzeniu do swej sieci sprzedaży
niezaprojektowanego przez nich modelu. Tak więc wobec toczących się
rozmów o przejęciu FSM przez FIAT, perspektywa dla Beskida była zerowa.
W tym samym czasie pod koniec lat osiemdziesiątych prowadzono
negocjacje o uruchomieniu w FSM kolejnego samochodu licencyjnego,
z założenia większego od 126p i projektowanego we Włoszech
z uwzględnieniem najnowszych na owe czasy technologii. I tak w 1991 roku
w FSM ruszyła produkcja Cinquecento w dwóch odmianach silnikowych
700 i 900, którego produkcję przejął nowo wybudowany zakład w Tychach
o potecjale produkcyjnym przekraczającym 250 tys. pojazdów rocznie.
Niemniej już wcześniej w OBR SM „Bosmal” kontynuowano prace nad
stworzeniem ewentualnych wariantów użytkowych co pozwoliło na zebranie,
jak w przypadku prac nad Beskidem I i III, wiedzy i doświadczeń by
w negocjacjach licencyjnych strona polska była partnerem a nie tylko
słuchaczem. W zakresie prac koncepcyjnych a następnie projektowych
i prototypowych, powstawały odmiany samochodu pięciodrzwiowego
i warianty furgonów, prace były prowadzone w ramach Zakładu Konstrukcji
OBR SM w tym w Zespole Wzornictwa, ale także przy współpracy
z zespołem projektantów ASP Kraków. Wykonawstwo modeli i prototypów
powierzono sprawdzonej kadrze Prototypowni i Modelarni. Ciekawym
zrealizowanym do fazy prototypu projektem był trójkołowiec TRIKE, który
w założeniu podobnie jak parę lat wcześnie opracowana koncepcja
„autofury, miał wykorzystać potencjał produkcji silnika z 126p. Tymczasem
będący w fazie projektowej tzw. makijaż Malucha nie wyszedł jednak poza
koncepcje i makiety wstępne, gdyż strona włoska forsowała swój projekt, co
miało dla nich szczególnie znaczenie w momencie sprywatyzowania FSM
i powstania w 1993 roku Fiat Auto Poland.
Warto jednak wspomnieć, że poza strukturami FSM powstawały ciekawe
projekty i pojazdy. Najbardziej znanym samochodem dostawczym
produkowanym w skali małoseryjnej był wtedy Polonez w wersji Furgon
wdrożony w latach osiemdziesiątych w kooperacji przez firmę polonijną
Atarex z Bielsku-Białej, a koncepcja samochodu terenowego na bazie ŁadyNivy projektowana na zlecenie innej firmy nie wyszła poza koncepcje
projektowe i makiety. Zresztą firmy polonijne, które jako pierwsze
powstawały właśnie w rejonie Podbeskidzia miały w znacznym stopniu
swoje udziały w kooperacyjnych dostawach do FSM a także produkowały
akcesoria do samochodów wszelkich typów jak np. bagażniki dachowe.
To w skrócie historia projektów i produkcji samochodów w Bielsku-Białej
i okolicy, gdy przez wiele lat miasto było nazywane stolicą polskiej
motoryzacji.

testovať prototyp, umožnili podrobnú analýzu a rozhodovanie o možných
realizačných prácach. Výsledky týchto poznámok boli dôvodom na prijatie
rozhodnutia o navrhnutí auta, ktoré by odstránilo zistené nedostatky a mohli
by byť argumentom pri rokovaniach s poskytovateľom licencie. Takto v roku
1987 vznikol Beskid 2, v niektorých materiáloch bol predstavený ako verzia
Beskid verzia III s interiérovými prvkami podľa koncepcie prof. Cezarého
Nawrota. Po vyhotovení pojazdnej makety bol projekt predstavený verejnosti
v automobilových televíznych programoch spolu s prvou generáciou auta
Beskid a automobilom Cabrio o 126p, ktorého dizajn a technológia bola
vyvinutá vo Vývojovom centre „Bosmal“ a začalo sa vyrábať v rámci tzv.
krátkej serie.
Stanovisko spoločnosti FIAT vo vzťahu k možnému uvedeniu automobilu
na trh MFŠ podľa poľských návrhov bolo nekompromisné. Nepripúšťali
myšlienku o zavedení modelu do svojej predajnej siete, ktorý by sami
nenavrhli. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania o prevzatí FSM spoločnosťou
FIAT bola vyhliadka pre Beskid nulová. Koncom osemdesiatych rokov sa
začali rokovania o spustení výroby ďalšieho vozidla v licencii Fiat, ktoré malo
byť väčšie ako 126p a navrhnuté malo byť v Taliansku. A tak v roku 1991
spoločnosť FSM začala s výrobou Cinquecento v dvoch variantoch motorov
700 a 900, ktorých výrobu prevzal novovybudovaný závod v meste Tychy
s výrobnou kapacitou presahujúcou 250 tisíc vozidiel ročne. Avšak ešte skôr
vo Vývojom centre OBR SM „Bosmal“ pokračovali práce na vytvorení
možných funkčných variantov, ktoré umožnili, ako v prípade prác na Beskide
I a III, získať nové poznatky a skúsenosti, vďaka čomu bola poľská strana
partnerom a nielen poslucháčom v licenčných rokovaniach. V rámci
koncepčných a následne konštrukčných a prototypových prác boli vytvorené
päťdverové varianty automobilov a dodávok. Práce boli realizované v rámci
Konštrukčného závodu OBR SM vrátane dizajnérskeho tímu, ale aj
v spolupráci s tímom dizajnérov Akadémie výtvarných umení v Krakove.
Vykonávanie modelov a prototypov bolo zverené osvedčeným pracovníkom
prototypov a modelov. Zaujímavým projektom uskutočňovaným
v prototypovej fáze bola trojkolka TRIKE, ktorá rovnako ako pred niekoľkými
rokmi mala koncepcia „auto fúry“ využívať výrobný potenciál motora 126p.
Medzitým bol vo fáze návrhu tzv. lifting „Malucha“, avšak nepresahoval rámy
koncepcie a úvodných makiet, pretože talianská strana si vynútila svoj dizajn,
ktorý bol pre nich obzvlášť dôležitý v čase privatizácie FSM a založenia
spoločnosti Fiat Auto Poland v roku 1993.
Za zmienku však stojí skutočnosť, že zaujímavé projekty a vozidlá boli
vytvorené aj mimo štruktúr FSM. Najpopulárnejšou dodávkou vyrobenou
v malej sérii bola verzia Polonez Furgon vyrobená v osemdesiatych rokoch
v spolupráci s jednou z poľských spoločností joint-venture v Bielsko-Biała Atarex a koncepcia terénneho vozidla na báze Lady-Nivy navrhnutá na
žiadosť inej spoločnosti, avšak nepresiahla rámy koncepcie dizajnu a makety.
Okrem toho, poľské spoločnosti joint-venture, ktoré boli prvé a boli zakladané
v regióne Podbeskidzie, sa prevažne podieľali na subdodávkach pre FSM
a tiež vyrábali doplnky pre automobily všetkých typov, napríklad strešné
nosiče.
Toto je stručná história dizajnu a výroby automobilov v Bielsko-Białe
a okolí, keďže mesto bolo mnoho rokov nazývané hlavným mestom poľského
automobilového priemyslu.

Od redakcji:
Kierownikiem Zespołu Wzornictwa, oraz projektantem nadwozia
Beskid III, TRIKa wspomnianych projektów firm polonijnych a także
autorem i współautorem wielu patentów i wzorów użytkowych
w tym wersji użytkowych samochodu Cinquecento, był w ramach
pracy w „Bosmalu” w Zakładzie Konstrukcji OBR SM, oraz w ramach
własnej działalności projektowej, autor powyższego opracowania Zbigniew Michniowski
Od redaktora:
Vedúcim dizajnérskeho tímu a dizajnérom karosérie auta Beskid III,
TRIK, spomínaných projektov poľských spoločností joint-venture,
autorom a spoluautorom mnohých patentov a úžitkových vzorov
vrátane úžitkovej verzie automobilu Cinquecento, bol v období práce
v „Bosmali“ v Konštrukčnom závode vývojového centra, ako aj svojich
vlastných dizajnérskych aktivít, autor vyššie uvedenej štúdie Zbigniew Michniowski.
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dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

Szybowce
/ Vetrone
Zbigniew Michniowski

Historia marzeń o lataniu jak ptaki, sięga czasów starożytnych a
najbardziej znanym tego przykładem jest mit o Dedalu i Ikarze. W XII
wieku angielski filozof Roger Bacon opisał w swej rozprawie możliwości
lotu człowieka. Znaczące prace w tym zakresie przedstawił Leonardo da
Vinci w notatkach i szkicach rozwiązań konstrukcyjnych, zajmując się
tym w sposób twórczo-naukowy w latach 1490-1519. Opracował
założenia teorii spadochronu, badał możliwości lotu człowieka przy
pomocy ruchomych skrzydeł a także przy pomocy urządzeń
przypominających dzisiejsze balony i śmigłowce. Czterysta lat później
próby szybowania na konstrukcjach w założeniach będących
pierwowzorami dzisiejszych lotni, podejmowali Niemiec Otto Lilienthal
i Amerykanin Octave Chanute. Szybowce Llilienthala koncepcję budowy
czerpały z nietoperzy, co wydawało się naturalną konsekwencją
naśladowania istot latających. Jednak dopiero modyfikacje licznych
projektów Lilienthala przyniosły w 1891 roku pierwsze sukcesy
przelotów kilku i kilkunastometrowych. Pionierami byli również bracia
Wright, początkowo budujący szybowce a ich pierwsze konstrukcje były
dwupłatami o prostokątnych skrzydłach, na których w 1903 roku
dokonali pierwszych wzlotów. W historii rozwoju lotnictwa zapisali się
również Polacy a ciekawostką jest, że pierwszym pasażerem metrowego
modelu z ruchomymi skrzydłami zbudowanego w 1643 roku przez
Tytusa Boratyniego…był kot. Równolegle z Lilienthalem swoje prace
nad szybowcami prowadził Czesław Tański i w 1894 roku wykonał na
swym prymitywnym szybowcu nazwanym lotnią pierwsze
kilkumetrowe loty. On też wzorował się na budowie ptaków jednak
jego próby nieprędko zakończyły się sukcesem.
Niesłychanie dynamicznemu rozwojowi szybowców a także samolotów
w pierwszych dekadach XX wieku, towarzyszyły również prowadzone
w Polsce prace konstrukcyjne nad szybowcami. Pierwsze zawody
szybowcowe rozegrano w 1935 roku w Bezmiechowej, gdzie był jeden
z ważniejszych ośrodków szybownictwa a powstające konstrukcje
szybowców pozwalały na bicie światowych rekordów przelotów.
Trzeba jednak zaznaczyć, że większe jednak zaangażowanie w realizacji
myśli o lataniu przejawiali ówcześni pionierzy stosowania napędów
mechanicznych wykorzystujących rozwijające się pod koniec XIX wieku silniki
wewnętrznego spalania i śmigła. Do tych pionierów należeli również bracia
Wright.
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Zbigniew Michniowski - inżynier i projektant form przemysłowych,
z samorządem Bielska-Białej był związany od 1993 roku jako dyrektor
Galerii BWA i doradca Rady Miejskiej, później przez rok pełnił funkcję
prezydenta miasta. Po okresie 6 lat kierowania Agencją Poszanowania
Energii, wrócił w 2002 roku do Urzędu Miejskiego na lat 15, jako
zastępca prezydenta a w końcówce pełnił funkcję pełnomocnika
prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Równocześnie jako
przedstawiciel miasta był wybierany siedmiokrotnie na dwuletnie
kadencje w skład Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia „Energy
Cities,” dwukrotnie na funkcję wiceprezesa. W tym czasie działał
również jako prezes „Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites”
i Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Jako ekspert ds. zrównoważonego
rozwoju uczestniczył w pracach wielu zespołów a także
w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych.
Zbigniew Michniowski - inžinier a dizajnér priemyselných foriem, bol
od roku 1993 spojený s miestnou samosprávou v Bielsko-Biała, ako
riaditeľ Galérie BWA a poradca mestskej rady, potom bol rok
primátorom mesta. Počas šiestich rokov fungovania Agentúry pre
úsporu energie sa v roku 2002 vrátil na Mestský úrad na 15 rokov ako
zástupca primátora , a nakoniec bol splnomocnencom primátora pre
trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň bol ako zástupca mesta zvolený
sedemkrát na dvojročné funkčné obdobie za člena rady Európskej
asociácie ,, Energy Cities,” a dvakrát za podpredsedu. V tom čase
pôsobil aj ako predseda „Združenia miest poľskej siete Energie Cites“
a združenia „Region Beskidy“. Ako odborník na trvalo udržateľný rozvoj
sa podieľal na práci mnohých tímov na národných a na
medzinárodných konferenciách a sympóziách.

Dejiny snov o lietaní ako vtáky siaha až do staroveku a najznámejším
príkladom je mýtus o Daidalose a Ikarose. V 12. storočí anglický filozof
Roger Bacon vo svojej dizertačnej práci opísal možnosti letu človekom.
Významné práce v tejto oblasti predstavil Leonardo da Vinci
v poznámkach a náčrtoch konštrukčných riešení, ktorými sa zaoberal
kreatívnym a vedeckým spôsobom v rokoch 1490 - 1919. Vyvinul
základy teórie padákov, študoval možnosti ľudského letu pomocou
pohyblivých krídel a tiež pomocou zariadení pripomínajúcich dnešné
balóny a vrtuľníky. O 400 rokov neskôr kĺzať na konštrukciách,
založených na prvkoch dnešných závesných klzákov, sa pokúsili Nemec
Otto Lilienthal a Američan Octave Chanute. Klzáky Lilienthal čerpali
nápad konceptu konštrukcie od netopierov, čo sa zdalo prirodzeným
dôsledkom napodobňovania lietajúcich bytostí. Prvé úspechy letov na
vzdialenosť niekoľkých metrov v roku 1891 priniesli iba úpravy
mnohých projektov Lilienthala. Bratia Wrightovci boli tiež
priekopníkmi, spočiatku stavali klzáky a ich prvými stavbami boli
dvojplošníky s pravouhlými krídlami, na ktorých v roku 1903 urobili
prvé vzostupy. Do dejín vývoja letectva sa zapísali aj Poliaci. Je
zaujímavé, že prvým cestujúcim v metrovom modeli s pohyblivými
krídlami, ktorý postavil v roku 1643 Titus Boratyn bola mačka...
Súbežne s Lilienthalom svoju prácu na klzákoch vykonával Czesław
Tański, v roku 1894 urobil prvé, niekoľko metrov dlhé lety na svojom
primitívnom klzáku, ktorý sa nazýval závesný klzák. Jeho vzor boli
vtáky, jeho pokusy však dlho neboli úspešné.
Nezvyčajne dynamický vývoj vetroňov a lietadiel v prvých desaťročiach 20.
storočia bol sprevádzaný aj stavebnými prácami na vetroňoch vykonávanými
v Poľsku. Prvá súťaž v kĺzaní sa konala v roku 1935 v Bezmiechowe, kde
existovalo jedno z najdôležitejších stredísk kĺzania a vznikajúce konštrukcie
vetroňov umožňovali dosahovať svetové letecké rekordy. Je však potrebné
poznamenať, že väčšími priekopníkmi pri realizácii myšlienky lietania boli
vtedy priekopníci vo využívaní mechanických pohonov s použitím spaľovacích
motorov a vrtúľ, ktoré sa vyvinuli na konci 19. storočia. K týmto priekopníkom
tiež patrili bratia Wrightovci.
Pri prezentácii rôznych druhov klzákov stojí za zmienku spomenúť
základné rozdiely vyplývajúce zo stavebných materiálov spojených s vývojom
technológie a konštrukcie, ktoré boli určené aerodynamickým výskumom,
ergonómiou a v určitom zmysle aj estetickými hodnotami. Hlavne kvôli
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3.
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8.
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Prezentując typoszeregi szybowców warto wspomnieć podstawowe
różnice wynikające z materiałów konstrukcyjnych związanych z rozwojem
technologii i budowy, która była determinowana badaniami aerodynamicznymi, ergonomią i także w pewnym sensie walorami estetycznymi.
Głownie ze względu na materiały były to szybowce drewniane
i kompozytowe. Szybowców o konstrukcji metalowej i mieszanej było
marginalnie mało. Ze względu na budowę szybowców możemy zastosować
najprostszy podział na szkolno-treningowe i wyczynowe w tym akrobacyjne.
Finezyjne rozwiązania zaś wymuszała rywalizacja sportowa i zapewne
komercyjna. Natomiast wprowadzane klasy szybowców różniły się głównie
rozpiętością skrzydeł.
Po drugiej Wojnie Światowej w oparciu o istniejące kadry rozpoczęto
odbudowę przemysłu lotniczego. Już w 1946 roku na lotnisku w Bielsku
rozegrano pierwsze zawody samolotowe gdzie tym samym roku utworzono
Instytut Szybownictwa a jeszcze tego samego roku wykonano i oblatano
5 pierwszych szybowców Salamandra konstrukcji Czerwińskiego. Następnie
instytut przekształcono w Szybowcowe Zakłady Doświadczalne SDZ. Przez
następne dziesięciolecia były jednymi z najbardziej znanych na świecie
producentów szybowców, na których polscy piloci wielokrotnie zdobywali
najwyższe laury w sporcie szybowcowym.
Pierwszą konstrukcją był Sęp a następne serie to Mucha, Jastrząb,
Jaskółka, Bocian, Czapla, Zefir, Foka, Cobra i Jantar wykonywane w wielu
wariantach. Naj bardziej znanymi konstruktorami tych szybowców byli:
J. Niespał, T. Kostia, W. Okarmus, B. Szuba i Kurbiel. Niektóre z tworzonych
przez nich konstrukcji były milowymi krokami w rozwoju szybownictwa
i warto o tym szerzej wspomnieć.
Podobnie jak pierwszy Sęp z 1947 roku kolejne typy były konstrukcjami
drewnianymi z wykorzystaniem sklejki co zwłaszcza przy kształtowaniu
kadłubów o przekrojach kolistych i eliptycznych oraz kształtów
trójwymiarowych, wymaga znakomitych kwalifikacji wykonawców. Tym
bardziej, że ilość wykonywanych modeli i odmian była dowodem kunsztu
załogi. Częściowo do wykończenia powierzchni zewnętrznych było
wykorzystywane płótno odpowiednio impregnowane i wzmacniane.
Pierwsze typy szybowców były wyposażane w linkowe systemy
sterowania, zastępowane w kolejnych modelach popychaczami dającymi
większą dokładność przenoszenia sił do ruchomych elementów szybowca
jak lotki, trymery, stery kierunku, hamulce mechaniczne i aerodynamiczne
czy elementy chowanego podwozia w bardziej zaawansowanych
konstrukcjach. Dążenie do osiągnięcia doskonałości, w tym maksymalizacja
możliwości przelotu w locie ślizgowym, wymuszała ograniczanie wagi
szybowców oraz poprawę ich walorów aerodynamicznych. Z początkowych
wartości 4-5 najlepsze wyczynowe szybowce osiągają współczynniki 60-70,
co znaczy, że z wysokości 1 km mogą przelecieć 60-70 km lotem ślizgowym.
Istotnym parametrem każdego szybowca jest również prędkość minimalna
(względem otaczającego go powietrza!) gdyż przy prędkościach mniejszych
dochodzi do zaniku siły nośnej i do zjawiska tzw. przeciągnięcia. Skutkuje to
utratą zdolności lotnych co uniemożliwia manewrowanie, grożąc
wpadnięciem w „korkociąg” i wielokrotnie kończyło się rozbiciem szybowca.
Muszą zatem istnieć warunki, przy których szybowiec może latać. Najczęściej
piloci wykorzystują termikę czyli wznoszenie się mas nagrzanego powietrza
co tworzy „kominy” pozwalające osiągnąć niezbędną wysokość do przelotu.
Nie licząc motoszybowców, które mogą dzięki własnemu silnikowi nabrać
odpowiedniej prędkości startu i wysokości do kontynuowania lotu, szybowce
są holowane przez samoloty lub startują za wyciągarką.
W śród ponad 50 typów szybowców skonstruowanych w SZD (nie licząc
co najmniej tylu ich wersji) wyróżniały się pod względem „urody” niektóre
z nich. Wymienić tu warto chociażby „Jaskółkę” T. Kostii z wczesnych lat 50tych, która stała się wzorem elegancji tamtejszego pokolenia szybowców, czy
„Fokę” W. Okarmusa, które wspólnie z „Zefirem” B. Szuby stanowiły takiż
sam wzór w latach sześćdziesiątych. W końcu lat siedemdziesiątych pojawiły
się laminatowe ”Jantary” Kurbiela, stanowiące całą rodzinę, gdyż dotyczyło
to zarówno kilku szybowców klasy „Standard” jak i klasy otwartej. Na wiele
dziesiątków lat ich rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne ale też dizajn

použitým materiálom to boli drevené a kompozitné klzáky. Kovové klzáky
a konštrukcie z rôznych materiálov sa vyskytovali len okrajovo a v malej
miere. S ohľadom na konštrukciu klzákov ich môžeme najjednoduchšie
rozdeliť na školské - výcvikové a športové, vrátane akrobatických.
Sofistikované riešenia boli vynútené športovou súťaživosťou a pravdepodobne
aj komerčnou súťažou. Druhy vetroňov sa však líšili hlavne v rozpätí krídiel.
Po druhej svetovej vojne sa letecký priemysel začal obnovovať na základe
existujúcich ľudských kapacít. Už v roku 1946 sa na letisku v Bielsku konala
prvá letecká súťaž, v tom istom roku bol vytvorený Ústav pre vetrone (Instytut
Szybownictwa ), ešte v tom istom roku bolo postavených a otestovaných
5 vetroňov Salamander, od konštruktera Czerwińskeho. Neskôr sa ústav
transformoval na Experimentálny závod pre vetrone (Szybowcowe Zakłady
Doświadczalne SDZ). V nasledujúcich desaťročiach boli jedným
z najznámejších výrobcov klzákov na svete, na ktorých poľskí piloti
opakovane získavali najvyššie vavríny a ocenenia v kĺzaní.
Prvou konštrukciou bol Sęp a nasledovali ho série vetroňov Mucha,
Jastrząb, Jaskółka, Bocian, Czapla, Zefir, Foka, Cobra a Jantar vyrobené
v mnohých variantoch. Najznámejšími návrhármi a konštruktérmi týchto
klzákov boli: J. Niespał, T. Kostia, W. Okarmus, B. Szuba a Kurbiel. Niektoré zo
spomenutých konštrukcii boli míľnikmi vo vývoji vetroňov a klzáku, stojí za
zmienku sa im venovať podrobnejšie.
Podobne ako v prípade prvého vetroňa Sęp z roku 1947 išlo o drevené
konštrukcie s preglejkou, ktoré najmä pri tvarovaní trupov s kruhovými a
eliptickými prierezmi, ako aj trojrozmerných tvarov, vyžadovali vynikajúcich
kvalitných dodávateľov. Čím viac bolo vyrobených modelov a variácií, tým
viac to bolo dôkazom profesijného umenia a zručnosti zamestnancov. Na
dokončenie vonkajších plôch používali ošetrené plátno - špeciálne
impregnované a zosilnené.
Prvé typy vetroňov boli vybavené lankovými systémami ovládania, ktoré
v následných modeloch boli nahradené tlačnými pruhmi, ktoré dávajú väčšiu
presnosť prenosu sily na pohyblivé časti klzáku, ako sú napríklad krídla,
vyžínače, kormidlá, mechanické a aerodynamické brzdy alebo zaťahovacie
prvky podvozku vo vyspelejších konštrukciách. Snaha o dokonalosť vrátane
maximalizácie možnosti kĺzavého letu prinútila k zníženiu hmotnosti klzáku
a zlepšeniu ich aerodynamických hodnôt. Z počiatočných hodnôt 4-5
dosahujú najlepšie športové klzáky koeficienty 60-70, čo znamená, že
z výšky 1 km môžu kĺzavým letom preletieť 60-70 km. Dôležitým
parametrom každého vetroňa - klzáka je aj minimálna rýchlosť (vzhľadom
na vzduch v okolí!), pretože pri nižších rýchlostiach zlyháva vztlak
a prichádza k výskytu tzv. pádovej rýchlosti. To má za následok stratu
letových schopností, čo bráni manévrovaniu a hrozí, že sa vetroň dostane do
„vývrtky“ a najčastejšie vedie k pádu vetroňa. Preto musia existovať
podmienky, za ktorých môže klzák lietať. Najčastejšie piloti používajú
termiku, t. j. stúpavé prúdenie vzduchu, čo vytvára „komíny“, ktoré umožňujú
dosiahnutie potrebnej výšky letu. Ak sa nepočítajú motorové vetrone, ktoré
vďaka svojmu vlastnému motoru môžu získať primeranú štartovaciu rýchlosť
a nadmorskú výšku, aby pokračovali v lete, vetrone sú ťahané lanom za
motorovým lietadlom, alebo sa využíva vzlet navijakom.
Spomedzi viac ako 50 druhov vetroňov zostrojených v SZD (nepočítajúcich
aspoň toľko verzií), niektoré z nich vynikli „krásou“. Za zmienku stojí
„lastovička“ „Jaskółka” - T. Kostia zo začiatku 50. rokov 20. storočia, ktorá sa
stala príkladom elegancie tejto generácie klzákov alebo „tuleň“- „Foka” - W.
Okarmusa, ktorá spolu so „Zefirom“ - B. Szuby mali v šesťdesiatych rokoch
rovnaký dizajn. Koncom sedemdesiatych rokov sa objavili laminátové vetrone
rady „Jantar“ od Kurbiela, ktoré vytvorili celú rodinu, pretože súviseli
s niekoľkými vetroňmi triedy ,,štandard“ a otvorenej triedy. Po mnoho
desaťročí sa ich konštrukčné a technologické riešenia, ale aj dizajn, stali
vizitkami poľských vetroňov.
Na tomto mieste by sa však mali spomenúť dva vetrone, s ktorými mal
každý z pilotov, ktorí dnes lietajú, príležitosť dôkladne sa zoznámiť. Hovoríme
samozrejme o nesmrteľnom „Bocianovi“, ktorý vznikol začiatkom 50. rokov
20. storočia a o laminátovom „Puchaczi“ z konca 70. rokov. Okrem ich
nepopierateľných výhod sa do popredia dostala jedna - sú to dvojmiestne
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stały się wizytówką polskich szybowców.
W tym miejscu należy jednak wspomnieć o dwóch szybowcach,
z którymi właściwie każdy z latających dzisiaj pilotów miał okazję dogłębnie
się zapoznać. Mowa tu oczywiście o nieśmiertelnym „Bocianie”, który
powstał na początku lat pięćdziesiątych i laminatowym „Puchaczu” z końca
lat siedemdziesiątych. Oprócz ich niepoślednich zalet, królowała jedna: są to
szybowce dwumiejscowe, a więc takie, na których piloci uczyli się latać,
wykonując również swój pierwszy samodzielny lot.
Niestety SZD to już wspaniała utkana sukcesami historia. Na początku
XXI wieku zakład przestał istnieć. Czy to był koniec przygody Bielska-Białej
z szybowcami? Następne lata pokazały, że wcale nie. Wysoko wyspecjalizowana kadra SZD stanowiąca największą wartość profesjonalną postanowiła
działać na własną rękę.
Jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych w obiektach szkoły szybowcowej
na Żarze zaczęła działać pierwsza prywatna w branży lotniczej firma
prowadzona przez inżyniera Edwarda Margańskiego. W pierwszym etapie
zajmowała się remontami szybowców i samolotów zabytkowych, zaś później
zgodnie z zainteresowaniami jej twórcy zaczęła parać się projektowaniem
i produkcją najpierw szybowców a później samolotów. Zaczęło się od
akrobacyjnych „Swiftów”, na których nasi piloci zdobyli 4-ry pierwsze
miejsca na Mistrzostwach Świata w akrobacji szybowcowej w Zielonej Górze,
zaś w dwa lata później powstał dwumiejscowy „Fox” wyprodukowany
w ilości ponad 80 sztuk i stanowiący wspólnie ze „Swiftem” prawie monotyp
na mistrzostwach Europy czy Świata. Potem były samoloty: odrzutowy
„Bielik”, dwusilnikowa „Orka”, czy doświadczalna „Małgosia II”.
Drugim, który odważył się na pójście samodzielną drogą był inżynier
Andrzej Papiorek, rozpoczynając na początku lat 90-tych działalność
z kontynuacją współpracy z firmą Stemme. Ta początkowo mała firma
rozrosła się do największej i najbardziej rozwiniętej prywatnej firmy
w rejonie Bielska-Białej. Dość powiedzieć, że w okresie swej działalności
wyprodukowała kilkaset samolotów i szybowców o wysokim stopniu
skomplikowania.
Pan Janusz Karasiewicz zaś podjął się w tamtym okresie nietypowego
zadania. Korzystając z zachowanej w Czechach oryginalnej dokumentacji
konstrukcyjnej zbudował serię ponad dwudziestu zabytkowych samolotów
Bucker Jungmann z lat 30-tych.
Koniecznie warto wspomnieć, że swego rodzaju przykładem były firmy
polonijne: Konsuprod gdzie powstały lekki samolot „Moskito” i 3Xtrim (oba
konstrukcji inż. Adama Kurbiela) oraz Remos i gdzie w dużych ilościach
wyprodukowano samolot „Mirage” konstrukcji inż. Jerzego Cisowskiego.
Odnotować z dużą satysfakcją należy również działalność zakładu
stworzonego przez inż. Bogumiła Beresia znanego z wyczynowych
szybowców „Diana” skonstruowanych przez niego. O sukcesach sportowych
osiągniętych na tych szybowcach nie trzeba chyba wspominać. To na Dianie
Sebastian Kawa zdobył ponad 20-krotnie złote medale Mistrzostw Świata,
Europy i Olimpiady Lotniczej, rozsławiając Aeroklub Bielsko-Bialski
i szybownicze tradycje miasta.
Aktualnie tradycje konstruowania i produkcji nowych szybowców w tym
rozwój „Diany”, kontynuuje również firma Avionic z Górek Wielkich B. Kawika
i L. Matuszka znanych z produkcji kilkaset struktur laminatowych do
najpowszechniejszego dziś na Świecie samolotu akrobacyjnego „Ekstra 300”.
Natomiast tradycje zakładów remontujących szybowce (po części
również samoloty) podtrzymują firmy Pana J. Biskupa na Żarze, A. Nowaka
z Żywca i H. Mynarskiego który jest właścicielem dawnej fili SZD w Jeżowie
Sudeckim.
Bez wątpienia można stwierdzić, że działalność Szybowcowych Zakładów
Doświadczalnych, jego poprzedników i następców z terenu całego
Podbeskidzia, na trwale wpisała się w historię światowego rozwoju
szybownictwa.

W publikacji użyto fotgrafii / V publikácii boli použité fotografie:
Krzysztofa Cieślowskiego, Zbigniewa Wekseja, Wojtka Gorgolewskiego,
Edwarda Margańskiego i Zbigniewa Michniowskiego.

klzáky, čiže tie, na ktorých sa piloti učili lietať - mohli na nich vykonávať svoj
prvý samostatný let.
Bohužiaľ, SZD je už skvelý príbeh tkaný úspechom, ktorý prešiel do dejín.
Na začiatku 21. storočia tento závod zanikol. Bol to koniec bielského
dobrodružstva s vetroňmi? Nasledujúce roky ukázali, že nie. Vysoko
špecializovaný personál SZD predstavujúci najväčšiu profesionálnu hodnotu
sa rozhodol konať samostatne.
Koncom osemdesiatych rokov začala v objektoch Leteckej školy lietania na
vetroňoch v Żari fungovať prvá súkromná spoločnosť v leteckom priemysle,
ktorú riadil inžinier Edward Margański. V prvej etape spoločnosť opravovala
klzáky a historické lietadlá a neskôr sa v súlade so záujmami jeho tvorcu
začala zaoberať navrhovaním, výrobou prvých vetroňov a neskôr aj lietadiel.
Začali od akrobatického lietadla „Swift“, na ktorom naši piloti získali 4. miesto
na Majstrovstvách sveta v akrobatickom kĺzaní v Zielonej Góre a o dva roky
neskôr vznikol dvojmiestny „Fox“, ktorý vyrobili v množstve vyše 80 kusov
a spolu so „Swiftom“ tvorili takmer monotyp na európskych a svetových
majstrovstvách. Potom boli lietadlá - prúdový „Bielik", dvojmotorová "Orka"
a experimentálny "Małgosia II".
Druhý, ktorý sa odvážil kráčať nezávislou cestou, bol inžinier Andrzej
Papiorek, ktorý na začiatku 90. rokov začal samostatne podnikať v tejto
oblasti a pokračoval v spolupráci so spoločnosťou Stemme. Táto na začiatku
malá spoločnosť sa rozrástla na najväčšiu a najmodernejšiu spoločnosť
v regióne Bielsko. Stačí povedať, že počas fungovania spoločnosť vyrobila
niekoľko stoviek lietadiel a vetroňov s veľmi zložitou konštrukciou.
V tom istom období sa pán Janusz Karasiewicz rozhodol pracovať na
veľmi nezvyčajnom projekte. S použitím pôvodnej, konštrukčnej
dokumentácie z Českej republiky vyrobil sériu viac ako dvadsiatich
historických lietadiel z 30. rokov 20. storočia Bucker Jungmann.
Za zmienku stojí, že svojho druhu boli príkladom poľsko-americké
spoločnosti - Konsuprod, kde sa vytvorili ľahké lietadlá „Moskito“ a 3Xtrim
(obe konštrukcie od inžiniera Adama Kurbiela) a Remos, kde sa skonštruovalo
a vyrobilo veľké množstvo lietadiel „Mirage“ od konštruktéra inžiniera Jerzego
Cisowskeho.
S veľkým uspokojením treba poznamenať, že výrobný závod, ktorý založil
inžinier Bogumił Bereś, známy svojimi vysokovýkonnými športovými vetroňmi
„Diana“, ktoré konštruoval Bereś. Nesmieme opomenúť športové úspechy
dosiahnuté na týchto klzákoch. Sebastian Kawa získal na vetroni Diana viac
ako 20-násobnú zlatú medailu na Majstrovstvách sveta, Európy a letných
olympijských hrach, čím priniesol slávu pre Biely-Białský aeroklub pôsobiaci
v Bielsko-Biale a pre tradície mesta v tejto oblasti.
V súčasnosti v tradícii výroby nových klzákov vrátane vývoja vetroňov
„Diana“ pokračuje spoločnosť Avionic v obci Górki Wielkie pod vedením
B. Kawika a L. Matuszeka - známy z výroby niekoľkých stoviek laminátových
štruktúr pre najbežnejšie akrobatické lietadlá v celom svete - „Ekstra 300“.
V tradícii generálnych opráv vetroňov, klzákov (čiastočne tiež lietadiel)
pokračujú spoločnosti pána J. Biskupa v Żari, A. Nowaka z Żywieca
a H. Mynarskiho, ktorý je majiteľom bývalej pobočky SZD v obci Jeżów
Sudecki.
Nepochybne sa dá povedať, že aktivity Experimentálneho závodu pre
vetrone (Szybowcowe Zakłady Doświadczalne SDZ), jeho predchodcov
a nástupcov z celého Podbeskidzia, sú trvalo zapísané do globálnych dejín
vývoja kĺzania.

15.
„Fox”
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dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

Depozytariusze dziedzictwa
kulturowego na trójstyku
w Mikroregionie Gorolsko Swoboda
Nositelia kultúrneho dedičstva
na Trojmedzí v mikroregióne
Górolsko Swoboda

mgr Leszek Richter - jest założycielem i kierownikiem Izby
Regionalnej im. Adama Sikory Miejscowego Koła Polskiego
Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, która jest
społeczną instytucją o charakterze muzealnym. Od prawie
23 lat systematycznie działa i realizuje projekty na rzecz
identyfikacji, dokumentacji, zachowania, wzmacniania
i promowania dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego
i Górnych Kisuc, w tym tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.
Mgr.Leszek Richter - je zakladateľom a vedúcim Regionálnej
pamätnej izby Adama Sikory z Miestneho krúžku poľského
kultúrneho a vzdelávacieho združenia v Jablunkove, čo je
komunitná inštitúcia múzejného charakteru. Už takmer
23 rokov systematicky prevádzkuje a realizuje projekty
zamerané na identifikáciu, dokumentáciu, zachovanie,
posilnenie a propagáciu kultúrneho dedičstva Tešinského
Sliezska a Horných Kysúc, vrátane tradičných remesiel
a remesiel.

Leszek Richter

Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” –
jakość i tradycja z Mikroregionu Gorolsko Swoboda
Mikroregion Gorolsko Swoboda został powołany do życia w maju 2007
roku przez 2 organizacje pozarządowe z Czech oraz Polski i samorząd
gminny ze Słowacji, odpowiednio Miejscowe Koło Polskiego Związku
Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, Oddział Górali Śląskich Związku
Podhalan i gminę Oszczadnica. Obecnym partnerem z Polski jest Gromada
Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu. Jego zadaniem jest
promowanie i uwidocznianie niepowtarzalnego charakteru polsko – czesko
– słowackiego pogranicza i to we wszystkich jego aspektach od
kulturowego, poprzez historyczny aż po turystyczny. Chodzi o swoisty
obszar góralski leżący w otoczeniu Beskidów z zachowanymi tradycjami
i przyrodą, od początku 16 w. kształtowanymi w znaczącym stopniu przez
kolonistów wołoskich (przybyłych ze wschodu z sąsiednich pasm
karpackich), zaprowadzających stopniowo sałasznictwo, tzn. górską
gospodarkę pasterską. Historycznym centrum regionu jest miasto
Jabłonków. Powstanie Mikroregionu Gorolsko Swoboda było również
wyrazem troski społeczności lokalnych z trójstyku o skuteczną ochronę
dorobku materialnego i duchowego poprzednich pokoleń, tworzącego
wspólne dziedzictwo kulturowe w postaci gwary, śpiewiu, muzyki,
dorocznych i rodzinnych zwyczaji i obrzędów, ubiorów i ich form
zdobniczych, technik wytwórczych, sałasznictwa czy też budownictwa.
Od 2007r. w Mikroregionie Gorolsko Swoboda wdrażany jest system
znakowania miejscowych produktów. MK PZKO Jabłonków w osobie
regionalnego koordynatora marki zarządza marką, komunikuje
z posiadaczami certyfikatu i ze Stowarzyszeniem Marek Regionalnych
(Asociace regionálních značek, SMR/ARZ). Podstawą systemu jest
certyfikacja produktów marką ochronną. Produkty, którym przyznano markę,
oznakowane są przez producentów logo z rozetą i tekstem „Górolsko
Swoboda produkt regionalny®”. O przyznaniu prawa do używania marki
przez konkretny produkt decyduje w oparciu o surowe kryteria Komisja
Certyfikacyjna. Co najmniej połowa członków Komisji, to przedstawiciele
producentów. Kryteria zawierają wymóg miejscowego pochodzenia (tzn. że
produkt jest wykonany przez lokalnego producenta), standartowej jakości,
przyjaznego stosunku wobec środowiska naturalnego i wyjątkowości
w odniesieniu do regionu. Wyjątkowość zagwarantowana jest poprzez
maksymalny udział miejscowych surowców i pracy ręcznej, tradycyjność
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Regionálna značka „Regionálny produkt Górolsko Swoboda®“ kvalita a tradícia mikroregiónu Górolsko Swoboda
Mikroregión Górolsko Swoboda bol zriadený v máji 2007 dvoma
mimovládnymi organizáciami z Českej republiky a Poľska a obecnou
samosprávou zo Slovenska, presnejšie Miestnym krúžkom Poľského
kultúrneho a vzdelávacieho združenia v Jablunkove, Oddelením sliezskych
Goralov Zväzu Goralov a obcou Oszczadnica. Súčasným partnerom z Poľska je
Gromada Górala v Tešínskom Sliezsku so sídlom v Ustroni. Jeho úlohou je
propagovať a zviditeľniť jedinečný charakter poľsko-česko-slovenského
pohraničia vo všetkých jeho aspektoch od kultúrneho, cez historický aspekt, až
po cestovný ruch. Je to osobité goralské územie ležiace v prostredí Beskýd so
zachovanými tradíciami a prírodou, od začiatku 16. storočia do značnej miery
formovaná valašskými kolonistami (ktorí pochádzali z východu zo susedných
karpatských pohorí) a postupne zaviedli salašníctvo, t. j. horský salašnícky
spôsob hospodárenia. Historickým centrom regiónu je mesto Jablunkov.
Zriadenie mikroregiónu Górolsko Swoboda bolo tiež vyjadrením záujmu
miestnych komunít na Trojmedzí o účinnú ochranu materiálnych a
duchovných hodnôt predchádzajúcich generácií, ktoré vytvorili spoločné
kultúrne dedičstvo vo forme nárečí, spevu, hudby, výročných, rodinných zvykov
a rituálov, odevov a ich dekoratívnych foriem, výrobných metód, salašníctva
alebo stavebníctva.
Od roku 2007 v mikroregióne Górolsko Swoboda sa zavádza systém
označovania miestnych výrobkov. MK PZKO v Jablonkove v osobe
regionálneho koordinátora značky riadi značku, komunikuje s držiteľmi
certifikátov a Asociáciou regionálnych značiek (Asociácie regionálnych
značiek, SMR/ARZ). Základom systému je certifikácia výrobkov s ochrannou
značkou. Výrobky ocenené značkou sú označené logom výrobcu ružicou a
textom: „Górolsko Swoboda regionálny výrobok ®“. Certifikačná komisia
rozhoduje o udelení práva na používanie značky konkrétnym výrobkom na
základe prísnych kritérií. Aspoň polovica členov Komisie sú zástupcovia
výrobcov. Medzi kritériá patrí požiadavka miestneho pôvodu (t. j. že výrobok
vyrába miestny výrobca), štandardná kvalita, ekologický prístup a jedinečnosť
vo vzťahu k regiónu. Jedinečnosť je zaručená maximálnym podielom
miestnych surovín a ručnou prácou, tradíciou výrobkov alebo výrobnými
technikami.
K dnešnému dňu získala značka 44 výrobkov alebo skupín výrobkov. Ide
predovšetkým o remeselné výrobky (drevo, kov, ľan, výrobky z vlny atď.) a

Górolsko Svoboda
- depozytariusze
dziedzictwa

1.
„Szikowne
Gorolski Rynce” przędzenie wełny
na kołowrotku
/ pradenie vlny na
kolovrátku

produktu albo techniki wytwórczej.
Na dzień dzisiejszy markę przyznano 44 produktom lub grupom
produktów. Przede wszystkim chodzi o wyroby rzemieślnicze (wyroby
z drewna, metali, lnu, wełny itp.) oraz artykuły spożywcze, produkty rolne
i naturalne (nabiał, przetwory mięsne, pieczywo, napoje itp.).
Marka wspiera miejscowych producentów (rzemieślników, rolników, małe
i średnie firmy), zarazem przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego
ruchu turystycznego – przez podniesienie jakości doznań i wrażeń turystów
mających pewność, że marka gwarantuje pochodzenie produktu z regionu
i bezpośrednie powiązanie z danym terenem.
Promocja marki odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego
http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/, Facebooka
https://www.facebook.com/mikroregiongorolskoswoboda/?ref=aymt_home
page_panel, ulotek, folderów, kolejnych numerów gazety regionalnej,
rollupów, Szlaku Tradycji, punktów sprzedaży, oraz prezentacji certyfikowach
wytwórców podczas licznych imprez regionalnych a także podczas
prestiżowych imprez na terenie Polski, Czech i Słowacji.
Marka „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” od samego początku
funkcjonuje w ramach systemu marek regionalnych, do którego od 2004r.
włączyło się już 27 regionów. Wizualnie jednolite marki pokrywają 3/4
terytorium RC, co jest ewenementem na skalę europejską. System
regionalnego znakowania produktów, usług (gastronomiczne oraz
noclegowe) i doznań (imprezy folklorystyczne, wydarzenia związane
z obrzędowością doroczną, zagrody edukacyjne, zwiedzanie poznawczo –
edukacyjne, oferta warsztatów itd.) na poziomie ogólnokrajowym
koordynowany jest przez Stowarzyszenie Marek Regionalnych, które jest
stowarzyszeniem regionów z własną marką. Natomiast Mikroregion
Gorolsko Swoboda jest jedynym regionem w Europie, gdzie system
znakowania miejscowych produktów wspólną marką działa na terenie
3 państw.
Certyfikowani wytwórcy poprzez kreatywne, innowacyjne, ale również
w pełni świadome stosowanie i przetwarzanie tradyjnego wzornictwa
stosowanego przez Górali Śląskich i Czadeckich/Kisuckich, są
depozytariuszami regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Z terenem Górnych Kisuc związany jest fenomenem rzemieślniczej
obróbki drutu. Od XVIII wieku rzemiosło to stanowiło dodatkowe źródło
utrzymania mieszkańców i początkowo było wykorzytywane do oplatania
naczyń ceramicznych drucianą siatką. Z czasem zaczęto wykonywać
samodzielne wyroby użytkowe z drutu i blachy, stosując unikatową
technologię opartą na ręcznym formowaniu, wiązaniu i splataniu włókien
metalowych bez spawania i lutowania. Jedynym cerfikowanym wytwórcą
kontynuującym chlubne rodzinne i regionalne tradycje druciarskie jest
obecnie Robert Hozák z Podzávozu, dzielnicy miasta Czaca. Jego pradziadek
Paweł Hozák pochodzący z Veľkého Rovného, już jako wyuczony druciarz,
w poszukiwaniu lepszych warunków do rozwoju swojej działalności
wyemigrował na początku XX wieku na Ukrainę, będącej wówczas częścią
Imperium Rosyjskiego. Ostatecznie osiadł z rodziną w Odessie, gdzie założył
manufakturę, która zatrudniała 20 osób wytwarzających m. in. miski, patery,
podkładki pod garnki i żelazka, wieszaki, pułapki na myszy, klatki dla ptaków,
samowary. Manufaktura znana była także z oplatania naczyń ceramicznych.
Cały asortyment wyrobów odznaczał się wysoką jakością i wyjątkowym
kunsztem rzemieślniczym, za co Pawłowi Hozákovi przyznano carskie
medale. Róbert Hozák, przedstawiciel czwartego pokolenia, zajmuje się
druciarstwem od 1994 roku. Od tego czasu jego wyroby trafiły prawie do
wszystkich zakątków świata. Wykonuje przedmioty użytkowo – dekoracyjne
oraz użytkowo – artystyczne zwłaszcza misy i koszyki, ale również wieszaki,
ramy do luster, pojemniki na serwetki, biżuterię, oplataną ceramikę, czy też
w mniejszym stopniu plastykę figuralną. Stosuje czarne i pocynkowane druty
o różnej grubości a do ich formowania używa kleszczy. W celach konserwacji
gotowy wyrób poddany jest obróbce powierzchniowej w procesie
galwanizacji. Styl jego prac cechuje prostota kształtów, czystość linii
i umiarkowane wykorzystanie elementów zdobniczych. Głównym źródłem
jego inspiracji są motywy związane z naturą.
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potravinové výrobky, poľnohospodárske a prírodné výrobky (mliečne výrobky,
mäsové prípravky, chlieb, nápoje atď.).
Značka podporuje miestnych výrobcov (remeselníkov, poľnohospodárov,
malé a stredné podniky) a zároveň prispieva k rozvoju trvalo udržateľného
cestovného ruchu - zvyšovaním kvality zážitkov a skúseností turistov, ktorí sú
si istí, že značka zaručuje pôvod produktu z regiónu a priame spojenie s
oblasťou.
Značka sa propaguje prostredníctvom internetového portálu:
http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/,
Facebooku:https://www.facebook.com/mikroregiongorolskoswoboda/?ref=ay
mt_homepage_panel, letákov, prospektov, po sebe nasledujúcich číslach
regionálnych novín, roll-upov, Cestou tradícií, predajných miest a
prezentáciou certifikovaných výrobcov počas početných regionálnych podujatí,
ako aj počas prestížnych udalostí v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.
Značka „Górolsko Swoboda regionálny výrobok ®“ funguje od samého
začiatku v rámci systému regionálnej značky, ku ktorému sa od roku 2004
pripojilo už 27 regiónov. Vizuálne jednotné značky pokrývajú 3/4 územia
Českej republiky, čo je v európskom meradle fenoménom. Systém
regionálneho označovania výrobkov, služieb (stravovanie a ubytovanie) a
zážitkov (folklórne podujatia, podujatia súvisiace s každoročnými tradíciami,
vzdelávacie farmy, poznávacie a vzdelávacie prehliadky, ponuka seminárov
atď.) na vnútroštátnej úrovni koordinuje Združenie regionálnych značiek,
ktoré je združením regiónov s vlastnou značkou. Mikroregión Górolsko
Swoboda je jediný región v Európe, kde systém označovania miestnych
výrobkov spoločnou značkou funguje v troch krajinách.
Kreatívnym, inovatívnym a s plne vedomým používaním a spracovaním
tradičného dizajnu sa certifikovaní výrobcovia stali nositeľmi regionálneho
kultúrneho dedičstva spracovania tradičného dizajnu, ktorý používajú sliezski
a čadčianski/kysuckí Gorali.
Fenomén remeselníckeho spracovania drôtu súvisí najmä s oblasťou
Horných Kysúc. Od 18. storočia bolo toto remeslo ďalším zdrojom príjmov
obyvateľov a pôvodne sa používalo na opletanie keramických nádob drôtenou
sieťou. Postupom času sa začali vyrábať iné výrobky z drôtu a plechu
pomocou jedinečnej technológie založenej na ručnom tvarovaní, viazaní a
pletení kovových vlákien bez zvárania alebo spájkovania. V súčasnosti je
Róbert Hozák z Podzávozu, okresu Čadca, jediným certifikovaným výrobcom,
ktorý pokračuje v slávnej rodinnej a regionálnej tradícii drotárstva. Jeho
pradedo Pavol Hozák z Veľkého Rovného, už ako vyučený drotár, pri hľadaní
lepších podmienok pre rozvoj svojej činnosti emigroval začiatkom 20. storočia
na Ukrajinu, ktorá bola súčasťou ruského impéria. Nakoniec sa usadil so
svojou rodinou v Odese, kde založil dielňu, v ktorej okrem iného zamestnával
20 ľudí, ktorí vyrábali misy, taniere, hrnce, železné podložky, vešiaky, pasce na
myši, klietky pre vtáky a samovary. Výroba bola tiež známa z opletania
keramických nádob. Celý sortiment sa vyznačoval vysokou kvalitou a
výnimočným remeselným spracovaním, za ktoré získal Pavol Hozák cárske
medaily. Róbert Hozák, zástupca štvrtej generácie, sa začal zaoberať
drotárstvom od roku 1994. Odvtedy sa jeho produkty dostali do takmer
všetkých kútov sveta. Vyrába úžitkovo – dekoračné a úžitkovo - umelecké
predmety, najmä misky a koše, ale aj vešiaky, zrkadlové rámy, držiaky na
obrúsky, šperky, opletanú keramiku a v menšej miere sa venuje figurálnemu
umeniu. Používa čierne a pozinkované drôty rôznej hrúbky a pomocou klieští
ich formuje. Na účely údržby je hotový výrobok povrchovo ošetrený
galvanizáciou. Štýl jeho tvorby sa vyznačuje jednoduchosťou tvaru, čistotou
línií a miernym využitím dekoratívnych prvkov. Hlavným zdrojom jeho
inšpirácie sú motívy súvisiace s prírodou.
Podrobné profily a kontaktné údaje všetkých certifikovaných výrobcov
nájdete na webovej stránke: http://www.regionalni-znacky.cz/gorolskoswoboda/.
Systém označovania miestnych výrobkov ochrannou značkou „Górolsko
Swoboda regionálny výrobok ®“ je zavádzaný iniciatívou Regionálnej
pamätnej izby Adama Sikory, spoločenskej inštitúcie múzejnej povahy, ktorá
od svojho založenia v roku 1997 bola miestnou Asociáciou poľského
kultúrneho a vzdelávacieho združenia v Jablunkove (Tešínske Sliezsko, Česká

Szczegółowe profile oraz dane kontaktowe na wszystkich
certyfikowanych wytwórców znajdują się na portalu http://www.regionalniznacky.cz/gorolsko-swoboda/.
System znakowania miejscowych produktów marką ochronną „Górolsko
Swoboda produkt regionalny®” wdrażany jest z inicjatywy Izby Regionalnej
imienia Adama Sikory, instytucji społecznej o charakterze muzealnym,
prowadzonej od założenia w 1997 roku przez Miejscowe Koło Polskiego
Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie (Śląsk Cieszyńki,
Republika Czeska).
Misją Izby Regionalnej jest:
- Badanie i dokumentowanie kultury materialnej, duchowej i społecznej
Górali Śląskich i Jacków Jabłonkowskich. Obecnie zbiory muzealne liczą
prawie 900 przedmiotów i dwuwymiarowych dokumentów oraz ponad
150 zdjęć dokumentalnych.
- Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie
kulturowym poprzez działalność wydawniczą oraz urządzanie wystaw,
seminariów, pokazów, warsztatów, jarmarków rzemiosła i rękodzieła
ludowego jako samodzielnych wydarzeń bądź w ramach większych imprez.
Do najważniejszych projektów realizowanych przez Izbę Regionalną na
rzecz identyfikacji, dokumentacji, zachowania, wzmacniania i promowania
dziedzictwa kulturowego, należą w kolejności chronologicznej: warsztaty
rzemiosł i technik rękodzielniczych „Szikowne gorolski rynce”, Szlak Tradycji
i marka ochronna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”.
„Szikowne gorolski rynce”
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”
w Jabłonkowie, to stażem drugi najstarszy festiwal w Republice Czeskiej.
W ubiegłym roku odbyła się jego 72 edycja. W ciągu trzech festiwalowych
dni przez imprezę przewija się ponad 10 tysięczna rzesza uczestników, dla
których występuje ponad 800 wykonawców.
Od 2004r. festiwalowi towarzyszą „Szikowne Gorolski Rynce”, czyli pokazy
oraz warsztaty rzemiosł i technik rękodzielniczych połączone z możliwością
ich nauki oraz sprzedażą wyrobów. Wytwórców obowiązuje pokaz
praktycznych umiejętności oraz w miarę możliwości prezentacja w stroju
regionalnym. Wytwórcom oferujemy nieodpłatnie (tzn. na koszt
organizatora) miejsce pod stoisko, stoisko, wyżywienie, zakwaterowanie
i honorarium. W wydzielonej przestrzeni areału Lasku Miejskiego corocznie
warsztaty prowadzi ponad 40 wytwórców. Impreza jest jednym
z instrumentów promocji lokalnych wytwórców znajdujących się na Szlaku
Tradycji, w tym posiadaczy certyfikatu „Górolsko Swoboda produkt
regionalny ®”.
W ramach programu „Szikowne Gorolski Rynce” odbywają się również
pokazy i warsztaty wyrobu „biołego syra” tradycyjną metodą – „klaganim”
oraz „łoszczypków” i „korbaczików”, połączone z ich degustacją a także
pokazy i warsztaty obróbki wełny od strzyżenia owcy przez „czichrani”
(prostowanie loków), „krypmlowani” (czesanie), przędzenie po „filcowani”
(spilśnianie) pn. „Na sałaszu?.
Szlak Tradycji
Przy współpracy z Zamkiem Cieszyn Izba Regionalna zrealizowała
2 nawiązujące na siebie projekty, w rezultacie których w 2006r. powstał Szlak
Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego, obecnie funkcjonujący pod
nazwą Szlaku Tradycji, bowiem został on w drugim etapie poszerzony
o region Górnych Kisuc. Opracowanie i wytyczenie szlaku poprzedzone
zostało przeprowadzoniem gruntownych badań terenowych i wywiadów
z wytwórcami oraz osobami prowadzącymi muzea i galerie. Obecnie figurują
na nim 63 punkty, w tym 11 to miejsca instytucjonalne (galerie, muzea, izby
pamięci) a 52 to osoby prywatne. Szlak ułatwia dotarcie do niezwykłych
miejsc i ludzi na Śląsku Cieszyńskim oraz Górnych Kisucach, tworzących
z pasją niepowtarzalne wyroby według tradycyjnych technik i metod.
W celu oznakowania Szlaku Tradycji przygotowane zostały nowe tabliczki
promocyjne, które umiejscowione zostały w poszczególnych punktach na

republika).
Poslaním Regionálnej pamätnej izby je:
- výskum a dokumentácia materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúry
sliezskych Goralov a etnografickej skupiny jablunkovských Jacekov. V
súčasnosti zbierky v múzeu pozostávajú z takmer 900 predmetov a
dvojrozmerných dokumentov a vyše 150 dokumentárnych fotografií,
- šírenie a popularizácia poznatkov o regionálnom kultúrnom dedičstve
vydavateľskou činnosťou a organizovaním výstav, seminárov, predstavení,
workshopov, veľtrhov ľudových remesiel a remesiel ako samostatných
podujatí, alebo ako súčasť väčších podujatí.
Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré realizuje Regionálna pamätná izba
pre identifikáciu, dokumentáciu, zachovanie, posilnenie a propagáciu
kultúrneho dedičstva, patria v chronologickom poradí: workshopy remesiel a
remeselnej techniky "Szikowne gorolski market", Cesta tradícií a ochranná
značka "Górolsko Swoboda regionálny výrobok®".
„Šikovné goralské ruky "(Szikowne gorolski rynce)
Medzinárodné folklórne stretnutia „Górolské slávnosti“ v Jablunkove sú
druhým najstarším festivalom v Českej republike. Minulý rok sa uskutočnil 72.
ročník podujatia. Počas troch festivalových dní sa podujatia zúčastnilo viac
ako 10 000 účastníkov, pred ktorými sa prezentovalo viac ako 800
účinkujúcich.
Od roku 2004 festival sprevádza podujatie „Šikovne goralské ruky", t. j.
ukážky praktických zručností, workshopy remesiel, remeselníckych techník
spojených s možnosťou učenia sa remesiel a s možnosťou predávania
výrobkov. Výrobcovia sú povinní preukázať praktické zručnosti a podľa
možnosti sa prezentovať v regionálnych krojoch. Výrobcom ponúkame
bezplatné (t. j. na náklady organizátora) miesto pre stánok, samotný stánok,
stravu, ubytovanie a odmenu. Každý rok v priestoroch areálu Lesoparku viac
ako 40 výrobcov realizuje tematické workshopy. Podujatie je jedným z
nástrojov propagácie miestnych výrobcov nachádzajúcich sa na Ceste tradícií
vrátane držiteľov certifikátu „Górolsko Swoboda regionálny výrobok®".
V rámci programu „Šikovne goralské ruky“ sa realizujú ukážky a
workshopy venované výrobe syra tradičnou metódou – kľaganím a výrobe
oštiepkov a korbáčikov, spojené s ochutnávkou, taktiež ukážky a workshopy
spracovania ovčej vlny od strihania oviec čuchraním (narovnávanie kučier),
krampľovaním, až po plstene (plnenie) s názvom, „Na salaši“.
Cesta tradícií
Regionálna pamätná izba v spolupráci s Zamkom Tešín
zrealizovala 2 súvisiace projekty, v dôsledku čoho v roku 2006 vznikla Cesta
tradičných remesiel Tešínskeho Sliezska, ktorá v súčasnosti funguje ako Cesta
tradícií, pretože v druhej etape bola rozšírená o región Horné Kysuce.
Vyhotovenie a vyznačenie trasy sa uskutočnilo po dôkladnom terénnom
výskume a rozhovoroch s výrobcami a manažérmi múzeí a galérií. V
súčasnosti je na Ceste 63 bodov, z toho 11 inštitucionálnych miest (galérie,
múzeá, pamätné komory) a 52 bodov tvoria súkromné osoby. Chodník
uľahčuje prístup na neobvyklé miesta a ľudí v Tešínskom Sliezsku a na
Horných Kysuciach, ktorí s vášňou vytvárajú jedinečné výrobky podľa
tradičných techník a metód.
Pre označenie Cesty tradícií boli pripravené nové propagačné tabule na
značenie umiestnené na určených miestach chodníka (domy, ploty atď.).
Tabule obsahovali informácie o danom mieste na trase, informácie o
spolufinancovaní projektu a o značke „Górolsko Swoboda regionálny výrobok
®“. Boli vyhotovené dvojjazyčné (poľsko-česko-slovenské) tabule - mapy
vymedzujúce rozdelenie remesiel podľa lokality s cieľom uľahčiť orientáciu na
trase. Takéto tabule boli zahrnuté do turistických informačných kancelárií
alebo budov - inštitúcií nachádzajúcich sa na Ceste tradícií.
S cieľom posilniť propagáciu chodníka sa propagačné materiály tlačili vo
forme letákov s mapou a kontaktnými údajmi (aj v anglickej jazykovej verzii)
a propagačnými novinami. Na www.akademiarzemiosla.pl bola vytvorená
nová webová stránka, ktorá má databázu v poľskom, českom alebo
slovenskom jazyku.
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szlaku (domy, płoty itp.). Na tabliczkach znalazła się informacja o danym
miejscu na Szlaku, informacja o współfinansowaniu projektu i o znakowaniu
marką „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”. Opracowane zostały
dwujęzyczne (polsko – czeskie/słowackie) tablice - mapy określające podział
rzemiosła według miejscowości, dla ułatwienia orientacji na szlaku. Tablice
takie zamieszone zostały w punktach informacji turystycznej, czy miejscach instytucjach znajdujących się na Szlaku Tradycji.
W celu wzmocnienia promocji Szlaku wydrukowane zostały materiały
promocyjne w postaci ulotek z mapą oraz danymi kontaktowymi (również
w angielskiej wersji językowej) i gazeta promocyjna. Powstała nowa strona
internetowa www.akademiarzemiosla.pl, na której znajduje się baza danych
w polskiej i czeskiej lub słowackiej wersji językowej.
Przeprowadzono 11 warsztatów w tym z zakresu: garncarstwa – ceramiki
jabłonkowskiej, plecionkarstwa, snycersko-ciesielskie, bednarstwa,
kołodziejstwa, druciarstwa, inkrustacji (zdobienie strzelb cieszynek),
kowalstwa stosowanego, wytwarzania wędlin tradycyjną metodą,
tradycyjnego wypieku chleba.
Urządzono wystawę „Tradycja z pasją. Rzemieślnicy Śląska Cieszyńskiego”,
będącej serią fotografii oraz filmów - wywiadów z rzemieślnikami, którzy dali
się „przyłapać” przy pracy. To opowieści o ludziach, którzy nierzadko są
jedynymi spadkobiercami rzemieślniczej tradycji. W ten sposób
udokumentowanych zostało 19 rzemieślników.
Izba Regionalna oferuje dla grup zorganizowanych, w tym również dla
szkół, wycieczki edukacyjne Szlakiem Tradycji, polegające na zwiedzaniu
poszczególnych wytwórców bezpośrednio w ich warsztatach. Przy czym
harmonogram i wybór poszczególnych miejsc, czyli program za każdym
razem ustalany jest z klientem, pod kątem jego indywidualnych oczekiwań.

Bolo realizovaných 11 tematických workshopov vrátane hrnčiarskych dielní
-Jablunkovskej keramiky, pletenia, rezbárstva, drevorezbárstva, debnárstva,
kolárstva, drotárstva, inkrustácii, zdobenia brokovníc, kováčstva, výroby
údenín tradičnou metódou a tradičné pečenie chleba.
Bola usporiadaná výstava „Tradícia s vášňou. Remeselníci z Tešínskeho
Sliezska“, ktorú tvorila séria fotografií a filmov - rozhovory s remeselníkmi
„zachytenými pri práci“. Sú to príbehy o ľuďoch, ktorí sú často jedinými
dedičmi remeselnej tradície. Týmto spôsobom bolo dokumentovaných 19
remeselníkov.
Regionálna izba ponúka organizovaným skupinám, vrátane škôl,
vzdelávacie výlety po Ceste tradícií, počas ktorých sa navštevujú jednotliví
výrobcovia priamo v ich dielňach a pracoviskách. Harmonogram návštev a
výber jednotlivých miest sa dojednáva s každým klientom, so zreteľom na jeho
individuálne očakávania.

Literatura z zakresu tradycyjnegozdobnictwa/wzornictwa (wybór ważniejszych publikacji):
/ Literatúra z oblasti tradičného ornamentovania/dizajnu (výber najdôležitejších publikácií):
Wzorce zdobnictwa ludowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1937
M. Gładysz, Góralskie zdobnictwo drzewne na Śląsku, Kraków 1935
Płyniesz Olzo… Tom II. Zarys kultury materialnej ludu cieszyńskiego, D. K. Kadłubiec (red.), Ostrawa 1972
Beskydy. Stavby a život v nich, J. Langer, P. Šmíra, H. Wawreczka (red.),Třinec 2 011
J. Marec, Drevený život, kamenný chlieb. Ľudové obydlie a ľudová výroba na Kysuciach, Žilina 2015
J. Szymik, A. Szpyrc, Cieszyńskie formy do masła, Czeski Cieszyn 1988, seria: Zeszyty Ludoznawcze
M. Gładysz, Zdobnictwo metalowe na Śląsku, Kraków 1938
M. Dembiniok, S. Rusnoková, Krojové stříbrné šperky, Český Těšín 2000
M. Michalczyk, Hoczki, knefle, orpanty…, Katowice 2005
Beskydy. Dny všední i svateční, J. Langer, H. Wawreczka (red.),Třinec 2 013
L. Malicki, Strój Górali Śląskich, Wrocław 1956, seria: Atlas polskich strojów ludowych. Cz. 3, Śląsk: z. 3.
B. Bazielich, Ludowe wyszycia i hafty na Śląsku, Katowice 2005
E. Milerska, Haft na żywotku cieszyńskim, Czeski Cieszyn 1985, seria: Zeszyty Ludoznawcze
K. Piegza, Nakrycia głowy kobiet cieszyńskich, Czeski Cieszyn 1979, seria: Zeszyty Ludoznawcze
M. Kiereś, Koronka Koniakowska, Istebna 2013
M. Kiereś, Na styku dwóch światów. Transformacja teneryfu i koronki koniakowskiej, Cieszyn 2016
K. Piegza, Cieszyńskie skrzynie malowane, Czeski Cieszyn 1983, seria: Zeszyty Ludoznawcze

2.
„Szikowne Gorolski
Rynce” - tkanie
wełniannych rękawic
przy użyciu formy
/ tkané s použitím
formy vlnené rukavice

3.
Zajęcia z druciarstwa
w ramach akademii
tradycyjnego rzemiosła
/ Vyučovanie drotárstva
v rámci Akadémii
tradičných remesiel
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4-5.
„Szikowne Gorolski Rynce”
w ramach 68. MSF
„Gorolski Święto” – 2015,
Lasek Miejski, Jabłonków

6-7.
„Szikowne Gorolski Rynce”
w ramach 67. MSF
„Gorolski Święto” – 2014,
Lasek Miejski, Jabłonków

8-9.
„Szikowne Gorolski Rynce”
w ramach 72. MSF
„Gorolski Święto” – 2019,
Lasek Miejski, Jabłonków

dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

O zachowaniu dziedzictwa
O zachovaní dedičstva
Bogdan Kosak

Rzemiosło opiera się na dziedzictwie i dąży do doskonałości.
Wszelkie próby, polegające na wykorzystaniu rzemiosła w realizacji
zewnętrznych celów, idei i programów, zaburzają tę równowagę i
powodują straty w wymiarze niematerialnym dziedzictwa.
Od końca pierwszej dekady XXI wieku wzrosło zainteresowanie
rzemiosłem, wynikające zapewne z tęsknoty za przedmiotami posiadającymi
wartość dodaną, opartą na przeświadczeniu, że wykonał je człowiek
„…niespiesznie z lokalnych surowców, z szacunkiem do materiałów, pięknych
w swej niedoskonałości i prostocie”1. Nie po raz pierwszy mamy do czynienia
z poszukiwaniem wartości w rejonach, będących na marginesie życia
gospodarczego i społecznego. Od końca XIX wieku w sztuce i przemyśle
ludowym, odnajdywano inspiracje w budowaniu stylu narodowego i
pobudzaniu rozwoju gospodarczego ubogich regionów. Czy jednak
dziedzictwa nie traktowano instrumentalnie? Czy stworzono wystarczające
warunki dla kontynuacji i samodzielnego rozwoju warsztatów w oparciu o
własne doświadczenia technologiczne i stylistyczne? Zazwyczaj pilnowano,
aby spełniały one oczekiwania animatorów. Wcześniej stawiano na
wyjątkowość, egzotykę, jako luksusowy dodatek w funkcjonowaniu
nowoczesnego społeczeństwa. W kolejnym etapie postawiono na masowość
i dostępność. Na fali słusznego ze względów kulturowych i ekonomicznych
lansowania tradycyjnej wytwórczości ludowej i włączania jej w naturalny
obieg konsumpcyjny całego społeczeństwa, pojawiły się praktyki skupione
wyłącznie na kumulowaniu zysku, w konsekwencji doprowadzając do spadku
jakości i skierowania uwagi odbiorców w inne rejony kultury materialnej. O
ile z powodu wojny, idee i programy rozpoczęte w okresie międzywojennym
nie miały szansy zaistnieć w pełni i przynieść zakładanych efektów, to już w
okresie powołania i rozkwitu działalności Cepelii, kontynuatorki idei z lat 30.2
doprowadziły w latach 70. i 80. XX wieku do wykluczenia z kręgu
zainteresowań konsumenckich wszelkiej działalności rzemieślniczej. Czy
nowe zainteresowanie rzemiosłem, będzie w stanie przywrócić tradycje
danego warsztatu, zachowując ciągłość wypracowanych praktyk? Czy będzie
jeszcze szansa obcowania z autentycznym rękodziełem ludowym i
rzemiosłem, a na ile z produkcją wynikającą z ingerencji zewnętrznej, handlu
i projektantów, dającej w rezultacie przedmioty o charakterze
pseudoludowym i pseudorzemieślniczym, odpowiadającym na
zapotrzebowanie wykreowane dla zwiększenia zysku? Czynnik biznesowy jest
konieczny w systemie zachowania dziedzictwa, ale kiedy wysuwa się na plan
pierwszy, przynosi więcej szkody niż pożytku3. Inicjowanie programów
wtłaczających rzemieślników i twórców ludowych w ramy ustroju
politycznego i gospodarczego, doprowadzały do sytuacji, że wspierano
zakłady produkujące na zamówienie Cepelii ceramikę metodami
przemysłowymi, imitując naczynia tradycyjnie wykonywane na kole
garncarskim. Produkt stawał się masowy, ale niekoniecznie tańszy. W 2018
roku taki model powtórzyła IKEA, wprowadzając na rynek ceramiczny wazon
z kolekcji Industriell4, udający ręcznie modelowane naczynie. Pod hasłem
hołdu dla niedoskonałości, przedmiot jest zaprzeczeniem wartości, o które
pamięć zabiega. Wątpliwe jest czy dzięki zwracaniu uwagi na sam fakt
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Bogdan Kosak - absolwent Wydziału Szkła i Ceramiki, Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu. Zajmuje się projektowaniem i produkcją ceramiki użytkowej
i rzeźbą ceramiczną. Prowadzi warsztaty i spotkania propagujące tradycyjne
rzemiosło i nowoczesne wzornictwo w ceramice. W latach 1995 – 2008 kieruje
modelarnią w Porcelanie Śląskiej w Katowicach.
W celu realizowania indywidualnych rozwiązań w ceramice artystycznej
i użytkowej zakłada w 1995 roku Modelarnię Ceramiczną. Od 2012 roku prowadzi
pracownię ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prace Kosaka były
prezentowane na 19 wystawach indywidualnych i 82 wystawach zbiorowych
w kraju i zagranicą. Znajdują się m.in. w zbirach Muzeum Narodowego
w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Zdobywca głównych nagród
w konkursach: Śląska Rzecz 2006, 2011 i On The Table na Łódź Design 2019.
Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w 2013 r.
Bogdan Kosak - je absolventom Fakulty skla a keramiky Akadémie umení vo
Vroclavi. Navrhuje a vyrába funkčnú keramiku a keramickú plastiku. Vedie
workshopy a stretnutia zamerané na podporu tradičného remeselného
spracovania a moderného dizajnu v keramike. V rokoch 1995 - 2008 riadil
modeláreň v Sliezskom porceláne ( Porcelana Śląska) v Katoviciach. V roku 1995
založil Keramickú modeláreň s cieľom implementovať jednotlivé riešenia do
umeleckej a úžitkovej keramiky. Od roku 2012 vedie keramické štúdio na Vysokej
škole výtvarných umení v Katoviciach. Kosakové práce boli prezentované na 19
samostatných a 82 skupinových výstavách v Poľsku a zahraničí. Medzi inými sú
v zbierkach Národného múzea vo Varšave a Národného múzea v Krakove.
Výherca hlavných cien v súťažiach: Śląska Rzecz 2006, 2011 a Na stole v Lodži
Design 2019. Štipendista Maršalka Sliezskeho vojvodstva v roku 2013.

Remeslo je založené na dedičstve a snaží sa o dosiahnutie
dokonalosti. Všetky pokusy o použitie remesla na dosiahnutie
vonkajších cieľov, nápadov a programov narušujú túto rovnováhu a
spôsobujú stratu nehmotného dedičstva.
Záujem o remeslo vzrástol od konca prvého desaťročia 21. storočia,
pravdepodobne v dôsledku túžby po predmetoch s pridanou hodnotou a na
presvedčení, že boli vyrobené človekom...pomaly, z miestnych surovín, s
rešpektom k materiálom, plných krásy v svojej nedokonalosti a
jednoduchosti“1. Nie po prvýkrát sa zaoberáme hľadaním hodnôt v regiónoch
na okraji hospodárskeho a sociálneho života. Od konca 19. storočia sa v
ľudovom umení a priemysle našla inšpirácia pri budovaní národného štýlu a
stimulácii hospodárskeho rozvoja chudobných regiónov. Avšak, či sa s
dedičstvom nezaobchádzalo inštrumentálne? Boli vytvorené dostatočné
podmienky na pokračovanie v nezávislom rozvoji remeselníckych dielní
založených na vlastných technologických a štylistických skúsenostiach?
Obvykle sa snažili len uistiť, že splnili očakávania animátorov. Predtým bol
viac kladený dôraz na exotiku, tá bola vnímaná ako luxusný doplnok
fungovania modernej spoločnosti. Ďalšia fáza bola zameraná na množstvo a
dostupnosť. Na základe z kultúrnej a ekonomickej stránky opodstatnených
dôvodov propagácie tradičnej ľudovej výroby a jej začlenenia do kruhu
prirodzenej spotreby celej spoločnosti sa objavili postupy zamerané iba na
akumuláciu zisku, čo malo za následok zníženie kvality a nasmerovanie
pozornosti príjemcov na iné oblasti materiálnej kultúry. Zatiaľ čo v dôsledku
vojny myšlienky a programov, ktoré sa začali v medzivojnovom období, nemali
šancu naplno sa rozvinúť a priniesť predpokladané výsledky už počas
zakladania a rozkvetu činnosti Cepelie, ktorá pokračovala v ideách z 30.1
neskorších 70. a 80. rokoch 20. storočia doviedli k vylúčeniu akejkoľvek
remeselníckej činnosti z kruhu záujmov spotrebiteľov. Či novodobý záujem o
remesla bude schopný obnoviť tradície daného remesla pri zachovaní
kontinuity vyvíjanej praxe? Bude ešte príležitosť oboznámiť sa s autentickými
ľudovými remeslami a remeselným spracovaním a do akej miery s výrobou,
ktorá je pod vplyvom vonkajších zásahov obchodu a dizajnérov, čoho
výsledkom sú pseudo-ľudské a pseudo-remeselné výrobky, ktoré zodpovedajú
potrebám vytvoreným len na zvýšenie zisku? Faktor biznisu je nevyhnutný v
systéme ochrany dedičstva, ale pokiaľ ide o jeho význam, prináša viac škody
ako úžitku.1 Iniciovanie programov, ktoré vťahovali remeselníkov a ľudových
umelcov do politického a hospodárskeho systému spôsobilo to, že boli
podporované podniky vyrábajúce na objednávku Cepelie keramické výrobky,
vyrábané priemyselnými metódami a napodobňujúce tie tradične vyrábané na
hrnčiarskom kruhu. Takýto produkt sa stal masovým produktom, ale nie
nevyhnutne lacnejším. V roku 2018 spoločnosť IKEA zopakovala tento model
„tvorby“ a uviedla na trh keramickú vázu z kolekcie Industriell, ktorá
predstierala, že ide o ručne vyrobenú nádobu. Pod sloganom pocty pre
nedokonalosť predmet stal sa negáciou hodnôt, ktoré v skutočnosti vyhľadávali
pamäť. Je otázne, či tým, že budeme venovať pozornosť samotnej podstate
nedokonalosti, chybám ako hodnotám, obnovíme správne postavenie remesla
v modernej spoločnosti. Nedokonalosť je vedľajším účinkom, nie samoúčelným.
1.
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niedoskonałości, błędu jako waloru, odbudujemy właściwą pozycję rzemiosła
we współczesnym społeczeństwie. Niedoskonałość jest efektem ubocznym, a
nie celem samym w sobie. Jedną z cech rzemiosła i ambicją rzemieślnika jest
dążenie do doskonałości, to z czym obecnie powszechnie się spotykamy jest
karykaturą rzemiosła.
Kiedy pod koniec XX wieku zwrócono uwagę właścicielowi sklepu z
porcelaną, że oferowany mlecznik z jednej z najlepszych firm, ma krzywo
wymodelowany wylew, odpowiedział, że dzięki temu klient ma pewność, że
praca jest wykonana ręką człowieka, należało zazdrościć znakomitego
znalezienia się w kłopotliwej sytuacji. Niestety, dwadzieścia kilka lat później,
takie wyjaśnienie stało się prymitywnym sposobem na łatwy zarobek.
W ostatniej dekadzie można zaobserwować pozytywne działania na wielu
płaszczyznach, szukających pogodzenia masowości i wyjątkowości, ale czy
rzemiosło nie jest nadal traktowane bardzo wąsko i ogranicza się w takich
wyobrażeniach do prostych, nieskomplikowanych czynności z
wykorzystaniem prymitywnych narzędzi? Jak takie myślenie może mieć
wpływ na produkcję, dobrze ilustruje przykład z branży, której działalność w
głównej mierze opiera się na umiejętnościach rzemieślniczych.
Krótkowzroczna praktyka fabryki porcelany Bogucice, a następnie Porcelany
Śląskiej, przyczyniała się do odchodzenia z zakładu najlepszych pracowników,
niejednokrotnie spadkobierców kilku pokoleń tradycji rzemieślniczych, z
powodu niedowartościowania finansowego5. Na ich miejsce zatrudniano
nowych pracowników za niższe wynagrodzenie, ale z mniejszymi
umiejętnościami, co powodowało przerywanie ciągłości tradycji
warsztatowych i tym samym spadek jakości produkowanej porcelany.
Marginalizowanie roli rzemieślnika w tworzeniu zespołu opracowującego
nowy projekt, to kolejny czynnik obniżania jakości produkcji. Brak
wypracowanych metod współpracy z rzemieślnikami, zbagatelizowanie i
niewykorzystanie jego możliwości, „źródła kreatywnej energii w zespole” jak
trafnie nazwał to Walter Gropius6, pominięcie umiejętności manualnych i
wypracowanych metod pracy z materiałem, doprowadzić może do
zaniechania produkcji interesującego projektu. Tak stało się w przypadku
projektu Eryki Trzewik-Drost dla Bogucic, na początku lat 60. Brak solidnej
współpracy z rzemieślnikami w fabryce spowodował wycofanie z produkcji,
już po etapie wdrożeniowym, fasonu Epos7.
Potwierdzeniem teoretycznych założeń Gropiusa jest przykład Lauren
Bowker. Jej zmieniające kolor tkaniny stały się inspiracją i podstawą do
projektowania urządzeń do monitoringu funkcji organizmu czy stanu
środowiska. Przykład ten jest również potwierdzeniem przeprowadzonych w
2016 roku w Wielkiej Brytanii badań nad procesami oraz wpływem innowacji
przez rzemiosło. Badania wykazały, że „kompetencje rzemieślnicze i ich
wiedza mają znaczący wpływ na gospodarkę i znaczny potencjał ku temu, by
dalej pobudzać wzrost gospodarczy i innowacyjność w innych sektorach” .
Taki model współpracy można stosować we wszystkich dziedzinach
wytwórczości. Ale stać się tak może jedynie dzięki przekonaniu, że
współczesne rzemiosło jest częścią otaczającej nas rzeczywistości i ma na nią
wpływ. Dlatego rzemiosła nie powinniśmy traktować skansenowo, ma ono
prawo do rozwoju. Nawet w ceramice, w jednej z najstarszych dziedzin
ludzkiej działalności, tylko biegły w swojej profesji i świadomy dziedzictwa
rzemieślnik, jest gotowy w pełni wykorzystać możliwości druku 3D. Proces
zastąpienia garncarza przez maszynę, wymaga wykorzystania doświadczeń
garncarza, jego fizycznego kontaktu z gliną. Brak świadomości dziedzictwa
powoduje uczenie się rzemiosła od podstaw. Bez względu na to jakiego
wykorzystania narzędzi będzie dotyczyć i w jakich obszarach, zawsze mamy
do czynienia z „dziełami rąk, umysłu i serca”. Niezależnie od materialnej
wartości wytworzonych przedmiotów, umiejscawiają one pracę człowieka na
zupełnie innym poziomie, odpowiednio ją wartościując.

Jednou z remeselníckych kvalít a remeselníckych ambícií je snaha o
dokonalosť, a to s čím sa dnes bežne stretávame, je karikatúrou remesla.
Keď koncom dvadsiateho storočia sa majiteľovi obchodu s porcelánom
vytklo, že ponúkaná nádobka na mlieko od jednej z najlepších spoločností má
šikmý tvar, ten odpovedal, že vďaka tomu klient má istotu, že práca bola
vykonaná ľudskou rukou a môžeme len závidieť ako našiel vysvetlenie, keď sa
ocitol v trápnej situácii. Bohužiaľ, o dvadsať rokov neskôr sa toto vysvetlenie
stalo primitívnym spôsobom pre ľahký zárobok peňazí.
V poslednom desaťročí je možné pozorovať pozitívne aktivity na mnohých
úrovniach, ktoré sa usilujú zosúladiť masovú sériovú výrobu a jedinečnosť, ale
stále sa kladie otázka, či naďalej pristupujeme k remeslu úzko a podľa toho sa
obmedzuje na jednoduché, nekomplikované činnosti vykonávané pomocou
primitívnych nástrojov? Ako takéto myslenie môže ovplyvniť výrobu, dobre
ukazuje príklad z odvetvia, ktorého činnosť je založená hlavne na
remeselníckych zručnostiach. Krátkozraká stratégia závodu na výrobu
porcelánu v Boguciciach, ktorý nasledoval aj Sliezsky Porcelán, prispela k
odchodu najlepších zamestnancov, často dedičov niekoľkých generácií
remeselných tradícií z dôvodu ich finančného podhodnotenia1. Namiesto toho
boli prijatí noví zamestnanci za nízku mzdu, ale s malými zručnosťami, čo
spôsobilo prerušenie pokračovania v remeselníckej tradícií, tým klesla aj
kvalita vyrobeného porcelánu. Ďalším faktorom pri znižovaní kvality výroby je
vymedzenie úlohy remeselníka pri vytváraní tímu na vývoj nového projektu.
Nedostatok rozvinutých metód spolupráce s remeselníkmi, podceňovanie a
nevyužitie jeho potenciálu ,tzn. „zdroja tvorivej energie v tíme“, ako to správne
nazval Walter Gropius1, ignorovanie manuálnych zručností a zavedených
metód práce s materiálom, môžu viesť k zanechaniu realizácie zaujímavého
projektu. Stalo sa tak v prípade projektu Eryka Trzewik-Drosta pre Bogucice na
začiatku 60. rokov 20. storočia. Nedostatočná spolupráca s remeselníkmi v
továrni vyústila do stiahnutia z výroby kolekcie Epos, po etape uvedenia do
výroby2.
Príkladom Gropiusových teoretických predpokladov je Lauren Bowker. Jej
látky meniace farbu sa stali inšpiráciou a základom pre navrhovanie zariadení
na monitorovanie funkcií tela alebo stavu životného prostredia. Tento príklad
je tiež potvrdením výskumu uskutočneného v roku 2016 vo Veľkej Británii o
procesoch a vplyve remeselných výrobkov na inovácie. Štúdie preukázali, že
„remeselnícke kompetencie a ich znalosti majú výrazný vplyv na
hospodárstvo a majú významný potenciál pre ďalšie stimulovanie
hospodárskeho rastu a inovácií v iných odvetviach“1. Tento model spolupráce
sa dá použiť vo všetkých oblastiach výroby. To sa však môže stať len vďaka
presvedčeniu, že súčasné remeslo je súčasťou reality, ktorá nás obklopuje a má
na ňu vplyv. Preto by sa s remeslami nemalo zaobchádzať ako so skanzenom
a nesmie sa mu upierať právo na rozvoj. Aj v keramike, v jednej z najstarších
oblastí ľudskej činnosti, iba skúsený remeselník, ktorý pozná svoje dedičstvo a
je pripravený plne využiť možnosti 3D tlače. Proces výmeny hrnčiara za stroj si
vyžaduje využitie skúseností hrnčiara a jeho fyzický kontakt s hlinou.
Nedostatočné povedomie o dedičstve spôsobuje učenie remesla od základov,
bez ohľadu na to, na aké nástroje sa budú vzťahovať a v ktorých oblastiach.
Stále sa zaoberáme „prácami rúk, mysle a srdca“1. Bez ohľadu na materiálnu
hodnotu vytvorených objektov kladú ľudskú prácu na úplne inú úroveň,
vhodne si ju vážia, pretože keď hovoríme o dedičstve, hovoríme aj o emóciách.

1

K. Marusińska, O przyszłości ceramiki, FORMY, 2019, nr 1, (data dostępu: 29.01.2020)
P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Fundacja Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2013, s. 285.
3
Tamże, s. 195
4
https://www.ikea.com/au/en/news/industriell-collection-coming-soon-pubb9f5d0a8, (data
dostępu: 23.03.2020)
5
Autor był pracownikiem ZP Bogucice w latach 1989 – 1992 i Porcelany Śląskiej Sp. z o.o. w
latach 1995 – 2008.
6
W. Gropius, Pełnia architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014, s. 28-29.
7
H. Kosowska, A. Kosowski, rozmowa przeprowadzona przez autora, Katowice 2012.
8
Innowacyjne rzemiosło, red. Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn, Cieszyn 2018, s. 24
9
Dzieła rąk, umysłu i serca. Tradycyjne umiejętności i rzemiosła w województwie małopolskim,
red. Andrzej Rataj, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2005.
2

41

dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

Wełna - eksperyment
Projektowanie z uwagą na kulturę

Vlna - experiment
Navrhovanie so zreťeľom na kultúru

Anna Szwaja, Joanna Krokosz

1. Pracownia Projektowania Alternatywnego
Podobnie jak w poprzednich edycjach, taki i tym razem, dostaliśmy zaproszenie
do publikacji w ramach programu ARTING. Reprezentując Wydział Form
Przemysłowych cieszymy się z tej możliwości, tym bardziej, że hasło tegorocznej
edycji — Dziedzictwo — wiąże się z ofertą edukacyjną wydziału, realizowaną
w Pracowni Projektowania Alternatywnego.
Charakterystyka pracowni była już przeze mnie wielokrotnie i szczegółowo
opisywana, przypomnę jedynie najważniejsze założenia programowe, jakie
realizujemy w pracy ze studentami.
Program pracowni opiera się na dwóch zasadniczych aspektach — rodzimej
kulturze materialnej i duchowej z której czerpiemy inspiracje oraz szeroko
pojętemu zrównoważeniu, ze szczególnym naciskiem na wątki ekologii. Szczególnie
bliskie są nam te działania, które prowadzimy w oparciu o rodzime rzemiosło
i pracę warsztatową. Sama nazwa pracowni mająca alternatywę w nazwie odnosi się
min. do przeciwstawienia się projektowaniu dla przemysłu, na dużą skalę.
Ostatnie lata w pracowni polegały na zapraszaniu do współpracy rzemieślników
i twórców, od których uczyliśmy się podstaw danego rzemiosła, a następnie
poprzez realizowany w toku studiowania proces projektowy, rozwijaliśmy własne,
współczesne rozwiązania. Poprzez transpozycję tradycji do współczesności,
chcieliśmy pokazać, jak niewyczerpalnym źródłem inspiracji może być nasza
rodzima kultura. Ważne jest też to, aby w dobie globalizacji ocalić to, co w kulturze
oryginalne i wyjątkowe. Jestem przekonana, że naszymi skromnymi działaniami,
możemy się do tego przyczynić, budując świadomość studentów wzornictwa –
przyszłych odpowiedzialnych projektantów.
Tym samym dotykamy tematu tegorocznej edycji Artingu. Dziedzictwo –
w które wpisuje się wszystko to, co zostało zbudowane na pokładach pracy
rzemieślniczej, wytwórstwie sztuki użytkowej ludowej – budują naszą tożsamość,
czyni nas oryginalnymi i konkurencyjnymi. Zarówno dawne technologie, jak
i wykorzystywane kiedyś materiały, są dla nas niewyczerpanym źródłem inspiracji.
To także alternatywa dla działań nie wpisujących się w zrównoważony rozwój, lub
go udających. Przykłady mnożą się same, nadprodukcja w branży odzieżowej czy
obuwniczej, kreowanie konsumpcyjnych postaw i zachowań, to wszytko jest
zasługą obecnej kultury, w której bezrefleksyjnie tkwimy, mając przekonanie
o niewielkim wpływie na globalizacyjną tendencję i jej skutki. Odpowiedzią
projektantów na ten stan mogą być właśnie działania, które odnoszą się do
mniejszej skali. Produkcja tylko tego, co niezbędne, uniwersalne, długowieczne,
realizowane na zamówienie lub niewielkiej serii, z materiałów przyjaznych
środowisku. Brzmi może dość utopijnie, ale odnosi się to także do postaw, jakie
powinny się wykreować w odbiorcach–konsumentach. Trudne do realizacji we
współczesnych realiach otaczającego nas dobrobytu założenia, nigdy nie obejmą
wszystkich ludzi tworzących daną społeczność, ale nawet zmiana jednostek może
dawać nadzieję.
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dr Anna Szwaja - absolwentka Wydziału Form Przemysłowych
Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom
pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku. Od
ukończenia studiów pracuje na macierzystym Wydziale
w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do 2009 roku
była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie
doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic
pracuje na stanowisku adiunkta. Poza dydaktyką zajmuje się
projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.
dr Anna Szwaja - absolvent Fakulty priemyselného dizajnu na
Akadémii výtvarných umení Jana Matejka v Krakove. Diplom pod
vedením prof. Adam Gedliczka v roku 2004. Od ukončenia štúdia
pracovala v práci na svojej domácej fakulte v Ateliéri
alternatívneho dizajnu, kde bola asistentkou prof. Mieczysława
Górowského. Po obhajobe doktorátu v roku 2015 pod vedením
prof. Marii Dziedzic pracuje ako odborná asistentka. Okrem
výučby sa venuje aj grafickému a produktovému dizajnu
a fotografii.
mgr Joanna Krokosz - projektantka produktu, wykładowczyni
i doktorantka na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się
projektowaniem uniwersalnym ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób starszych, dzieci, osób niepełnosprawnych. Wierzy
w ideę upowszechniania projektów na zasadach open source,
która umożliwia zwiększenie dostępności dobrze
zaprojektowanych produktów.
Mgr. Joanna Krokosz - produktový dizajnér, prednášajúca
a doktorantka na Fakulte priemyselného dizajnu Akadémie
výtvarných umení Jan Matejko v Krakove. Zaoberá sa
univerzálnym dizajnom s osobitným dôrazom na potreby starších
ľudí, detí a ľudí so zdravotným postihnutím. Verí v myšlienku
šírenia projektov na báze open source, čo zvyšuje dostupnosť
dobre navrhnutých výrobkov.

1. Ateliér Alternatívneho Dizajnu
Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tentoraz sme dostali pozvanie na
účasť v publikácii v rámci programu ARTING. Ako zástupcov Fakulty
priemyselných foriem nás táto príležitosť veľmi potešila o to viac, že slogan
tohtoročného podujatia – Dedičstvo, súvisí so vzdelávacou ponukou fakulty, ktorá
sa realizuje na Fakulte priemyselných foriem v Ateliéri alternatívneho dizajnu.
Charakteristika ateliéru je už mnohokrát a podrobne mnou opisovaná,
pripomeniem len najdôležitejšie programové osnovy, ktoré implementujeme pri
práci so študentmi.
Program ateliéru je založený na dvoch hlavných aspektoch – pôvodnej
materiálnej a duchovnej kultúre, z ktorých čerpáme inšpiráciu a všeobecne
chápanú udržateľnosť s osobitným dôrazom na ekologické témy. Sme veľmi blízko
k aktivitám, ktoré realizujeme na základe domácich remesiel a prác v dielni.
Samotný názov ateliéru, ktorý má v názve alternatívu, sa vzťahuje na postavení
sa proti priemyselnému dizajnu vo veľkom rozsahu.
Posledné roky práce v ateliéri zahŕňali pozývanie remeselníkov a umelcov
k spolupráci, od ktorých sme sa učili základy daného remesla a potom sme
prostredníctvom procesu dizajnu implementovaného v priebehu štúdia vyvíjali
naše vlastné, súčasné riešenia. Premietnutím tradície do modernej doby sme
chceli ukázať, akým nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie môže byť naša pôvodná
kultúra. V dobe globalizácie je dôležité zachrániť to, čo je v kultúre pôvodné
a jedinečné. Som presvedčená, že k tomu môžeme prispieť svojimi skromnými
aktivitami a môžeme takto budovať povedomie študentov dizajnu - budúcich
zodpovedných dizajnérov.
Dotkneme sa teda témy tohtoročného ročníku podujatia Arting. Dedičstvo,
ktoré zahŕňa všetko, čo bolo postavené na základe remeselnej práce, ľudovej
umeleckej úžitkovej výroby, ktorá buduje našu identitu, robí nás osobitými
a konkurencieschopnými. Staré technológie a materiály používané v minulosti sú
pre nás nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Je to tiež alternatíva k aktivitám,
ktoré sa nevpisujú v udržateľný rozvoj alebo ho predstierajú. Príklady sa
znásobujú samy osebe, nadmerná výroba v odevnom alebo obuvníckom
priemysle, tvorba spotrebiteľských postojov a správania, všetko je to kvôli súčasnej
kultúre, v ktorej sme sa bezmyšlienkovite presadili a mali sme presvedčenie, že
má malý vplyv na globalizačný trend a jeho dopad. Reakciou dizajnérov na tento
stav môžu byť aktivity, ktoré sa týkajú menšieho rozsahu. Výroba iba toho, čo je
potrebné, univerzálne, s dlhou životnosťou, vyrobené na zákazku alebo malej
série, z materiálov šetrných k životnému prostrediu. Môže to znieť dosť utopicky,
ale týka sa to aj postojov, ktoré by sa mali vytvárať u zákazníkov - spotrebiteľov.
Predpoklady, ktoré je ťažké uplatniť v modernej realite okolo nás nikdy neoslovia
všetkých ľudí, ktorí tvoria danú komunitu, ale aj meniaci sa jednotlivci môžu dať
nádej.

1.
Pan Józef Michałek

2.
Fabryka kapeluszy POLKAP / POLKAP závod na výrobu klobúkov

3.
Uniwersytet Rolniczy

4.
Eksperymenty z wełną / Experimenty s vlnou

5.
Filcowanie na mokro / Plstenie za mokra

6.
Studenci i kadra Pracowni Projektowania Alternatywnego
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2. Realizowany temat
W semestrze 2019/2020 w Pracowni Projektowania Alternatywnego
realizowany był temat wykorzystania wełny: Wełna — eksperyment. Temat
wełny jako materiału wyjściowego, podejmowany był już wielokrotnie przez
świadomych jego zalet projektantów, przytoczyć można chociażby
fantastyczny projekt realizowany przez Zamek Cieszyn — „Wool Design.
Carpathians”. Jak pisali autorzy projektu: „Zadaniem projektu jest
przypomnienie potencjału materiału jakim jest wełna. Projekt jest próbą
zwrócenia uwagi na długoletnią i bogatą tradycję wypasania owiec, produkcji
wełny, a także służy ochronie ginących zawodów związanych z obróbką
wełny. Ma również pokazać, że połączenie umiejętności projektantów
z wiedzą i doświadczeniem rzemieślników – beskidzkich mistrzów – to szansa
stworzenia nowych produktów regionalnych. Projektanci z Krajów
Wyszehradzkich wzięli udział w międzynarodowych warsztatach, gdzie dzięki
współpracy z beskidzkimi rzemieślnikami mogli poznać i nauczyć się technik
związanych z obróbką wełny”.1
Podjęcie tematu wełny jako punktu wyjścia dla rozważań
eksperymentalnych i projektowych, wiązało się z pracą dyplomową Soni
Kalandyk i Anny Pielesz. pt.: „Wobec Konsumpcji — model wzorcowej
transparentnej marki akcesoriów wełnianych — Runo oraz projekt warsztatów
edukacyjnych wspierających działania marki — Zowcowani”, wykonanej
w 2019 roku. W tym projekcie projektantki zwróciły uwagę na to, jak bardzo
marnowana jest polska wełna, brak zbytu na ten materiał powoduje, że jest
ona palona lub zakopywana. Te doświadczenia przełożyły się na kontynuację
wełnianego wątku w ramach kolejnego semestru w pracowni.
Jednym z elementów procesu projektowego jest analiza, mająca na celu
dogłębne rozpoznanie tematu. Wraz z Joanną Krokosz, współpracującą ze
mną w tym semestrze w pracowni, zaplanowałyśmy kilka działań
wspierających rozpoznanie tematu.
Pierwszym punktem zapoznania się z tematem była wspólny wyjazd wraz
ze studentami do Cieszyna i wizyta w Zamku. Tam dzięki gościnie dyrektor
Ewy Gołębiowskiej i zaangażowaniu Lubomiry Trojan mieliśmy okazję
dowiedzieć się o szczegółach projektu „Wool Design. Carpathians”
wspomnianego powyżej. Mogliśmy pooglądać i dotknąć niektórych
zrealizowanych w jego ramach projektów. Mieliśmy również okazję zobaczyć
pokazywaną w tym czasie na Zamku wystawę „Robić Rzeczy”. Stowarzyszenie
"NÓW. Nowe Rzemiosło" pokazało mało znany świat pracy rzemieślniczej. Jak
piszą organizatorzy o wystawie: „Wystawa ROBIĆ / RZECZY pokazuje
skomplikowany świat pracy rzemieślniczej. Rzemieślnik zaangażowany jest
w cały proces produkcji, każdy jej etap, od koncepcji przez wytworzenie, po
promocję i sprzedaż. Proces nigdy nie jest linearny. Rzemieślnik tworzy całym
ciałem, wykorzystując potencjał swoich ruchów i zmysłów oraz relacji, w które
wchodzi z różnymi materiałami i narzędziami. Ekspozycję tworzą
zaaranżowane warsztaty – tkacki, ceramiczny, kaletniczy, introligatorski, jak
również stanowiska prezentujące świat drewna oraz stali. Każdy z uczestników
wystawy może spróbować swoich sił przy specjalnych przyrządach,
symulujących poszczególne czynności wykonywane w pracowniach – pracę
przy krośnie, odlewanie porcelany do form czy szlifowanie noża.
Odwiedzający mogą się przekonać, ile wysiłku i pracy wymaga codzienna
praca rzemieślnika. Dotknąć surowców i materiałów, za pomocą których
wytwarza swoje przedmioty oraz przyjrzeć się narzędziom, które do tego
wykorzystuje”.2
Następnym elementem podróży była wizyta w położonym niedaleko od
Cieszyna Koniakowie Centrum Pasterskim i wysłuchanie opowieści Józefa
Michałka na temat kultury pasterskiej. Pan Józef Michałek sam o sobie mówi,
że jest Góralem i praktykiem w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach,
w szczególności funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle
współpracuje z kilkudziesięcioma gospodarstwami pasterskimi na obszarze
od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Jest także koordynatorem
wojewódzkiego programu Owca plus w Beskidzie Śląskim i Żywieckim,
a także współorganizatorem Redyku Karpackiego 2013 i wielu innych
wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. To znany w środowisku
i ceniony znawca kultury pasterskiej i góralszczyzny. Jego opowieści,
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2. Realizované témy
V semestri 2019/2020 v Ateliéri alternatívneho dizajnu bola nosnou
témou prác idea používania vlny s názvom: Vlna - experiment. Téme vlny,
ako východiskového materiálu, sa už mnohokrát venovali návrhári, ktorí si
boli vedomí jej výhod, napríklad fantastický projekt realizovaný Zámkom
Cieszyn - „Wool Design“. „Carpathians“. Autori projektu napísali: „Úlohou
projektu je pripomenúť potenciál materiálu, ktorým je vlna. Projekt je
pokusom upozorniť na dlhoročnú a bohatú tradíciu pasenia oviec, výroby
vlny a slúži tiež na ochranu zanikajúcich profesií spojených so spracovaním
vlny. Má tiež ukázať, že kombináciou zručností dizajnérov so znalosťami
a skúsenosťami remeselníkov - majstrov Beskydov - je šancou na vytvorenie
nových regionálnych výrobkov. Dizajnéri z krajín Vyšehradskej štvorky sa
zúčastnili medzinárodných workshopov, kde sa vďaka spolupráci
s remeselníkmi Beskydov mohli spoznať a učiť sa technikám súvisiacich so
spracovaním vlny”.1
Venovanie sa téme vlny, ako východiskového bodu pre experimentálne
a návrhárske riešenia, súviselo s diplomovou prácou Sonie Kalandykovej
a Anny Pieleszovej s názvom: „Proti spotrebe - model vzorovej
transparentnej značky vlnených doplnkov - Rúno a projekt vzdelávacích
seminárov na podporu aktivít značky - Zowcowani“, ktorý sa uskutočnil
v roku 2019. V tomto projekte návrhárky upozornili na to, ako veľmi sa
plytvá poľskou vlnou z dôvodu nedostatočného odbytu vlny sa spaľuje alebo
zakopáva. Tieto skúsenosti sa prejavili v pokračovaní v téme vlny počas
nasledujúceho semestra v ateliéri.
Jedným z prvkov procesu navrhovania je analýza na dôkladnú
identifikáciu témy. Spolu s Joannou Krokoszovou, ktorá so mnou tento
semester spolupracuje v štúdiu, sme naplánovali niekoľko aktivít
podporujúcich uznanie témy.
Prvým bodom zoznámenia sa s témou bol spoločný výlet so študentmi do
mesta Cieszyn a návšteva zámku. Tam vďaka pohostinnosti riaditeľky Ewy
Gołębiowskej a zapojeniu Lubomiry Trojan sme mali možnosť sa dozvedieť
podrobnosti o projekte „Wool Design. Carpathians“. Mohli sme obhliadnuť
a dotknúť sa niektorých návrhov realizovaných v rámci tohto projektu. Mali
sme tiež možnosť navštíviť v tom čase na zámku inštalovanú výstavu
„Vyrobiť veci“. Združenie „NÓW. Nowe Rzemiosło“ ukázalo málo známy svet
remeselníckej práce. Organizátori napísali o výstave: „Vyrobiť veci“ ukazuje
zložitý svet remeselnej práce. Remeselník je zapojený do celého výrobného
procesu, každej jeho etapy, od koncepcie po výrobu, propagáciu a predaj.
Tento proces nie je nikdy lineárny. Remeselník tvorí celým svojim telom,
pomocou potenciálu svojich pohybov a zmyslov a vzťahov, ktoré vstupujú do
rôznych materiálov a nástrojov. Výstava pozostáva z usporiadaných
tvorivých dielní - tkania, keramiky, kožiarstva, viazania kníh, ako aj zo
stánkov prezentujúcich svet dreva a ocele. Každý z účastníkov výstavy si
môže vyskúšať špeciálne zariadenia, ktoré simulujú jednotlivé činnosti
vykonávané v dielňach - práce na krosnách, nalievanie porcelánu do foriem
a brúsenie noža. Návštevníci môžu zistiť koľko úsilia a práce vyžaduje
každodenná práca remeselníka. Dotknúť sa surovín a materiálov, pomocou
ktorých remeselník vyrába svoje výrobky, pozrieť si nástroje, ktoré používa”.2
Ďalšou časťou cesty bola návšteva Centra Pastierstva v Koniakove, ktoré
sa nachádza neďaleko Cieszyna a vypočutie príbehu Józefa Michałeka
o pastierskej kultúre. Pán Józef Michałek sám o sebe hovorí, že je horal
a praktik v oblasti poľnohospodárstva v Karpatoch, najmä vo fungovaní
pastierskych fariem. Dlhé roky úzko spolupracuje s niekoľkými desiatkami
pastierskych fariem v oblasti od Sliezskych Beskýd až po pohorie Bieszczady.
Je tiež koordinátorom krajského programu „Ovca plus“ v Sliezskych
a Żywiecských Beskydach, spoluorganizátorom Karpackého Redyku 2013
a mnohých ďalších podujatí aktivujúcich miestne komunity. Je známy
v miestnej komunite a je uznávaným odborníkom v oblasti pastierskej
a goralskej kultúry. Jeho príbehy sú mimoriadne farebné a reflexné, nás
prinútili uvedomiť si, aké veľké je dedičstvo pastierskej kultúry. Región, ktorý
sme navštívili, stále kultivuje vypásanie oviec, hoci sa dá hovoriť skôr ako
o kultúrnom pasení o spôsobe riadenia hospodárenia salašov, špecifickým
pre celé Karpaty. Pozostáva zo zlučovania oviec od niekoľkých desiatok

niezwykle barwne i refleksyjne, uświadomiły nam jak wielkim dziedzictwem
jest właśnie kultura pasterska. Region który zwiedzaliśmy wciąż tym wypasem
żyje, chociaż można raczej mówić tu o wypasie kulturowym, jako
specyficznym dla całych Karpatach sposobie prowadzenia gospodarki
sałaszniczej. Polega na łączeniu owiec od kilkudziesięciu właścicieli – gazdów
– w jedno wielkie stado na okres letni, podczas którego baca wraz z juhasami
sprawuje nad nimi opiekę. Owce przebywają na halach od maja do połowy
października, później są oddawane gazdom na czas zimowych wykotów.
Wypas prowadzony jest na wysokogórskich halach lub bliżej na terenach
wypasowych należących często nawet do kilkuset właścicieli. Owce pasą się
swobodnie, nie są im wyznaczane tereny, dzięki czemu same wybierają
najlepsze pożywienie co przekłada się na jakość pozyskiwanych w ten sposób
produktów mlecznych.3 Z opowieści Pana Michałka także dowiedzieliśmy się
o „problemie” wełny, na którą nie ma zbytu.
W kolejnym dniu naszej wyprawy mieliśmy możliwość wyjazdu do
Skoczowa i odwiedzenia Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. — firmy z tradycjami
sięgającymi roku 1924. Prześledzenie całego procesu produkcji przeniosło nas
100 lat wstecz — wytwarzanie kapeluszy z wełny odbywa się wciąż według
tych samych metod i na maszynach sprzed wieku! Mimo ciężkiej pracy, jaką
wykonują zatrudnieni tam ludzie, proces ten jest piękny i niezwykły, pokazuje
jak ludzie poradzili sobie z obróbką wełny na większą skalę, uwzględniając
właściwości i zalety materiału, zachowując do niego szacunek. Jednak ta
produkcja bazuje na sprowadzanej, delikatniejszej wełnie, o innych
własnościach niż te, które ma wełna z polskich owiec. Niemniej wyjechaliśmy
z Polkapu bogatsi o nowe doświadczenia, szczególnie te związane
z możliwością obróbki wełny w celu nadania jej określonych kształtów.
W poszukiwaniu inspiracji udaliśmy się wraz ze studentami do Muzeum
Etnograficznego w Krakowie, gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się
z historią polskiej kultury ludowej dzięki pani Agnieszce Marczak,
a szczególnie przyjrzeć się dawnym technikom i narzędziom obróbki wełny –
folusz i przędzarki. Wizyta w muzeum była także okazją do przeglądnięcia
archiwów muzealnych przedstawionych przez panią Annę Sulich-Ligę. Kontakt
z Muzeum Etnograficznym w Krakowie utrzymywaliśmy przez cały czas
trwania naszych zajęć, min. poprzez konsultacje z Katarzyną Piszczkiewicz ,
znawczynią kultury ludowej.
W celu wzbogacenia naszej wiedzy na temat wełny udaliśmy się również
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, gdzie mieliśmy możliwość poznać prof.
Edytę Molik z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, która podzieliła się z nami
swoją ekspercką wiedzą na temat ras owiec, rodzajów wełny i innych
zagadnień związanych z hodowlą tych zwierząt. To doświadczenie wsparte
było bezpośrednim kontaktem z owcami, które są pod opieką Uniwersytetu,
w oddziale położonym na malowniczych terenach okolic Krakowa —
Bielanach. Specjalnie dla nas pani prof. Edyta Molik przygotowała pokaz
strzyżenia owcy, a pozyskane runo studenci zabrali do doświadczeń
i eksperymentów.
W działaniach praktycznych na rzecz zrozumienia istoty wełny
nakłaniałyśmy studentów do poznania różnych, prostych technik obróbki tego
materiału. Wykonywaliśmy próby filcowania na mokro i na sucho, a także
uczyliśmy się „robienia na drutach” i szydełkowania pod czujnym okiem
Joanny Krokosz. Mieliśmy również okazję „zbadać” wełnę pod mikroskopem,
przeanalizować strukturę włosa wełny i jej łuskowatość.
W międzyczasie studenci pozyskiwali informacje z dostępnych źródeł,
budowali własną bazę wiedzy na temat materiału i jego obróbki, a także
wytworów kultury, jakie z tym zagadnieniem są związane. W grupie naszych
studentów mieliśmy trzech studentów z zagranicy — Francuzów Theo i Benoit
oraz Portugalkę Martę. Ciekawostką było dla nas poznanie kultury pasterskiej
z ich krajów, z regionów z których pochodzą, odmienną zarówno
w hodowanych rasach, jak i otoczce wytworów kultury materialnej, jaka temu
towarzyszyła.
Te wszystkie zdobyte doświadczenia doprowadziły studentów do
wyłonienia indywidualnych obszarów, które nadal eksplorowali i pogłębiali
wiedzę w wybranym zakresie. Przez cały czas eksperymentowali również
z samym materiałem, doświadczając i poznając jego możliwości.

majiteľov – gazdov, do jedného veľkého stáda na letné obdobie, počas
ktorého sa o nich starajú pastieri a bačovia. Ovce zostávajú v halách od
mája do polovice októbra, potom sú odovzdávané späť gazdom na obdobie
zimného rozmnožovania. Pasenie sa vykonáva vo vysokých horských halách
alebo bližšie v pasienkoch, ktoré často patria niekoľkým stovkám majiteľov.
Ovce sa pasú voľne, nie sú obmedzené oblasti ich pasenia, vďaka čomu si
ovce sami vyberajú najlepšie jedlo, čo sa neskôr premieta v kvalite mliečnych
výrobkov získaných týmto spôsobom.3 Z príbehov pána Michałeka sme sa
tiež dozvedeli o „probléme“ vlny, pre ktorú neexistuje odbyt.
Na ďalší deň našej cesty sme mali možnosť ísť do Skoczowa a navštíviť
Fabriku klobúkov Polkap S.A. - spoločnosti s tradíciami siahajúcimi do roku
1924. Sledovanie celého výrobného procesu nás vrátilo o 100 rokov dozadu
- výroba vlnených klobúkov sa stále vykonáva podľa rovnakých metód a na
strojoch z minulého storočia! Napriek tvrdej práci ľudí, ktorí tam pracujú, je
tento proces krásny a nezvyčajný. Ukazuje, ako ľudia zvládli spracovanie
vlny vo väčšom merítku, pričom zohľadnili vlastnosti a výhody materiálu
s plným rešpektom. Táto výroba je však založená na dovážanej jemnejšej
vlne, ktorá má iné vlastnosti ako vlna z poľských oviec. Napriek tomu sme
Polkap nechali obohatený o nové skúsenosti, najmä tými, ktoré sa týkali
možnosti spracovania vlny pre vytvorenie špecifických tvarov.
Pri hľadaní inšpirácie sme sa so študentmi vybrali do Etnografického
múzea v Krakove, kde sme sa vďaka Agnieszke Marczakovej mohli dozvedieť
viac o histórii poľskej ľudovej kultúry a najmä pozrieť sa na staré techniky
a nástroje na spracovanie vlny - valchy a spriadacie stroje. Návšteva múzea
bola tiež príležitosťou pozrieť si archívy múzea, ktoré predstavila Anna
Sulich-Liga. Počas trvania našej návštevy sme boli v stálom kontakte
s Etnografickým múzeom v Krakove, minimálne prostredníctvom konzultácií
s Katarzynou Piszczkiewiczy, odborníčkou na ľudovú kultúru.
Za účelom obohatenia našich poznatkov o vlne, sme navštívili tiež
Poľnohospodársku univerzitu v Krakove, kde sme mali možnosť stretnúť sa s
prof. Edytou Molik z Fakulty šľachtiteľstva a biológie zvierat, ktorá sa s nami
podelila o svoje odborné znalosti o plemenách oviec, druhoch vlny a ďalších
otázkach týkajúcich sa chovu týchto zvierat. Túto skúsenosť podporil priamy
kontakt s ovcami, ktoré sú v starostlivosti univerzity na oddelení, ktoré sa
nachádza v malebných oblastiach Krakova - Bielany. Prof. Edyta Molik
špeciálne pre nás pripravila strihanie oviec a získané rúno študenti použili
na výskum a experimenty.
Pri praktických činnostiach zameraných na pochopenie podstaty vlny
sme naliehali na študentov, aby sa naučili rôzne jednoduché techniky
spracovania tohto materiálu. Vykonali sme testy mokrého a suchého
plstenia, tiež sme sa naučili „pliesť“ a háčkovať pod pozorným dohľadom
Joanny Krokosz. Mali sme tiež príležitosť „skúmať“ vlnu pod mikroskopom,
analyzovať štruktúru vlnených vlasov a odlupovanie.
Medzitým študenti získali informácie z dostupných zdrojov, vybudovali si
vlastnú vedomostnú databázu o materiáli a jeho spracovaní, ako aj
o kultúrnych produktoch, ktoré s touto témou súvisia. V skupine našich
študentov sme mali troch zahraničných študentov – Francúzov Thea
a Benoit a Španielku Martu. Bolo pre nás zaujímavé spoznať pastiersku
kultúru z ich krajín, z oblastí, z ktorých pochádzajú, odlišných tiež
v chovaných plemenách, aj z prostredia produktov materiálnej kultúry, ktoré
ju sprevádza.
Všetky tieto získané skúsenosti viedli študentov k identifikácii
jednotlivých oblastí, ktoré naďalej skúmali a prehlbovali vedomosti vo
vybranej oblasti. Po celý čas experimentovali aj so samotným materiálom,
vnímali a učili sa jeho možnosti.
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3. Efekty działań studenckich
Przedstawimy pokrótce najciekawsze efekty pracy studentów po czterech
miesiącach pracy nad wydanym tematem.
Olga Konik wykonała bardzo ciekawą pracę polegającą na
eksperymentowaniu z wełną i poszukiwaniu nowych rozwiązań
materiałowych. Efektem jej pracy był zestaw próbek kompozytów o nowych
własnościach i wartościach estetycznych. Główne założenia dotyczyły
wykorzystania materiałów pochodzenia naturalnego, jak najmniej
szkodliwych dla środowiska, wykonywanych przy niskim zużyciu energii
nieodnawialnej, bez użycia specjalistycznego sprzętu w warunkach
domowych oraz bez wsparcia specjalistycznej wiedzy chemicznej. Powstałe
próbki materiału będące wynikiem łączenia wełny z takimi substancjami jak
skrobia, agar–agar, gliceryna czy papier mâché charakteryzują się niezwykłą
wytrzymałością. Zostało to uzyskane poprzez wielokierunkowy układ włókien
wełny, tworzący wewnętrzną siatkę. Dodatkowe próby autorki związane były
z barwieniem wełny naturalnymi barwnikami.
Karolina Filcek jest autorką projektu Puchowce – moduły ocieplające
z wełny górskiej. Głównym założeniem jej projektu było wykorzystanie
naturalnej tendencji do łączenia się włókien wełny. Eksperyment polegał na
próbie połączenia i wymodelowania wełnianych elementów bez użycia
dodatkowych spoiw czy innych sposobów łączenia np. za pomocą nici.
Efektem pracy są obiekty użytkowe — funkcja ocieplająca, w 100% z wełny,
gdzie pikowania wykonane zostały z użyciem maszyny do szycia
z zamontowaną igłą do filcowania. Projekt jest również próbą spojrzenia na
wełnę z innej strony, dostrzeżenia w niej nowych wartości estetycznych,
docenienia jej surowości i trwałości.
Jakub Gielata w swoim projekcie skupił się na fakcie, że wełnę
charakteryzuje dobra pochłanialność dźwięków. Zaproponował
wykorzystanie jej do produkcji paneli akustycznych, które mogą być
znakomitą alternatywą dla sztucznych materiałów stosowanych obecnie do
wygłuszeń. Produkcja paneli może być tania ze względu na niską cenę
materiału, a także nieskomplikowana technologicznie. Wełna wpływa
pozytywnie na zdrowie użytkowników, neutralizując elektrosmog, a także
pochłaniając szkodliwe substancje, takie jak formaldehyd. Panele mogłyby
mieć zastosowanie również w miejscach, gdzie często trzeba je wymieniać,
np. restauracjach czy pubach, a po zużyciu wykorzystane jako naturalny
nawóz dla roślin. Owczą wełnę cechuje bogaty skład organiczny, który jest
dobrze przyswajalny przez rośliny. Takie rozwiązanie nie tylko nie niszczy
środowiska, ale także go zasila.
Kamil Moroń w swoich poszukiwaniach wypracował bardzo ciekawą
koncepcję formowania wełny. W pierwszej kolejności filcował wełnę na
mokro i tworzył płaskie arkusze, które następnie wzmacniał pikowaniem
z użyciem nici. Sieć zaprojektowanych układów ściegów wzmocniła wełniany
arkusz nie pozwalając mu się rozciągać. Autor podjął również próby
stosowania dodatkowej naturalnej tkaniny w zestawieniu z wełnianym
arkuszem i pikowaniu ich razem. Uzyskał bardzo interesujące efekty zarówno
pod kątem estetycznym, jak i funkcjonalnym.
Ciekawą pracą jest również eksperyment Justyny Roli, która
zainteresowała się właściwościami odżywczymi wełny. Wykorzystała badania
mówiące, że wełna może stanowić naturalny i ekologiczny nawóz z wysoką
zawartością azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza i siarki.
Przeprowadziła szereg eksperymentów uzasadniających skuteczność wełny
w tym zakresie. Efektem był projekt wełnianych osłon zastępujących
plastikowe doniczki. Dowiodła, że wełniana osłona jest naturalnym
nawozem, chroni termicznie korzenie, utrzymuje wilgoć ziemi, pozwala na
wzrost objętości ukorzenienia, ułatwia dopływ powietrza do gleby. Jej
projekt przyczynia się tym samym do zmniejszenia plastikowych odpadów,
i zwraca uwagę na bogate właściwości wełny.
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3. Výsledky študentských aktivít
Krátko predstavíme najzaujímavejšie výstupy práce študentov po štyroch
mesiacoch zaoberania sa predmetnou témou.
Olga Konik odviedla veľmi zaujímavú prácu pri experimentovaní s vlnou
a hľadaní nových materiálových riešení. Výsledkom jej práce bola sada
vzoriek kompozitov s novými vlastnosťami a estetickými hodnotami. Hlavné
zámery sa týkali používania prírodných materiálov, ktoré sú najmenej
škodlivé pre životné prostredie, vyrobené s nízkou spotrebou spotrebovanej
energie, bez použitia špeciálnych strojov v domácich podmienkach a bez
podpory odborných chemických znalostí. Výsledné vzorky materiálu, ktoré
sú výsledkom spojenia vlny s látkami, ako je škrob, agar-agar, glycerín alebo
papierovej drviny (Papier-mâché) sa vyznačujú mimoriadnou pevnosťou.
Toto sa dosiahlo prostredníctvom všesmerového systému vlnových vlákien
tvoriacich vnútornú sieť. Ďalšie pokusy autorky súviseli s farbením vlny
prírodnými farbivami.
Karolina Filcek je autorkou projektu Vlnovcé (Puchowce) - izolačné
moduly z horskej vlny. Hlavným cieľom jej projektu bolo využitie prirodzenej
tendencie spájania vlnených vlákien. Experiment spočíval v pokuse spojiť
a modelovať vlnené prvky bez použitia ďalších spojív alebo iných spôsobov
spojenia napríklad s pomocou nití. Výsledkom práce sú úžitkové predmety funkcia zahrievania zo 100 % vlny, kde sa prešívanie uskutočnilo pomocou
šijacieho stroja s nasadenou ihlou pre plstenie. Cieľom projektu je tiež pokus
pozerať sa na vlnu z iného uhla, všimnúť si v nej nové estetické hodnoty
a oceniť jej úspornosť a trvanlivosť.
Jakub Gielata sa vo svojom projekte sústredil na skutočnosť, že vlna sa
vyznačuje dobrou absorpciou zvuku. Navrhol ju použiť na výrobu
akustických panelov, ktoré môžu byť skvelou alternatívou k umelým
materiálom, ktoré sa v súčasnosti používajú na zvukovú izoláciu. Výroba
panelov môže byť lacná z dôvodu nízkej ceny materiálu a tiež technologicky
nekomplikovaná. Vlna pozitívne ovplyvňuje zdravie používateľov,
neutralizuje elektrosmog, absorbuje škodlivé látky, ako je formaldehyd.
Panely by sa tiež mohli používať na miestach, kde je potrebné ich často
vymieňať, napríklad v reštauráciách alebo krčmách, po použití sa môžu
použiť ako prírodné hnojivo pre rastliny. Ovčia vlna má bohaté organické
zloženie, ktoré je dobre absorbované rastlinami. Toto riešenie nielen
nepoškodzuje životné prostredie, ale naopak -ho podporuje.
Kamil Moroń vo svojom výskume vyvinul veľmi zaujímavý koncept
formovania vlny. Najskôr ju za mokra plstili a vytvorili ploché pláty, ktoré sa
potom vystužili prešívaním s použitím nití. Sieť navrhnutých systémov
stehov vystužovala vlnenú vrstvu tým, že bránila roztiahnutiu. Autor sa tiež
pokúsil použiť ďalšiu prírodnú látku v kombinácii s vlnenou plachtou
a spolu ich prešiť. Získal veľmi zaujímavé výsledky z hľadiska estetiky
aj funkčnosti.
Zaujímavou prácou je aj experiment Justyny Roli, ktorá sa začala
zaujímať o výživové vlastnosti vlny. Použila výskum, ktorý tvrdí, že vlna
môže byť prírodným a ekologickým hnojivom s vysokým obsahom dusíka,
fosforu, draslíka, vápnika, horčíka, železa a síry. Uskutočnila množstvo
experimentov, ktoré zdôvodnili účinnosť vlny v tejto oblasti. Výsledkom bol
dizajn vlnených ochranných výstuží nádob, ktoré nahradzujú plastové
kvetináče. Dokázala, že vlnená výstuž je prírodné hnojivo, tepelne chráni
korene, udržuje vlhkosť pôdy, umožňuje zvyšovať objem zakorenenia
a uľahčuje prívod vzduchu do pôdy. Jej dizajn tak prispieva k zníženiu
plastového odpadu a upozorňuje na bohaté vlastnosti vlny.

7.
Eksperymenty - Olga Konik

8.
Puchowce - Karolina Filcek

9.
Panele akustyczne / Akustické panely - Jakub Gielata

10.
Pikowanie wełnianych arkuszy / Prešívané vlnené hárky - Kamil Moroń

11.
Wełniane osłonki dla roślin / Vlnené chrániče na rastliny - Justyna Rola

12.
Joanna Trela
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4. Runo — praca dyplomowa Soni Kalandyk i Anny
Pielesz

4. Runo - diplomová práca pre Soni Kalandyk
a Anny Pielesz

Przy opisie naszego „wełnianego” doświadczenia nie może
zabraknąć informacji o ciekawym projekcie absolwentek
Wydziału Form Przemysłowych, związanym z wełną i jej
znaczeniem w naszej kulturze. Jak wspomniałam wcześniej,
projekt ten zainspirował nas do podjęcia tematu wełny jako
eksperymentu.
Praca dyplomowa Soni Kalndyk i Anny Pielesz Wobec
konsumpcji — model wzorcowej transparentnej marki
akcesoriów wełnianych “Runo” oraz projekt warsztatów
edukacyjnych wspierających działania marki “Zowcowani” to
praca została zrealizowana w Pracowni Projektowania
Alternatywnego pod kierunkiem dr Anny Szwai w ramach
dyplomu magisterskiego. Autorki starały się w tym projekcie
pokazać swoją krytyczną postawę wobec zjawiska konsumpcji,
a także szukają sposobu aby kształtować świadomość i krytyczną
postawę współczesnego i przyszłego konsumenta. Podejmują
również próbę wykreowania dobrego przykładu marki etycznej,
transparentnej i odpowiedzialnej. Inspiracją dla autorek stała się
kultura pasterska, szczególnie ta z rejonu Karpat, i jej wartości,
w szczególności szczerość, uczciwość, prostota oraz szacunek dla
przedmiotów. W produktach marki „Runo” zastosowano jako
surowiec polską wełnę, materiał lokalny, obecnie niedoceniany
i marnowany. Celem produktu jest przedstawienie wełny
w nowej, współczesnej odsłonie, która pozwoli docenić jej
wartość i szlachetność. Ważne jest to szczególnie teraz, kiedy
ludzie wolą chodzić w „plastikowej” sztucznej odzieży,
produkowanej na masową skalę, bez świadomości rozległych
negatywnych skutków dla środowiska. Produkty – torebki
i obuwie – są w pełni biodegradowalne, a ich wykonanie oparto
na technologii formowania filcu polskiej firmy Polkap ze
Skoczowa, która od prawie stu lat wytwarza za pomocą
niezmienionej technologii kapelusze. Elementem wspierającym
markę stały się warsztaty „Zowcowani” przeznaczone dla
najmłodszych odbiorców — dzieci — które mają im uświadamiać,
co jest cenne w kulturze. Innym celem warsztatów było
wypracowanie i promowanie dobrych zachowań konsumenckich.
Warsztaty zostały zaprojektowane i przeprowadzone w Centrum
Pasterskim w Koniakowie dla grupy dzieci w wieku szkolnym.
Swoje stanowisko wobec zjawiska nadkonsumpcji autorki opisały
następująco:
„Jesteśmy grupą młodych projektantów. Nauczeni skromnym,
aczkolwiek ciągle powiększającym się doświadczeniem,
zauważamy, że decyzje projektantów mogą mieć realny wpływ na
otoczenie (środowisko naturalne, społeczeństwo). Niestety,
obserwujemy jednocześnie, że dla wielu osób coraz mniejsze
znaczenie mają takie wartości jak: uczciwość, poszanowanie dla
człowieka i natury czy dbanie o tradycję, kulturę, tożsamość
i wspólne dobro. W wielu przypadkach powodem tych zachowań
może być nadmierna konsumpcja, czyli konsumpcjonizm.
Nadprodukcja i nadkonsumpcja „dóbr” prowadzi do
powstawania poważnych, często nieodwracalnych szkód dla
środowiska. A chęć zysku stawiana jest ponad dobro i godność
człowieka. Jako młodzi projektanci czujemy się zobowiązani do
zabrania głosu w tak istotnej w dzisiejszych czasach kwestii, jaką
jest problem konsumpcjonizmu. W związku z tym postanowiliśmy
podjąć próbę rozważenia tego problemu w naszych pracach
magisterskich Wobec konsumpcji. Swoje wobec kierujemy:
– wobec niejasnych procesów powstawania produktów
– wobec nieuczciwych praktyk biznesowych
– wobec manipulującej reklamy
– wobec produktów marnej jakości i wartości
– wobec stawiania zysku ponad dobro człowieka”.
Praca znalazła się w tegorocznej edycji GRADUATION
PROJECTS. Do 18. edycji przeglądu zgłoszono 289 dyplomów (w
tym 146 2D i 143 3D), z których jury zakwalifikowało do wystawy
30 prac.

Pri opise našich „vlnených“ skúseností nemôžu chýbať
informácie o zaujímavom projekte absolventov Fakulty
priemyselných foriem v oblasti vlny a jej význame v našej
kultúre. Ako som už spomenula, tento projekt nás inšpiroval
k tomu, aby sme sa zaoberali témou vlny ako experimentom.
Diplomová práca Sonie Kalndyk a Anny Pielesz „Proti
spotrebe - model vzorovej transparentnej značky vlnených
doplnkov - Rúno a projekt vzdelávacích seminárov na
podporu aktivít značky - ,,Zowcowani“ bola vykonaná v rámci
magisterského štúdia v Ateliéri alternatívneho dizajnu pod
vedením Dr. Anny Szwai. V tomto projekte sa autorky pokúsili
ukázať svoj kritický postoj k fenoménu spotreby a tiež hľadali
spôsob, ako formovať povedomie a kritický postoj moderných
a budúcich spotrebiteľov. Snažili sa tiež vytvoriť dobrý príklad
etickej, transparentnej a zodpovednej značky. Autorky sa
nechali inšpirovať pastierskou kultúrou, najmä valašskou
kultúrou z Karpát a jej hodnotami, predovšetkým
úprimnosťou, čestnosťou, jednoduchosťou a úctou
k predmetom. Poľská vlna sa používa ako surovina v značke
„Runo“. Je to miestna surovina, ktorá je v súčasnosti
podhodnotená a ktorou sa plytvá. Cieľom produktu je
predstaviť vlnu v novom modernom prostredí, ktoré umožní
oceniť jej hodnotu a ušľachtilosť. Toto je obzvlášť dôležité
v súčasnosti, keď ľudia uprednostňujú „plastové“ umelé odevy
vyrábané vo veľkom bez toho, aby si boli uvedomili závažnosť
celoplošných negatívnych dopadov na životné prostredie.
Výrobky - tašky a obuv - sú úplne biologicky odbúrateľné
a ich výroba je založená na technológii formovania plstenia
poľskej spoločnosti Polkap zo Skoczowa, ktorá vyrába klobúky
už takmer storočie podľa pôvodných a nezmenných postupov.
Dôležitým prvkom podpory značky sa stali tvorivé dielne
„Zowcowani” pre najmladších príjemcov – deti, ktoré si majú
uvedomiť, čo je v kultúre cenné. Ďalším cieľom workshopov
bolo rozvíjať a propagovať dobré spotrebiteľské správanie.
Workshopy boli naplánované a usporiadané v Centre
pastierstva v Koniakove pre skupinu detí školského veku.
Autorky vyjadrili svoje stanovisko k javu nadmernej spotreby
nasledovne:
Sme skupina mladých dizajnérov. Na základe síce
skromných, ale stále rastúcich skúsenosti, sme si všimli, že
rozhodnutia dizajnérov môžu mať skutočný vplyv na
prostredie (prírodné prostredie, spoločnosť). Bohužiaľ, tiež
pozorujeme, že pre mnoho ľudí sú stále menej dôležité
hodnoty ako čestnosť, úcta k človeku a prírode alebo
starostlivosť o tradíciu, kultúru, identitu a spoločné dobro.
V mnohých prípadoch môže byť príčinou tohto správania
nadmerná spotreba, t. j. konzumný spôsob života. Nadmerná
výroba a nadmerná konzumácia „tovaru“ vedie k vážnemu,
často nezvratnému poškodeniu životného prostredia. A túžba
po zisku je nadradená dobrej a ľudskej dôstojnosti. Ako mladí
návrhári cítime dnes povinnosť hovoriť o takej dôležitej
otázke, ako je problém nadmernej spotreby alebo
konzumpcie. Preto sme sa rozhodli skúsiť tento problém
zvážiť v našej diplomovej práci Proti spotrebe. Svoje proti
adresujeme :
- proti netransparentným procesom výroby produktov
- proti nekalým obchodným praktikám
- proti manipulatívnej reklame
- proti výrobkom zlej kvality a hodnoty
- proti tomu, že zisk má väčší význam ako ľudský
blahobyt.“
Práca postúpila do tohtoročného ročníku prehliadky
GRADUATION PROJECTS. Do 18. ročníka prehliadky bolo
prihlásených 289 diplomových prác (z toho 146 2D a 143
3D), z ktorých porota kvalifikovala na výstavu 30 prác.
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Wełna i jej właściwości
Włókno / właściwości
Wełna to surowiec pozyskiwany przede wszystkim od owiec, ale także od
lam, alpak, wikuni, kóz (rasy kaszmirskiej oraz angorskiej), wielbłądów czy
królików angorskich4. Włókna poszczególnych gatunków i ras zwierząt różnią
się między sobą grubością, długością, wytrzymałością, elastycznością
i karbikowatoścą.
Odzież wykonana z wełny charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością
powietrza oraz doskonałą regulacja temperatury. Wełna merino
z powodzeniem stosowana jest od lat w odzieży specjalistycznej np. bieliźnie
narciarskiej, ale również polecana jest dla osób chorujących na atopowe
zapalenie skóry. Według badań, wełna merynosów noszona na gołą skórę
pozwala na wytworzenie specyficznego mikroklimatu, który pozwala na
ustabilizowanie wilgotności i temperatury pomiędzy skórą a odzieżą,
wpływając korzystnie na redukcję zmian skórnych5. Wełna jest włóknem
higroskopijnym, co oznacza, że łatwo wchłania wilgoć - nawet do 35 procent
jej własnej wagi. Utrzymuje suchą powierzchnię skóry, hamuje rozwój
bakterii i nieprzyjemnych zapachów6.
Z badań dotyczących odzieży wełnianej przeprowadzonych przez
Woolmark i markę Nielsen wynika, że ubrania z wełny należą do
najtrwalszych, są prane rzadziej i z należytą troską, zgodnie ze wskazaniami
na metce. Cykl życia produktów wykonanych z wełny jest stosunkowo długi,
ubrania z wełny oddawane są lub sprzedawane nowym właścicielom7.
Koce i poduszki wykonane z wełny poprawiają jakość snu poprzez
zapewnienie stałej temperatury ciała i odpowiedniej wentylacji. Wyroby
z wełny polecane są dla osób chorych na reumatyzm, artretyzm, stany
zapalne mięśni i więzadeł, schorzenia narządów ruchu, pourazowe
uszkodzenia nerwów obwodowych, choroby układu krążenia i zakłócenia
termoregulacji. Opaski z wełny stosowane są w fizjoterapii do rozgrzewania
stawów i zmniejszania napięcia mięśni. Mogą być stosowane przed lub po
fizjoterapii, do podtrzymania terapeutycznego efektu ćwiczeń. Włókna
wełniane stymulują zakończenia nerwów czuciowych znajdujące się na
powierzchni skóry, zwiększając dopływ krwi. Dotykanie wełny daje lekko
znieczulający efekt8.
W budownictwie ekologicznym, wełna owcza wykorzystywana jest do
izolacji budynków o konstrukcji drewnianej. Jest tańsza w produkcji,
dlatego stanowi bardzo dobry zamiennik dla powszechnie używanej wełny
mineralnej. Wełna jako warstwa izolacyjna, kumuluje w sobie powietrze
dzięki czemu w lecie chłodzi a zimą grzeje pomieszczenie. Pochłania wilgoć
i stabilizuje warunki nie pozwalając na przesuszanie lub zawilgocenie
konstrukcji budynku.
Jest bardzo dobrym izolatorem akustyki, często stosowana jest
w postaci paneli do wygłuszenia biur czy przestrzeni publicznych. Może
również przyczynić się do redukcji elektrosmogu (promieniowania
elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia).
Kolejną ważną cechą wełny jest ognioodporność. Do zapłonu wełny
dochodzi dopiero w 550 stopniach celsjusza, dlatego bardzo często wełna
wykorzystywana jest do produkcji odzieży specjalistycznej, takiej jak
mundury strażackie czy odzieży dla kierowców rajdowych. Wełnę
wykorzystuje się też w elementach tapicerowanych w środkach transportu,
zwłaszcza w samolotach lub metrze. Wykonane z wełny fotele nie pozwalają
na rozprzestrzenianie się ognia.
Wełna jest materiałem biodegradowalnym, zakopana w ziemi rozkłada
się po kilku latach zasilając glebę cennymi składnikami odżywczymi. Wilgoć
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Vlna a jej vlastnosti
Vlákno/vlastnosti
Vlna je surovina získaná predovšetkým z oviec, ale aj z lám, alpak, vicun,
kôz (plemená Kašmír a Angora), tiav a králikov Angora4. Vlákna jednotlivých
druhov a plemien zvierat sa líšia svojou hrúbkou, dĺžkou, silou, pružnosťou
a zvlnením.
Odevy z vlny sa vyznačujú dobrou priepustnosťou vzduchu a
vynikajúcou reguláciou teploty. Merino vlna sa už roky úspešne používa
v špeciálnom oblečení, napríklad v lyžiarskom spodnom prádle, ale
odporúča sa tiež ľuďom trpiacim atopickou dermatitídou. Podľa výskumu
merino vlna, ktorá sa nosí na holej pokožke, vám umožňuje vytvoriť
špecifickú mikroklímu, ktorá vám umožní stabilizovať vlhkosť a teplotu
medzi pokožkou a odevom, čo priaznivo znižuje zmeny pokožky5. Vlna je
hygroskopické vlákno, čo znamená, že ľahko absorbuje vlhkosť - až 35%
svojej vlastnej hmotnosti. Udržuje suchý povrch pokožky, inhibuje rast
baktérií a nepríjemných zápachov4.
Výskum v oblasti vlneného oblečenia, ktorý vykonali Woolmark a značka
Nielsen ukazuje, že vlnené odevy sú jedným z najodolnejších, sú menej často
a s náležitou starostlivosťou prané, ako je uvedené na etikete. Životný cyklus
výrobkov z vlny je pomerne dlhý, vlnené oblečenie sa odovzdáva alebo
predáva novým majiteľom7.
Prikrývky a vankúše vyrobené z vlny zlepšujú kvalitu spánku
zabezpečením stálej telesnej teploty a dostatočnej ventilácie. Vlnené
výrobky sa odporúčajú ľuďom s reumatizmom, artritídou, zápalom svalov
a väzov, poruchami pohybového ústrojenstva, poúrazovým poškodením
periférnych nervov, kardiovaskulárnymi chorobami a poruchami
termoregulácie. Vlnené pásy sa používajú vo fyzioterapii na zahriatie kĺbov
a zníženie svalového tonusu. Môžu sa použiť pred alebo po fyzioterapii na
udržanie terapeutického účinku cvičenia. Vlnené vlákna stimulujú
senzorické nervové zakončenie na povrchu pokožky a zvyšujú prietok krvi.
Dotyk vlny má mierne anestetický účinok8.
V ekologickom stavebníctve sa ovčia vlna používa na izoláciu
drevených budov. Výroba je lacnejšia, takže je to veľmi dobrá náhrada za
bežne používanú minerálnu vlnu. Vlna ako izolačná vrstva akumuluje
vzduch, vďaka čomu v lete chladí a v zime ohrieva miestnosť. Absorbuje
vlhkosť a stabilizuje podmienky a nedovoľuje vyschnutie alebo vlhnutie
konštrukcie budovy.
Je to veľmi dobrý zvukový izolátor, často sa používa vo forme panelov
na odhlučnenie kancelárií alebo verejných priestranstiev. Môže tiež prispieť
k zníženiu elektrosmogu (elektromagnetické žiarenie generované
zariadeniami).
Ďalšou dôležitou vlastnosťou vlny je požiarna odolnosť. Vlna začína
horieť len pri min. 550 stupňoch Celzia, a preto sa vlna veľmi často používa
pri výrobe špeciálneho oblečenia, ako sú hasičské uniformy alebo odevy pre
vodičov a pretekárov rally. Vlna sa používa aj v čalúnených prvkoch
v dopravných prostriedkoch, najmä v lietadlách alebo metre. Kreslá z vlny
brania šíreniu ohňa.
Vlna je biodegradovateľný materiál, zakopaná do zeme po niekoľkých
rokoch sa rozkladá a dodáva pôde cenné živiny. Vlhkosť a vysoká teplota
podporujú rýchlejší rozklad. Štúdie preukázali, že zmes vyrobená z 25%
odpadovej vlny, 50 % odrezkov trávy a 25 % odpadovej zmesi pre kone
poskytuje optimálne výsledky vo veľkom meradle9. Výrobný odpad zo
spoločností na spracovanie vlny môže byť cennou súčasťou kompostu.

i wysoka temperatura sprzyjają szybszemu rozkładowi. Badania wykazały, że
mieszanka powstała z 25% wełny odpadowej, 50% ścinki trawy i 25%
odpadowej mieszanki dla koni zapewnia optymalne wyniki kompostowania
na dużą skalę9. Odpady produkcyjne z przedsiębiorstw zajmujących się
przetwórstwem wełny mogą stanowić pełnowartościowy składnik kompostu.
Lanolina
Lanolina to substancja produkowana przez gruczoły, znajdujące się na
powierzchni skóry owiec. Pełni funkcję ochronną, zabezpiecza zwierzę przed
czynnikami atmosferycznymi. Ilość produkowanej lanoliny zależna jest od
razy zwierząt (najwięcej lanoliny znajduje się w wełnie merynosów, najmniej
w wełnie karakułów). Wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym
i kosmetycznym, jest składnikiem maści leczniczych i kremów10.

Lanolín
Lanolín je látka vyrábaná žľazami umiestnenými na povrchu ovčej kože.
Má ochrannú funkciu, chráni zviera pred poveternostnými vplyvmi.
Množstvo vyrobeného lanolínu závisí od zvierat (najviac lanolínu je v merino
vlne, najmenej v karakulskej vlne). Používa sa vo farmaceutickom
a kozmetickom priemysle, je súčasťou liečivých mastí a krémov10.

Spracovanie vlny
Priemyselné metódy úpravy vlny závisia od výrobného procesu
konkrétneho výrobku. Výroba vlny na klobúky vyzerá trochu inak, ako na
pokrývky a oblečenie. Niektoré z prvkov tohto procesu sú podobné,
napríklad čistenie alebo mykanie. Nižšie nasleduje poradie krokov na výrobu
deky vyrobenej z vlny.

Przetwórstwo wełny
Przemysłowe metody obróbki wełny, uzależnione są od procesu
produkcji konkretnego produktu. Nieco inaczej wygląda produkcja wełny na
kapelusze, inaczej na koc a jeszcze inaczej na odzież. Niektóre z elementów
tego procesu są podobne takie jak czyszczenie czy gręplowanie. Poniżej
przedstawiono kolejność etapów produkcji koca wykonanego z wełny.
Strzyżenie
Owce strzyżone są dwa razy do roku, zwykle wiosną i jesienią.
W większości strzyżenie odbywa się ręcznie przy użyciu elektrycznych
“golarek”. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem możliwości strzyżenia
owiec przez wyspecjalizowane roboty, które przed strzyżeniem skanują
zwierzę.
Sortowanie
Wełna sortowana jest na grupy w zależności od pochodzenia.
Najbardziej ceniona jest wełna z boków i ramion zwierzęcia, wykorzystywana
jest do produkcji odzieży. Wełna z nóg i brzucha wykorzystywana jest do
produkcji dywanów.
Oczyszczanie
Wełna praca jest w mydle, efektem ubocznym prania wełny jest
pozyskiwanie lanoliny.
Gręplowanie
Przeczesywanie wełny przez metalowe szczotki umożliwia rozczesanie jej
i ułożenie włókien w jednym kierunku, niezbędne do dalszej obróbki.
Efektem końcowym gręplowania jest wełna czesankowa.

Strihanie
Ovce sa strihajú dvakrát ročne, zvyčajne na jar a na jeseň. Srsť sa
väčšinou strihá ručne pomocou elektrických strihacích strojčekov.
V súčasnosti sa pracuje na zavedení možnosti strihania oviec
špecializovanými robotmi, ktoré pred strihaním zviera zoskenujú.
Triedenie
Vlna je rozdelená do skupín v závislosti od pôvodu. Najcennejšia je vlna
na bokoch a ramenách zvieraťa, používa sa na výrobu odevov. Vlna z nôh
a brucha sa používa na výrobu kobercov.
Čistenie
Vlna sa čistí mydlom, vedľajším účinkom prania vlny je získanie lanolínu.
Mykanie
Mykanie vlny kovovými kefami umožňuje česanie a usporiadanie vlákien
v jednom smere, čo je potrebné pre ďalšie spracovanie. Konečným
výsledkom mykania je česaná vlna.
Pradenie
Útržky česanej vlny sú rozdelené do tenkých prameňov. Stočené
dohromady tvoria priadzu. Priadza obvykle pozostáva z dvoch, troch alebo
štyroch pramienkov.
Tkanie
Vlna je tkaná na priemyselných stavoch.11

Przędzenie
Czesanka dzielona jest na cienkie pasma. Skręcane ze sobą tworzą
przędzę. Przędza zazwyczaj składa się z dwóch, trzech lub czterech pasem.
Tkanie
Wełna tkana jest na przemysłowych krosnach.11
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E. Molik, A. Potocka, Wybrane zagadnienia związane z możliwością wykorzystania wełny owczej, “Przegląd hodowlany”, 3 (2019), s. 31-33.
5
Wool is good for the skin, https://www.woolmark.com/globalassets/02-about-wool/factsheets/gd2405-wool-is-good-for-skin_15.pdf (dostęp: 10.04.2020)
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K. Gieremek, W. Cieśla, Natural Wool Fabrics in Physiotherapy, https://cdn.intechopen.com/pdfs/35001/InTech-Natural_wool_fabrics_in_physiotherapy.pdf (dostęp: 10.04.2020)
9
G.Hustvedt, E. Meier, T. Waliczek, The Feasibility of Large-Scale Composting of Waste Wool, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0111-6_4 (dostęp: 12.04.2020)
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What is lanolin?, https://www.merinousa.com/about-lanolin (dostęp: 12.04.2020)
11
How products are made. Wool, http://www.madehow.com/Volume-1/Wool.html (dostęp: 14.04.2020)
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dziedzictwo wzornictwo / dedičstvo design

Czy design może zmienić
oblicze wełny?
/ Môže dizajn zmeniť tvár vlny?

Katarzyna Pełka-Bura - absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo (2008 –
dyplom z wyróżnieniem). W firmie Wzorro Design zajmuje się
projektowaniem i koordynacją projektów. Jest kuratorką
i koordynatorką wystaw związanych z designem, m.in. siedmiu
edycji cyklu „Design w przestrzeni publicznej” oraz
„Materiałowy BOOM”. Na ASP w Katowicach prowadziła
w latach 2011-2014 konwersatorium o zarządzaniu designem.
Od 2019 roku prowadzi zajęcia na ASP w pracowni
Projektowania dla Tożsamości oraz w ramach przedmiotu
Materiały i konteksty.
Katarzyna Pełka-Bura - absolventka Vysokej školy
výtvarných umení v Katoviciach v odbore dizajnu (2008 diplom s vyznamenaním). V spoločnosti Wzorro Design je
zodpovedná za navrhovanie a koordináciu projektov. Je
kurátorkou a koordinátorkou výstav týkajúcich sa dizajnu,
napr. sedem vydaní série "Design in public space" a "Material
BOOM". V rokoch 2011 - 2014 viedla seminár o dizajne na
Akadémii výtvarných umení v Katoviciach. Od roku 2019
vyučuje na Akadémii výtvarných umení v ateliéri Design for
Identity a v rámci kurzu Materiály a kontexty.

Katarzyna Pełka-Bura

Wełna jest materiałem głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze.
Jeszcze w pierwszej połowie XX w. na masową skalę produkowano
wełniane wyroby w dwóch głównych ośrodkach włókienniczych
w Polsce – w Bielsku-Białej oraz Łodzi. Wełna „żyła” dzięki rękodziełu
ludowemu. Kilimy, stroje ludowe, dywany, kapelusze były materiałem
eksportowym Cepelii. Prezentowane i sprzedawane w ekskluzywnych
butikach Spółdzielni, w tym przy słynnej 5th Av. w Nowym Jorku,
cieszyły się dużą popularnością i były elementem kreowania wizerunku
Polski zagranicą1.
Dziś wielka popularność wełny wydaje się miniona. Nie ma już wielkich
przędzalni, a surowiec pozyskiwany przez pasterzy jest najczęściej palony
i traktowany jako odpad. Globalizacja, gospodarka wolnorynkowa, czyli m.in.
napływ tanich materiałów z Chin zabiły polski przemysł włókienniczy.
Zamknięto zakłady, takie jak Wega czy Bielska Dzianina.
W trakcie konferencji poświęconych projektowaniu coraz częściej jest
przywoływany Victor Papanek, który już w latach 60. XX w. zwracał uwagę na
to, że:
„Istnieją co prawda dziedziny działalności bardziej szkodliwe niż
wzornictwo przemysłowe, ale jest ich bardzo niewiele (...)”2
Jednak nawiązania do Papanka nie przekładają się na czyny. Brak
zainteresowania rodzimych producentów i projektantów naturalnymi
lokalnymi zasobami, w tym tak szlachetnym materiałem jakim jest wełna,
może tym bardziej dziwić, że oczy konsumentów są coraz częściej zwrócone
w stronę produktów naturalnych i produkowanych lokalnie. Wiele mówi się,
o zrównoważonym projektowaniu i wytwarzaniu – zarówno w kontekście
mody, architektury, jak i wzornictwa. Coraz więcej firm szuka rozwiązań
bardziej ekologicznych. Na targach poświęconych designowi prezentuje się
projekty wytwarzane z naturalnych materiałów. W trakcie jednego
z najważniejszych festiwali poświęconych projektowaniu – Dutch Design
Week w Eindhoven, wiele innowacyjnych projektów podejmowało tematy
związane z wykorzystaniem wełny. Jedną z propozycji prezentowanych na
wystawach minionej edycji był projekt, który zwracał uwagę na tradycyjny
sposób konserwacji wełny przy pomocy skrobi ziemniaczanej3. Autorka –
Caterina TIoli zachęcała do stosowania tej tradycyjnej metody aby uzyskać
„bardziej bezpośredni kontakt z surowym pięknem wełny”.
Australijska marka Woolmark od dziesięcioleci opiera swoją działalność
na wykorzystaniu wełny, a poprzez eksperymenty z nowymi technologiami,
wprowadza ten tradycyjny materiał w XXI w. W ich laboratoriach zostały
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Vlna je materiálom hlboko zakoreneným v poľskej kultúre. V prvej
polovici 20. storočia sa výrobky z vlny vyrábali vo veľkom v dvoch
veľkých textilných centrách v Poľsku - v Bielsko-Biała a Lodži. Vlna
„žila“ vďaka ľudovým remeslám. Kelímy, ľudové kroje, koberce a
klobúky boli vývozným materiálom spoločnosti Cepelia. Prezentované
a predávané v exkluzívnych butikoch Družstva vrátane slávneho 5. Av.
v New Yorku, ktorým sa veľmi páčili a boli súčasťou vytvárania obrazu
Poľska v zahraničí 1.
Dnes sa zdá, že veľká popularita vlny už pominula. Už neexistujú žiadne
veľké pradiarne a surovina získaná pastiermi sa najčastejšie spaľuje
a spracúva ako odpad. Globalizácia, trhové hospodárstvo, t. j. príliv lacných
materiálov z Číny zabili poľský textilný priemysel. Výrobné závody ako Wega
a Bielska Dzianina boli zatvorené.
Na konferencií venovaných dizajnu sa stále častejšie spomína Victor
Papanek, ktorý už v 60. rokoch upozornil na skutočnosť, že:
„Aj keď existujú oblasti činností, ktoré sú škodlivejšie ako priemyselný
dizajn, ale je ich veľmi málo (...)2“
Odkazy na Papanku sa však neprekladajú do skutkov. Nezáujem domácich
výrobcov a dizajnérov o prírodné miestne zdroje vrátane takých ušľachtilých
materiálov ako je vlna, môže byť ešte prekvapujúcejšia, pretože záujem
spotrebiteľov sa čoraz viac zameriava na prírodné a vyrábané miestne
výrobky. Veľa sa hovorí o udržateľnom dizajne a výrobe - v kontexte módy,
architektúry a dizajnu. Stále viac spoločností hľadá ekologickejšie riešenia.
Na veľtrhoch dizajnu sú prezentované výrobky z prírodných materiálov.
Počas jedného z najdôležitejších festivalov dizajnu - Dutch Design Week
v Eindhovene sa mnoho inovatívnych projektov zaoberalo aj témami, ktoré
súvisia s výrobkami z vlny. Jedným z návrhov prezentovanom na výstavách
v minulom ročníku bol projekt, ktorý upozornil na tradičný spôsob
konzervovania vlny pomocou zemiakového škrobu3. Autorka Caterina TIoli
nabádala na použitie tejto tradičnej metódy na získanie „priameho kontaktu
so surovou krásou vlny”.
Austrálska značka Woolmark zakladá svoju činnosť na použití vlny už
desaťročia a prostredníctvom experimentov s novými technológiami uvádza
tento tradičný materiál do 21. storočia. V ich laboratóriách boli vyvinuté
bezšvové textilné látky na výrobu odevov na jogu.4
Iným príkladom je inovatívna denimová tkanina5, ktorá je tkaná
z kombinovaných bavlnených a vlnených vlákien. Vďaka tomu materiál
preberá najlepšie vlastnosti oboch surovín, napríklad veľkú priedušnosť

1.
fot. Magdalena Nedyńska

2. 3.
Źródło fotografii / Zdroj
fotografií:
www.caterinatioli.com

4. 5.
Źródło fotografii / Zdroj
fotografií: www.woolmark.com

6.
Źródło fotografii / Zdroj
fotografie: www.solidwool.com

opracowane bezszwowe tkaniny, wykorzystywane do produkcji strojów do
uprawiania jogi4.
Innym z przykładów jest innowacyjna tkanina denim5, która jest utkana
z połączonych włókien bawełny i wełny. Dzięki temu materiał przejmuje
najlepsze właściwości obu surowców, np. świetną przewiewność i chłonność.
Duże koncerny, takie jak Nike6 czy Adidas szukają rozwiązań, dzięki którym
ich produkty będą bardziej ekologiczne. Adidas7 aby zwiększyć komfort
biegających, zrealizował projekt ultralekkich butów, których cholewa składa
się z włókien wełnianych.
Dzięki nowym możliwościom – druku 3D czy wytwarzaniu kompozytów
z biopolimerów wełna może być materiałem, który idealnie wpisuje się
w ideę zrównoważonego rozwoju i cyrkularnego obiegu. Przykładem może
materiał Solidwool8, który został opracowany przez jednego z brytyjskich
projektantów. Z materiału powstają akcesoria, meble i elementy wystroju
wnętrz.
To tylko kilka dowodów na to, że wełna może ponownie zająć ważne
miejsce w codziennym życiu – znajdując zastosowanie zarówno
w przemyśle tekstylnym, jak i we wzornictwie. Dzięki nowym możliwościom,
jakie niesie ze sobą technologia, wełna nie musi kojarzyć się jedynie z czymś
tradycyjnym i starodawnym. Projektanci i architekci stale szukając
innowacyjnych, naturalnych rozwiązań powinni zacząć wykorzystywać
naturalne materiały, takie jak wełna. Dzięki temu mogą tworzyć rozwiązania
zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Powinniśmy docenić
doświadczenia poprzednich pokoleń – rzemieślników, którzy świetnie znają
się na swoim fachu, potrafili wykorzystywać naturalne materiały,
nieszkodliwe dla środowiska. Autor wielkiego sukcesu Cepelii – Tadeusz
Więckowski, zwracał w swoich publikacjach uwagę na to, że wspólna praca
interdyscyplinarnych zespołów – łączenie doświadczeń rzemieślników,
kreatywność projektantów i wiedza etnologów to modelowy przepis na
innowacyjne wzornictwo. Oczywiście idee głoszone w latach 80. XX w.
należy dostosować do dzisiejszych realiów, a cytując samego
Więckowskiego:
“Trzeba działać rozsądnie w sytuacji, która jest. Skoro nie można zmienić
rzeczywistości. trzeba się do niej przystosować, ocalając zarazem to, co ważne
w dorobku przeszłości”.9
Mając świadomość dzisiejszych wyzwań jakie stoją przed projektantami
wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach stara się stale
modernizować swój program dydaktyczny. Zrównoważone projektowanie,
dbanie o siebie i innych to kluczowe idee, które przyświecają dydaktykom
w trakcie nauczania przyszłych projektantów. Nowy program nauczania
Inclusive Design: Health and Social Well-Being przygotowuje przyszłych
projektantów do wyzwań projektowych w obszarach związanych
z podnoszeniem jakości życia i troską o zdrowie odbiorców poprzez
włączanie ich w proces projektowy w różnych dyscyplinach projektowych:
od usług czy aplikacji, poprzez projektowanie sprzętów medycznych, do
współtworzenia miejsc lub wydarzeń wzmacnianie więzi lokalnych
społeczności10.
Materiały i konteksty to przedmiot, który ma wspomóc proces
dydaktyczny w duchu zrównoważonego rozwoju. Głównym celem jest
uświadomienie młodym projektantom jak duży wpływ ma wytwarzanie
nowych produktów na środowisko oraz jak dzięki świadomej postawie
mogą kreować rzeczywistość w odpowiedzialny sposób. Ważne jest
unaocznienie zagrożeń jakie niesie za sobą konsumpcjonizm
i bezrefleksyjne wytwarzanie nowych przedmiotów. Ponadto, program ma
sprawić, że studenci dostrzegą wartość w lokalnej tradycji i kulturze poprzez
przywołanie tradycyjnych technik rzemieślniczych. W trakcie zajęć studenci
eksperymentują z naturalnymi materiałami, pozyskiwanymi lokalnie,
wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie warsztatów i wykładów
z rzemieślnikami, którzy są specjalistami w obróbce danego materiału.
Młodzi projektanci mają możliwość samodzielnego wykonania pracy. Dzięki
temu mają dostrzec wartość w owocach ludzkich rąk, które nie są

a nasiakavosť. Veľké spoločnosti ako Nike6 a Adidas hľadajú riešenia, vďaka
ktorým budú ich výrobky viac ekologické. Adidas7 pre zvýšenie pohodlia
počas behu zrealizoval projekt výroby ultraľahkých topánok, ktorých zvršok
pozostáva z vlnených vlákien.
Vďaka novým možnostiam 3D tlači alebo výrobe kompozitov
z biopolymérov môže byť vlna materiálom, ktorý dokonale zapadá do
myšlienky trvalo udržateľného rozvoja a kruhového obehu. Príkladom je
materiál Solidwool8, ktorý vyvinul jeden z britských dizajnérov. Z tejto látky sú
vyrábané doplnky, nábytok a prvky interiérového dizajnu.
Toto je len niekoľko dôkazov, že vlna môže opäť zaujať dôležité miesto
v každodennom živote – môže nájsť uplatnenie v textilnom priemysle, ale aj
v dizajne. Vďaka novým možnostiam, ktoré prináša technológia, sa vlna
nemusí spájať iba s niečím tradičným a starým. Návrhári a architekti, ktorí
neustále hľadajú inovatívne prírodné riešenia, by mali začať používať
prírodné materiály ako je vlna. Vďaka tomu môžu vytvárať riešenia v súlade
s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja. Mali by sme oceniť skúsenosti
predchádzajúcich generácií - remeselníkov, ktorí dobre poznajú svoje remeslo
a boli by schopní používať prírodné materiály, ktoré sú nezávadne pre životné
prostredie. Autor veľkého úspechu Cepelie Tadeusz Więckowski vo svojich
publikáciách zdôraznil, že spoločná práca interdisciplinárnych tímov kombinácia skúseností remeselníkov, kreativity dizajnérov a poznatkov
etnológov je vzorovým receptom na inovatívny dizajn. Myšlienky hlásané
v 80. rokoch by sa samozrejme mali prispôsobiť dnešnej realite a sám
Więckowski sa vyjadril, že: „V situácii, ktorá je, musíte konať rozumne.
Pretože nemôžete zmeniť realitu, musíte sa tomu prispôsobiť a pritom
zachrániť to, čo bolo dôležité v minulosti”.9
Akadémia výtvarných umení v Katoviciach si uvedomuje súčasné výzvy,
ktorým čelia dizajnéri a neustále sa snaží modernizovať svoj program
vzdelávania. Trvalo udržateľný dizajn, starostlivosť o seba a ostatných, sú
kľúčové myšlienky, ktoré učiteľov sprevádzajú pri výučbe budúcich dizajnérov.
Nový študijný program Inclusive Design: Health and Social Well-Being
pripravuje budúcich dizajnérov na výzvy v odbore dizajnu v oblastiach
týkajúcich sa zlepšovania kvality života a starostlivosti o zdravie príjemcov ich
zapojením do procesu navrhovania v rôznych dizajnových disciplínach - od
služieb alebo aplikácie, cez navrhovanie zdravotníckych zariadení, až po
spoločné vytváranie priestorov alebo udalostí, posilnenie väzieb miestnych
komunít10.
Materiály a kontexty sú predmetom, ktorý má podporovať didaktický
proces v duchu trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným cieľom je oboznámiť
mladých dizajnérov s tým, aký vplyv má výroba nových výrobkov na životné
prostredie a ako môžu vďaka vedomému postoju zodpovedne vytvárať
realitu. Je dôležité si predstaviť nebezpečenstvo konzumizmu a nepremyslenej
výroby nových predmetov. Okrem toho je cieľom programu prinútiť
študentov, aby vnímali hodnotu miestnej tradície a kultúry prostredníctvom
tradičných remeselných techník. V priebehu kurzu študenti experimentujú
s prírodnými materiálmi, ktoré boli dosiahnuté lokálne s využitím poznatkov
získaných počas workshopov a prednášok s remeselníkmi, ktorí sú
odborníkmi na spracovanie materiálu. Mladí návrhári majú možnosť robiť
prácu sami. Vďaka tomu študenti majú vidieť hodnotu v plodoch práce
ľudských rúk, ktoré sa nevyrábajú hromadne. Predmet „Materiály a kontexty“
nie je len rozšírením vedomostí o miestnom dedičstve, ale je to aj pokus
o nové vymedzenie významu a použitia remesiel.
Prvým materiálom, s ktorým mali študenti možnosť pracovať v predmete
Materiály a kontexty bola vlna. Propagátor pastierskej kultúry Józef Michałek
dlhé roky oboznamoval študentov so svetom vlny a dejinami pastierstva.
Študenti si začali všímať ekologické vlastnosti materiálu. Hľadali nové
spôsoby použitia tejto ušľachtilej suroviny. Počas vyučovania experimentovali
s jej štruktúrou, fyzikálnymi vlastnosťami a vizuálnymi črtami. Diela, ktoré
boli vytvorené, boli pokusom interpretovať novo zabudnuté remeselné
techniky. To všetko pre návrat zabudnutého potenciálu suroviny.
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8.
Łąka / Lúka
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9.
Nowe życie filcu
/ Nový život plsti
Magdalena Szumigaj

wytwarzane na masową skalę. Przedmiot „Materiały i konteksty” to nie tylko
poszerzenie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, ale także próba
redefiniowania znaczenia i wykorzystania rzemiosła.
Pierwszym materiałem, z którym studenci mieli okazję pracować
w ramach przedmiotu Materiały i konteksty była wełna. Wieloletni
propagator kultury pasterskiej Józef Michałek wprowadził studentów świat
wełny oraz historię pasterstwa. Studenci dostrzegli ekologiczne właściwości
materiału. Szukali nowych możliwości wykorzystania tego szlachetnego
surowca. W trakcie zajęć eksperymentowali z jego strukturą, właściwościami
fizycznymi oraz cechami wizualnymi. Prace, które powstały były próbą
zinterpretowania na nowo zapomnianych techniki rzemieślniczych.
Wszystko po to aby wskrzesić zapomniany potencjał surowca.
Zero waste
Projekt powstał z połączenia wełny owczej oraz młóta browarnianego.
Efektem jest wyjątkowy materiał. Oba składniki zostały połączone w oparciu
o metodę wytwarzania papieru czerpanego. Włókna wełny tworzą wiązania
wewnętrzne, zapewniają elastyczność i odporność na rozrywanie. Młóto
natomiast, stanowi spoiwo i naturalny klej. Nadaje materiałowi
charakterystyczną, ziarnistą strukturę. Uzyskane arkusze tworzywa są
w pełni organiczne i biodegradowalne. Łatwo przyjmują naturalne
pigmenty, dzięki czemu można uzyskać arkusze o różnym zabarwieniu.
Autorka: Magdalena Nedyńska.
Łąka
Projekt Łąka to ukłon w kierunku ludowych wartości Beskidu Śląskiego
oraz tamtejszych łąki hal, na których wypasa się owce. Materiał ma
przypomnieć o zatraconych wartościach i potrzebach pasterstwa. Został
pozyskany poprzez spilśnianie w tradycyjny sposób warstw wełny
z dodatkami suszonych kwiatów i traw. Wytworzona w ten sposób struktura
wewnętrzna tkaniny posiada różnorodną fakturę, zapach oraz naturalną
barwę.
Autorka: Sonia Łuszczyńska.
Nowe życie filcu
Założeniem projektu było ponowne wykorzystanie filcu stosowanego do
produkcji ubrań. W procesie wytwarzania odzieży niewykorzystane ścinki
naturalnego materiału są wyrzucane. Ponieważ naderwane włókna nie
nadają się do ponownego wykorzystania, jednym z założeń była całkowita
dekonstrukcja pierwotnej struktury. Celem projektu jest zatem nadanie
materiałowi drugiego życia i wytworzenie nowej jakości na bazie starego.
W połączeniu z naturalnym spoiwem jakim jest skrobia ziemniaczana
powstał twardy materiał o różnorodnej barwie narzuconej i strukturze.
Autorka: Magdalena Szumigaj.

Zero waste
Projekt vznikol kombináciou ovčej vlny a pivovarského zrna. Výsledkom je
jedinečný materiál. Obe zložky boli spojené na základe spôsobu výroby
ručného papiera. Vlnené vlákna vytvárajú vnútorné väzby, poskytujú
flexibilitu a odolnosť proti roztrhnutiu. Na druhej strane, zrno funguje ako
spojivo a prírodné lepidlo. Dáva materiálu charakteristickú zrnitú štruktúru.
Získané archy materiálu sú úplne organické a biologicky odbúrateľné. Ľahko
absorbujú prírodné pigmenty, takže je možné získať ich rôznorodé
zafarbenie.
Autorka: Magdalena Nedyńska
Lúka
Projekt Lúka je poctou ľudovým hodnotám Sliezskych Beskýd, ich lúk
a holí, na ktorých sa pasú ovce. Materiál má pripomínať stratené hodnoty
a potreby pastierstva. Získal sa úplným zmiešaním vrstiev vlny tradičným
spôsobom s pridaním sušených kvetov a tráv. Takto vytvorená vnútorná
štruktúra látky má rôznorodú textúru, vôňu a prirodzenú farbu.
Autorka: Sonia Łuszczyńska.
Nový život plsti
Zámerom projektu bolo opätovné aplikovanie plsti použitej pri výrobe
odevov. Pri výrobe odevov sa nevyužité kúsky prírodného materiálu
vyhadzujú. Pretože roztrhané vlákna nie sú vhodné na opätovné použitie,
jedným z predpokladov bola úplná dekonštrukcia pôvodnej štruktúry. Cieľom
projektu je preto dať materiálu druhý život a vytvoriť novú kvalitu založenú
na starom. V kombinácii s prírodným spojivom, ktorým je zemiakový škrob,
sa vytvoril tvrdý materiál rôznej farby a štruktúry.
Autorka: Magdalena Szumigaj.
Spomenuté projekty sú niekoľkými príkladmi inovatívneho myslenia
študentov dizajnu. Vybrané nápady boli prezentované na festivale dizajnu
v Lodži v roku 2019. Projekty vytvorené študentmi boli podrobené ďalšiemu
skúmaniu v laboratóriách - po preskúmaní presných vlastností vzoriek
a ďalších testov by sa mohli stať inovatívnou ponukou pre výrobcov
hľadajúcich zodpovedné riešenia v dizajne. Verím, že tieto prvé pokusy sú
začiatkom práce na hľadaní uplatnenia, použitia pre pôvodné suroviny ako je
vlna a spolupráca s odborníkmi z mnohých oblastí, čo umožní zachrániť
miestne dedičstvo, ale tiež umožní implementovať inovatívne riešenia.

Powyżej prezentowane projekty to kilka przykładów innowacyjnego
myślenia studentów wzornictwa. Wybrane pomysły zostały zaprezentowane
w trakcie festiwalu designu Łódź Design Festival w 2019 r. Koncepty
stworzone przez studentów poddane dalszej pracy w laboratoriach – po
zbadaniu dokładnych właściwości próbek oraz dalszych testów miałyby
szansę na stanie się innowacyjną propozycją dla producentów
poszukujących odpowiedzialnych rozwiązań we wzornictwie. Wierzę, że te
pierwsze próby to początek pracy nad znalezieniem zastosowania dla
rodzimych surowców, takich jak wełna, a wspólna praca ze specjalistami
z wielu dziedzin pozwoli na ocalenie lokalnego dziedzictwa, ale także na
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.
1
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Konferencja
„dziedzictwo wzornictwo”
na zamku książąt Sułkowskich
w Bielsku-Białej
/ Konferencia „dedičstvo dizajn“
na zámku kniežat Sułkowskych
v Bielsko-Białe
Konferencja „dziedzictwo wzornictwo” to podsumowanie badań
eksperckich na temat historii wzornictwa na terenie pogranicza polskosłowackiego Euroregionu Beskidy. Zaplanowana została na dzień 25.06.2020
roku w zamku książąt Sułkowskich, będący siedzibą Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej. Dzięki uprzejmości dyrekcji tej instytucji na zabytkowym
dziedzińcu ze szklanym dachem, przygotowano wystawę banerów
ilustrujących wybrane zagadnienia historyczne oraz wystawę projektów
nagrodzonych w konkursie Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo”. Ze względu
na ograniczenia epidemiologiczne zmieniono formułę konferencji i wystaw,
wzmacniając przekaz online.
Zaproszeni eksperci to: projektanci i pracownicy akademiccy - Anna
Szwaja, Joanna Krokosz, Katarzyna Pełka-Bura, Bogdan Kosak, archeolog Bogusław Chorąży, historyk - Piotr Kenig, projektant i działacz samorządowy
- Zbigniew Michniowski, promotor dziedzictwa kulturowego - Leszek Richter.
Wyniki swoich badań zapisali w artykułach zamieszczonych w magazynie
projektu i opowiedzieli w formie prelekcji zarejestrowanej na filmie. Cały
materiał jest dostępny na stronie www.arting.flid.pl.
Badania eksperckie wydobyły wiele interesujących i ważnych wątków,
mających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. Wskazały jednocześnie na
obszary wymagające dalszej uwagi i poszukiwań. Popularyzacja wyników
tych badań jest ważna, bo wzmacnia tożsamość i więź kulturową i oraz jest
źródłem dla nowych projektów i idei.

Konferencia „dedičstvo dizajn“ je zhrnutím odborného výskumu o histórii
dizajnu v poľsko-slovenskom pohraničí Euroregiónu Beskydy. Bolá
naplánovaná na deň 25. júna 2020 na zámku kniežat Sułkowskych, ktorý je
sídlom Historického múzea v Bielsko-Białe. Vďaka ústretovosti vedenia tejto
inštitúcie bola na historickom nádvorí so sklenenou strechou pripravená
výstava bannerov ilustrujúcich vybrané historické problémy a výstava
projektov ocenených v súťaži Projekt Arting 2020 „Dedičstvo“. Z dôvodu
epidemiologických obmedzení sa zmenil formát konferencií a výstav, čím sa
posilnil prenos online.
Pozvanými odborníkmi sú: dizajnéri a akademici - Anna Szwaja, Joanna
Krokosz, Katarzyna Pełka-Bura, Bogdan Kosak, archeológ - Bogusław Chorąży,
historik - Piotr Kenig, dizajnér a aktivista miestnej samosprávy - Zbigniew
Michniowski, propagátor kultúrneho dedičstva - Leszek Richter. Výsledky
svojho výskumu zapísali do článkov v časopise projektu a prezentovali ho
formou prednášky zaznamenanej na filme. Cely materiál je k dispozícii na
www.arting.flid.pl.
Odborný výskum odhalil veľa zaujímavých a dôležitých tém, ktoré sú
dôležité pre kultúrne dedičstvo. Zároveň poukázal na oblasti, ktoré si vyžadujú
ďalšiu pozornosť a prieskum. Propagácia výsledkov tohto výskumu je dôležitá,
pretože posilňuje identitu a kultúrne puto, a je zdrojom nových projektov
a nápadov.
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projekt arting 2020
dziedzictwo
konkurs
projektowania
zrównoważonego

projekty
/ projekty

Komunikat Jury
/ Oznámenie poroty
Komunikat Jury
Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” – konkurs projektowania
zrównoważonego – był w tym roku tematycznie skierowany ku promocji
dziedzictwa kulturowego. Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: Marta
Slavikowa - Regionálna Rozvojová Agentúra Kysuce, Marta Więckowska –
WP ASP Katowice, Marek Liskiewicz – WFP ASP Kraków, Krzysztof Gieleciak
UM Bielsko-Biała, Jacek Graś – FLID. Oceniano online metodą punktacji.
Przyznano jedną nagrodę główną, po trzy nagrody i trzy wyróżnienia za
najlepsze projekty w każdej z kategorii oraz osiemnaście nagród (laurów)
honorowych.
Nagrodę Główna Arting Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jarosława
Klimaszewskiego otrzymała Karin Kolesárová, za projekt VENO, inspirowany
tradycją kultury materialne.
Kategoria Dziedzictwo.
Nagrodę Arting w kategorii Dziedzictwo otrzymała Sonia Łuszczyńska, za
projekt Hrubý, łączący eksperyment materiałowy z wartościami ludowymi
Beskidu.
Wyróżnienie Arting w kategorii Dziedzictwo otrzymała Małgorzata
Ojczenasz (Znicz Ignis).
Nagrody honorowe Laur Arting w kategorii Dziedzictwo otrzymują: Marta
Curyło (Medyczna wełna), Kristína Kmecová (Pipka), Kinga Kostka (Gryzaki),
Mateusz Madej (Szybowcownik), Bc. Róbert Stach (Sudicky) Sonia Kalandyk,
Anna i Pielesz (Runo)
Kategoria Środowisko.
Nagrodę Arting w kategorii Środowisko otrzymują Joanna Włoszczuk,
Aneta Witas, Natalia Niewiadomska-Straszewska, Wanda Podbielska, Maciej
Tutak, za projekt Bioplastik, poszukujący technologicznych rozwiązań
problemów środowiska.
Wyróżnienie Arting w kategorii Środowisko otrzymała Magdalena Górska
(Biodomek)
Nagrody honorowe Laur Arting w kategorii Środowisko otrzymują: ,
Klaudia Janikowska i Paula Czerniecka (Cloddy), Ewelina Lekka (S'ploty),
Agnieszka Madej i Karolina Paulewicz (Ul miejski), Arkadiusz Typkiewicz
(Wełąka), Piotr Sudol i Kamil Kiesiewicz (Naczynia 87), Marta Żmija (Łyko).
Kategoria Technologia
Nagrodę Arting w kategorii Technologia otrzymuje Anna Szlachta za
projekt Grzejnik grafenowy, łączący innowacje technologiczne z formą
wzorniczą.
Wyróżnienie Arting w kategorii Technologia otrzymują: Joanna Lisiecka,
Katarzyna Laskowska, Aliona Kryshtofik, Agata Sargalska, Katarzyna Karpierz,
Wojtek Tężycki (Pomocnik).
Nagrody honorowe Laur Arting w kategorii Technologia otrzymują: Jan
Dowgiałło (Kompostownik salonowy DIY), Artur Gaca (Norss), Katarzyna
Greczka (System pojazdów miejskich), Ewa Hiller (Algator), Maciej Nowicki
(Piec rakietowy), Joanna Wawrzyńska i Marta Skowron (Get.app).
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Oznámenie poroty
Projekt „Dedičstvo“ Arting 2020 - súťaž o trvalo udržateľný dizajn - sa
tento rok tematicky zameriaval na podporu kultúrneho dedičstva. Porota
hodnotila súťažné práce zložené z: Marta Slavikowa - Regionálna Rozvojová
Agentúra Kysuce, Marta Więckowska – WP ASP Katowice, Marek Liskiewicz –
WFP ASP Kraków, Krzysztof Gieleciak UM Bielsko-Biała, Jacek Graś – FLID.
Hodnotené online prideľovaním bodov. Bola udelená jedna hlavná cena,
tri ceny za najlepšie projekty v každej kategórii a osemnásť čestných cien
(vavrínov).
Hlavnú cenu Arting primátora Bielsko-Biała Jaroslawa Klimaszewského
získala Karin Kolesárová za projekt VENO, inšpirovaný tradíciou materiálnej
kultúry.
Kategória dedičstva.
Cenu Arting v kategórii dedičstvo získala Sonia Łuszczyńska za projekt
Hrubý, ktorý kombinuje experiment s látkami s ľudovými hodnotami Beskýd.
Ocenenie Arting v kategórii dedičstvo získala Małgorzata Ojczenasz
(Znicz Ignis).
Čestné ceny Laur Arting v kategórii dedičstvo boli udelené: Marta Curyło
(Medyczna wełna), Kristína Kmecová (Pipka), Kinga Kostka (Gryzaki), Mateusz
Madej (Szybowcownik), Małgorzata Ojczenasz (Znicz Ignis), Bc. Róbert Stach
(Sudicky) Sonia Kalandyk, Anna i Pielesz (Runo)
Kategória Životné prostredie.
Cena Arting v kategórii Životné prostredie sa udeľuje Joanna Włoszczuk,,
Aneta Witas, Natalia Niewiadomska-Straszewska, Wanda Podbielska, Maciej
Tutak, za projekt Bioplastik, technologické riešenie problémov životného
prostredia.
Ocenenie Arting v kategórii Životné prostredie získala Magdalena Górska
(Biodomek)
Čestné ceny Laur Arting v kategórii Životné prostredie boli udelené:
Magdalena Górska (Biodomek), Klaudia Jankowska i Paula Czarnecka
(Cloddy), Ewelina Lekka (S'ploty), Agnieszka Madej i Karolina Paulewicz (Ul
miejski), Arkadiusz Typkiewicz (Wełąka), Piotr Sudol i Kamil Kiesiewicz
(Naczynia 87), Marta Żmija (Łyko).
Kategória technológie
Cenu Arting v kategórii technológie získava Anna Szlachta za projekt
grafenový ohrievač, ktorý kombinuje technologické inovácie s dizajnovou
formou.
Ocenenie Arting v kategórii Technológie boli udelené: Joanna Lisiecka,
Katarzyna Laskowska, Aliona Kryshtofik, Agata Sargalska, Katarzyna Karpierz,
Wojtek Tężycki (Pomocnik).
Čestné ceny Laur Arting v kategórii Technológie boli udelené:: Jan
Dowgiałło (Kompostownik salonowy DIY), Artur Gaca (Norss), Katarzyna
Greczka (System pojazdów miejskich), Ewa Hiller (Algator), Joanna Lisiecka,
Katarzyna Laskowska, Alona Kryshtofik, Agata Sargalska, Katarzyna Karpierz,
Wojtek Tężycki (Pomocnik), Maciej Nowicki (Piec rakietowy), Joanna
Wawrzyńska i Marta Skowron (Get.app).
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/ kategória: dedičstvo
Magdalena Cieślik, Monika Skupień, Marta Tańcula,
laur arting

Kinga Kostka, Karolina Szafran - Legendarny szlak
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Curyło Marta - Wełna medyczna

63

Giertuga Magdalena, Górny Aleksander - Kobieta baca

64

Jajko Martyna - Wool Tool

65

Jędrzejek Dominika, Kruźlak Sylwia - Projekt Mufka

66

Karska Weronika, Obtułowicz Zuzanna, Jakubiec Adam
- Wędrówka człowieka z naturą

67

Kmecová Kristína - Pipka

68

Kolesárová Karin - Veno

69

Kinga Kostka - Cieszyńskie cisteczka

70

Kinga Kostka - Wiklinowa

71

Kinga Kostka - Wiatr

72

Kinga Kostka - Gryzaki

73

Kinga Kostka - Logo miasta Ustroń

74

Peter Kušnír - Almara

75

Sonia Łuszczyńska - Hrubý

76

Mateusz Madej - Szybowcownik

77

Peter Majerníček - Opalka

78

Dmytro Nikiforchuk - Pantofle リッパ

79

Małgorzta Ojczenasz - Znicz Ignis

80

laur arting

Stach Bc. Róbert - Sudičky

81

laur arting

Sonia Kalandyk, Anna Pielesz - Runo

82

Joanna Trela - Ślimak

83

Mirosław Zawadzki - Eol

84

laur arting
nagroda główna arting

laur arting

nagroda arting w kategorii dzedzictwo
laur arting

wtróżnienie arting

projekty
/ projekty

projekty
/ projekty
61

Magdalena Cieślik
Magdalena.m.cieslik@gmail.com

Monika Skupień
Monikaa.szybiak@gmail.com

Marta Tańcula
Tancula.marta90@gmail.com

Kinga Kostka
Kostka.kinga@gmail.com

Karolina Szafran
karolinaszafrann@gmail.com

Aplikacja mobilna
„Legendarny szlak”

Mobilná aplikácia
„Legendárna cesta“

Celem aplikacji "Legendarny szlak" jest
uatrakcyjnienie kultury Beskidów oraz
przyrody polskich gór. Aplikacja promuje
aktywny wypoczynek oraz pełni funkcję
nawigacyjną. Wyświetla także informacje
o wcześniejszych osiągnięciach. Użytkownik
przemierza szlak, na którym, dzięki
technologii rozszerzonej rzeczywistości,
w miejscach związanych z legendami
i ciekawostkami, pojawiają się postaci.

Cieľom aplikácie „Legendárna cesta“ je
zatraktívniť kultúru Beskýd a prírodu
poľských hôr. Aplikácia propaguje aktívny
oddych a má navigačnú funkciu. Zobrazuje
tiež informácie o predchádzajúcich
úspechoch. Používateľ prechádza
chodníkom, na ktorom sa vďaka technológii
rozšírenej reality objavujú postavy na
miestach spojených s legendami
a kuriozitami.
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Marta Curyło
Martacurylo97@gmail.com

Medyczna wełna
Celem projektu jest przedstawienie wełny
jako prozdrowotnego produktu
z tradycjami i zrównoważonym wpływem
na przyszłość. Skłania odbiorcę do
refleksji na temat innowacyjności wełny.
Projekt ten pod względem wizualnym
został stworzony z myślą o złamaniu
aktualnych skojarzeń związanych z wełną.
Wełna powinna zacząć kojarzyć się
z higienicznością i nowoczesnością a nie
brudem i szorstkością.

Medicínska vlna
Cieľom projektu je predstaviť vlnu ako
zdraviu prospešný výrobok s tradíciami a
trvalo udržateľným dopadom na
budúcnosť. Núti príjemcu uvažovať o
inovácii vlny. Vizuálne bol tento projekt
vytvorený na prelomenie súčasného
vnímania vlny. Vlna by sa mala začať
spájať s hygienou a modernosťou, nie so
špinou a drsnosťou.
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Magdalena Giertuga
magdalena.giertuga@gmail.com

Aleksander Górny
francisdrake.1580@gmail.com

Kobieta, baca. Historia
Janiny Rzepki, pierwszej
w Polsce kobiety bacy

Žena – bača, príbeh Janiny
Rzepky - prvej poľskej
ženy - bači

Janina Rzepka podjęła się trudnej pracy,
do niedawna uważanej za domenę jedynie
mężczyzn. Została pierwszą w Polsce
kobietą bacą. Jest to zawód niezwykły nie
tylko dla kobiety. To również profesja
i sposób na życie, które ze względu na
silny związek z naturą, zależność od jej
funkcjonowania, od wielu lat niemal się nie
zmieniło, zachowało swój pierwotny
charakter i tożsamość.

Janina Rzepka sa ujala ťažkej práce, ktorá
až donedávna bola iba doménou mužov.
Stala sa prvou ženou - bačou v Poľsku. Je to
neobvyklé povolanie nielen pre ženy. Je to
tiež povolanie a spôsob života, ktorý sa
vďaka silnému prepojeniu s prírodou,
závislosti na jej fungovaní, už mnoho rokov
takmer nezmenil a zachoval si svoj pôvodný
charakter a identitu.
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Martyna Jajko
martynajajko97@gmail.com

Wool Tool

Wool Tool

„Wokół tool" to projekt elementu
wystawienniczego. Moim celem było
zwrócenie uwagi odbiorcy na
dziedzictwo jakim jest wełna. Tematem
projektu jest “Wełna jako czynnik
więziotwórczy i kulturoznawczy
w kontekście pasterstwa”. Skupiłam się
na szeroko pojętym aspekcie narzędzi.
Stoisko składa się z części prezentującej
narzędzia oraz stoiska warsztatowego,
gdzie można wykonać robótki ręczne.

„Okolo tool“ je projekt výstavníckeho prvku.
Mojim cieľom bolo upozorniť príjemcu na
dedičstvo, ktorým je vlna. Témou projektu je
„Vlna ako väzobný a kultúrny faktor
v kontexte pastierstva“. Zamerala som sa
na široko chápaný aspekt nástrojov. Stojan
sa skladá z časti, ktorá predstavuje nástroje
a dielenského stánku, kde môžete sa
môžete venovať ručným prácam.
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Dominika Jędrzejek
domi.jedrzejek@gmail.com

Sylwia Kruźlak
kruzlak.sylwia@gmail.com

Projekt mufka

Projekt rukávnik

Inspiracją projektu była kultura pasterska.
Torby pasterskie, używane były głównie
do przenoszenia serów. Postanowiłyśmy
uwspółcześnić dawny model torby i nadać
mu dodatkową funkcjonalność mufki.
Torebki wykonane są z wartościowej,
polskiej wełny owczej, która posiada takie
właściwości jak termoizolacja
i nieprzemakalność. Użyty materiał jest
przyjazne środowisku, wykorzystuje
rodzimy surowiec.

Projekt bol inšpirovaný pastierskou
kultúrou. Pastierske kapsy sa používali
hlavne na prepravu syra. Rozhodli sme sa
zmodernizovať starý model kapsy a pridať
mu dodatočnú funkciu rukávnika. Vrecká sú
vyrobené z hodnotnej poľskej ovčej vlny,
ktorá má také vlastnosti, ako je tepelná
izolácia a vodotesnosť. Použitý materiál je
šetrný k životnému prostrediu, využíva
prírodnú surovinu.
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Weronika Karska
weronika.karska98@gmail.com

Zuzannna Obtułowicz
zuzanna.obtulowicz@o2.pl

Adam Jakubiec
adam.jakubiec@vip.onet.pl

Wędrówka człowieka
z naturą

Cesta človeka s
prírodou

Projekt „Wędrówka człowieka z naturą” to
koncepcja wystawy, której celem jest
propagowanie pozytywnego wizerunku
pasterstwa oraz poszerzanie świadomości
kulturowej i ekologicznej wśród
odbiorców. Inspirowany pasterstwem
w Beskidach opowiada o redyku
wiosennym i wypasie owiec na halach od
momentu przekazania owcy bacy do jej
pierwszego strzyżenia. Projekt powstał na
podstawie wywiadu z bacą z Istebnej Józefem Michałkiem.

Projekt „Cesta človeka s prírodou“ je
koncepciou výstavy, ktorej cieľom je
propagácia pozitívneho vnímania
pastierstva, rozširovanie kultúrneho
a environmentálneho povedomia
verejnosti. Inšpirovaný pastierstvom
v Beskydoch rozpráva príbeh jarného
redyku a pasenia oviec na pastvinách od
okamihu, keď sa ovce odovzdajú bačovi, až
do času prvého strihania. Projekt vznikol na
základe rozhovoru s bačou z Istebného Józefom Michałkom.
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Kristína Kmecová
kikakmec12@gmail.com

Pipka wielofuncyjna kołyska

PIPKA multifunkčná koliska

Wielofuncyjna kołyska PIPKA jest
inspirowana kulturą ludową i dziedzictwem
w zakresie rzemiosła zwanego
kołodziejstwem i stolarstwem. Główną ideą
jest wniknięcie w ducha uczciwego rzemiosła
i wysokiej jakości pracy wykonanej z miłością
od dziadków dla prawnuków. Wielofunkcyjna
kołyska ze schowkiem, po przekręceniu
ewentualnej drabinki. Po wyjęciu ruchomej
deseczki, z kołyski może nadal korzystać
starsze dziecko. Częścią kołyski jest
specjalnie dostosowany materac.

Viac účelová kolíska PIPKA je inšpirovaná
ľudovou kultúrou a dedičstvom v podobe
remeselnej práce zvanej kolárstvo a
stolárstvo. Hlavnou myšlienkou je preniesť
ducha poctivého remesla a kvalitnej práce
robenej z láskou od prarodičov pre
pravnúčatá. Viac účelová kolíska s úložným
priestorom, ktorá po otočení nadobúda
funkciu preliezky. Po odstránení
vyberateľnej dosky môže staršie dieťa
využívať kolísku aj naďalej. Súčasťou
kolísky je prispôsobiteľný matrac.
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Karin Kolesárová
kariikolesarova@gmail.com

Veno

Veno

Veno była częścią dawnych tradycji
ślubnych naszych przodków. Każda panna
młoda miała swoje VENO - rzeczy na
nowe życie z mężem, takie jak naczynia,
prześcieradła, ubrania itp. Chciałam
ożywić tę tradycję i zrobić to
w minimalistyczny, tradycyjny sposób,
używając najpopularniejszego symbolu
kobiety i płodności - tulipana. Częścią
tego jest ceramika zaprojektowana
w kształcie tulipana z prostymi detalami.

Veno bolo súčasťou starých svadobných
tradícií našich predkov. Každá nevesta mala
svoje vlastné VENO - veci pre nový život so
svojím manželom, ako sú riady,
prestieradlá, oblečenie atď. Túto tradíciu
som chcel oživiť a urobiť to
minimalistickým tradičným spôsobom,
s použitím najbežnejšieho symbolu ženy
a plodnosti - tulipánu. Súčasťou toho je
keramika navrhnutá v tvare tulipánu
s jednoduchými detailmi.
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Kinga Kostka
Kostka.kinga@gmail.com

Cieszyńskie Ciasteczka

Tešínske sušienky

Projekt ma na celu promocję Cieszyńskich
Ciasteczek, jako regionalnego produktu
Ziemi Cieszyńskiej. W komplecie znajdują
się serwety i obrus oraz pieczątki
z wizerunkiem ciasteczek, farby a także
kilka przepisów na domowe wypieki.
Zabawa pieczątkami pozwala stworzyć
unikatowy wystrój stołu a jednocześnie
integruje pokolenia tak jak tradycyjny
wypiek ciasteczek na Śląsku Cieszyńskim.

Cieľom projektu je propagácia tešínskych
sušienok ako regionálneho produktu
regiónu Tešína. Sada obsahuje servítky
a obrus, pečiatky s obrázkami sušienok,
farby a receptov na domáce pečivo. Hra
s pečiatkami umožňuje vytvoriť jedinečnú
výzdobu stola a súčasne integruje
generácie, rovnako ako tradičné pečenie
pečiva v Tešínskom Sliezsku.
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Wiklinowa

Wiklinowa (prútená)

Wiklinowa to pomysł na odkrycie wikliny
na nowo , poprzez użycie tego
niezwykłego materiału w rzeczach, które
towarzyszą nam każdego dnia.
Zaproponowana seria toreb wykorzystuje
doskonałe właściwości wikliny, która
pozwala dobrze zabezpieczyć to, co w niej
przenosimy, tworząc mocny korpus
ochronny.

Wiklinowa (prútená) je nápad na
znovuobjavenie prútia, pomocou tohto
neobvyklého materiálu vo veciach, ktoré
nás sprevádzajú každý deň. Navrhovaná
séria tašiek využíva vynikajúce vlastnosti
prútia, ktoré vám umožňujú dobre zaistiť
to, čo v nich prenášame, vytvorením silnej
výstuže.

71

kategoria: dziedzictwo
/ kategória: dedičstvo

Kinga Kostka
Kostka.kinga@gmail.com

Wiatr

Vietor

Obiekt rzeźbiarski będący nawiązaniem
do sztuki druciarstwa i metaloplastyki.
W zależności od spojrzenia i interpretacji
ukazuje on wiele obrazów. Kobieta
z rozwianymi włosami, skrzydła, gałąź
drzewa a także wiele innych. Gra światła
i cieni rzucanych przez obiekt tworzą
dodatkowe światy i możliwe interpretacje.
Daje to plastyczne obrazy, które
harmonijnie współgrają między sobą.

Sochársky objekt odkazujúci na umenie
drotárstva a umelecké spracovanie kovov.
V závislosti od pohľadu a interpretácie
zobrazuje veľa obrázkov. Žena so
strapatými vlasmi, krídla, vetvička stromu
a oveľa viac. Hra svetiel a tieňov prenášaná
objektom vytvára ďalšie svety a možné
interpretácie. Výsledkom sú plastické
obrázky, ktoré sa harmonicky spájajú medzi
sebou.

72

kategoria: dziedzictwo
/ kategória: dedičstvo

Kinga Kostka
Kostka.kinga@gmail.com

Gryzaki

Gryzaki

Gryzaki dla dzieci wykonane z drewna
klonowego mają działanie antyseptyczne
i bakteriobójcze. Ich kształt dopasowany
jest do rączek dzieci, a wzory polskich
warzyw i owoców promują dobre nawyki
żywieniowe od najmłodszych lat. Projekt
powstał przy współpracy z firmą Pilch,
zajmującą się produkcją zabawek w Wiśle.

Gryzaki (pol) - krúžky na prerezávanie
zubov. Zuby pre deti vyrobené z javorového
dreva majú antiseptický a baktericídny
účinok. Ich tvar je prispôsobený detskej
ručičke, vzory poľskej zeleniny a ovocia
podporujú dobré stravovacie návyky už od
útleho veku. Projekt vznikol v spolupráci so
spoločnosťou Pilch, ktorá vyrába hračky
vo Wisle.

73

kategoria: dziedzictwo
/ kategória: dedičstvo

Kostka Kinga
Kostka.kinga@gmail.com

Logo miasta Ustroń

Logo mesta Ustroń

Projekt logotypu dla miasta Ustroń
inspirowany jest zarówno wielowiekową
tradycją koronkarstwa w tym mieście, jak
i turystyką , a także uzdrowiskowym
charakterem regionu. Znak nawiązuje do
ornamentu koronki, kwiatu oraz płatka
śniegu, także przez dobraną kolorystykę.
Wszystko to w połączeniu przedstawia
symbol miasta-uzdrowiska, które było
hasłem przewodnim konkursu na logo
miasta.

Návrh loga mesta Ustroń je inšpirovaný
niekoľko storočnou tradíciou čipkárstva
v tomto meste, ako aj cestovným ruchom
a kúpeľným charakterom regiónu. Značka
nadväzuje na pre tieto čipky typické vzory,
kvety a snehové vločky s charakteristickou
farebnosťou. To všetko spolu vytvára
kompaktný symbol kúpeľného mesta, ktoré
bolo mottom súťaže o logo mesta.
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Almara

Almara

Inspiracja oparta na tradycyjnych
starodawnych ozdobach ludowych i hafcie
krzyżykowym. Powstał pomysł, aby
stworzyć produkt, który będzie wyskakiwał
również z ogrodzeń drewnianych i kutych.
Stworzyłem produkt Almara, którego
podstawowym elementem jest profil
krzyżowy Alu. Cała komoda zawiera
elementy modułowego systemu
zmiennego, który daje możliwość
dowolnego złożenia półek po bokach.

Inšpirácia vychádzajúca z tradičných
starých ľudových ornamentov a krížikového
vyšívania. Vznikla myšlienka vytvoriť
produkt ktorý bude prameniť takisto
z drevených a kovaných plotov. Vytvoril
som produkt Almara, ktorého základným
prvkom je krížový Alu profil. Celá komoda
nesie prvky modulárneho variabilného
systému, ktorý ponúka možnosti
ľubovoľného skladania políc po bočných
stranách objektu.
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Hrubý

Hrubý

Projekt hrubý to ukłon w kierunku
ludowych wartości Beskidu Śląskiego oraz
tamtejszych łąk i hal, na których wypasane
są owce. Materiał ma przypomnieć
o zatraconych wartościach i potrzebie
pasterstwa. Został pozyskany poprzez
spilśnianie w tradycyjny sposób warstw
wełny z dodatkami suszonych kwiatów
i traw. Wytworzona w ten sposób struktura
posiada różnorodną fakturę, zapach oraz
naturalną barwę.

Projekt Hrubý je poctou ľudovým
hodnotám Sliezskych Beskýd a miestnym
lúkam a pasienkom, na ktorých sa pasú
ovce. Tento materiál má pripomínať
stratené hodnoty a potrebu existencie
pastierstva. Bol získaný plstením tradičným spôsobom a vytvorením vrstiev
vlny s pridaním sušených kvetov a tráv.
Takto vytvorená štruktúra má inú textúru,
vôňu a prirodzenú farbu.
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Szybowcownik

Szybowcownik (vetronovník)

Szybowcownik jest koncepcją programu
komputerowego, który ma na celu
promowanie historii Szybowcowych
Zakładów Doświadczalnych. Program
umożliwiałby użytkownikom zapoznanie
się z historią SZD, odkrycia stworzonych
przez zakład szybowców, wymianę
informacji oraz stworzenie modeli i druk
3D własnych konstrukcji szybowcowych.

Je to koncept počítačového programu,
ktorého cieľom je propagácia histórie
experimentálnych prác na klzáku. Program
by umožnil používateľom oboznámiť sa
s históriou Experimentálneho závodu pre
vetrone SZD, objavov, ktoré podnik urobil,
vymieňanie si informácií, vytvárať modely
a pre 3D tlač vlastných konštrukcií vetroňov.
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Opalka

Opalka

Siedzicko OPALKA powstało z inspiracji
tradycyjnym rzemiosłem opałów
dziewiarskich. Dziane opale były płytkim
koszem o okrągłym lub owalnym planie
z dwoma uszami. Opale były dziane
z nieobranej i obranej wikliny. Opale
służyły do transportu upraw (takich jak
ziemniaki), noszenia siana i różnych
materiałów (drewno, glina). W tym
projekcie tradycyjne rzemiosło zostaje
przeniesione do współczesnej epoki.

Sedadielko OPALKA bolo inšpirované
tradičným remeslom pletenia plytkých košov
z prútia. Pletené opály boli plytkým košom
s okrúhlym alebo oválnym tvarom s dvoma
ušami. Plytký kôš kruhového alebo oválneho
pôdorysu s dvoma uchami. Opálky boli
pletené z nešúpaného i ošúpaného vŕbového
prútia. Opálky sa používali na prepravu
plodín (napríklad zemiakov), na prepravu
sena a rôznych materiálov (drevo, hlina).
V tomto projekte sa tradičné remeslo
prenáša do modernej éry.
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pantofle リッパ

Papuče リ ッ パ

? 1 ? zy jajko wytrzyma ciężar człowieka?
Pantofle wykonane z czerpanego papieru
ze słomy i płyty wiórowej oraz paska
pozyskanego z odpadów. Jest to rodzaj
gry z przedmiotem, żart, połączenie wsi
i tradycji cesarstwa wschodniego.
? 2 Interpretacja bucików inspirowanych
obuwiem japońskich gejsz. Połączenie
ciężkiej podeszwy, wykonanej ze świerka
i płyty czerpanej ze słomy.

? 1 Môže vajce uniesť váhu človeka?
Papuče vyrobené z ručne čerpaného
papiera zo slamy a drevotriesky a pruhu
získaného z odpadu. Je to druh hry
s predmetom, vtip, prepojenie vidieka
a tradícií Východnej ríše.
? 2 Interpretácia obuvi inšpirovanej
japonskou obuvou pre gejše. Kombinácia
ťažkej podošvy vyrobenej zo smreku
a dosky čerpanej zo slamy.
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Znicz Ignis

Kahanec Ignis

Współtworzona lampka pamięci przez
wspólnie celebrujących pamięć o zmarłym
Projekt jest odpowiedzią na ekologiczny
i estetyczny problem współcześnie
produkowanych zniczy. Projektuje na
nowo obrzęd zapalania światełek pamięci,
proponując wspólne stwarzanie świecy
przez bliskich z woskowych krążków.
Lampka będzie produkowana przez
rodzime wytwórnie zniczy we współpracy
z przedsiębiorstwem społecznym, które
zajmie się wytwórstwem wkładów
z naturalnego wosku pszczelego.

Bol spoločne vytvorený ľuďmi oslavujúcimi
pamiatku zosnulých. Projekt je odpoveďou
na ekologický a estetický problém týkajúci
sa súčasných kahancov. Odznovu
redizajnuje obrad zapaľovania pamätných
sviečok a svetiel pamäte a navrhuje, aby
blízki spoločne vytvorili jednu sviečku
z voskových prúžkov. Kahanec by vyrábal
domáci výrobca sviečok v spolupráci so
sociálnym podnikom, ktorý bude vyrábať
vstupy z prírodného včelieho vosku.
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Sudičky

Sudičky

Nastrojowe światło inspirowane
słowiańskimi mitologicznymi
stworzeniami o nazwie Sudičky. Często
opisywane są jako trzy starsze panie
w białych sukienkach, które decydują
o losach noworodka. Światło włącza się
poprzez dotknięcie ciała. Dyfuzory światła
pozwalają na zmianę koloru wnętrza.
Lampa nasunięta jest na baterie
i zabezpieczona prostym mechanizmem
zatrzymującym.

Náladové svetlo inšpirované slovanskými
mytologickými bytosťami zvanými Sudičky.
Často sú popisované ako tri staršie dámy
v bielych šatách, ktoré určujú osud
novorodenca. Svetlo sa zapína dotykom
tela. Rozptyľovače svetla nám umožňujú
meniť vnútri farbu. Lampa je nasunutá na
batérie a je zaistená jednoduchým
zarážkovým mechanizmom.
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Runo - wool accessoriess

Runo - príslušenstvo na vlnu

Runo to marka etyczna oparta na zasadach
zrównoważonego rozwoju, zainspirowana
kultur ą pasterską i jej antykonsumeryjnymi
wartościami. Surowcem zastosowanym
w produktach jest wełna, materiał lokalny,
obecnie niedoceniany i marnowany.
Produkty są w pełni biodegradowalne,
a ich wykonanie oparto o technologię
formowania filcu firmy Polkap. Warsztaty
wspierające „Zowcowani”, mają na celu
uświadamianie i promowanie tego, co
cenne w kulturze oraz wypracowanie
dobrych zachowań konsumenckich.

Runo je etická značka založená na zásadách
trvalo udržateľného rozvoja inšpirovaná
pastierskou kultúrou a jej proti
spotrebiteľskými hodnotami. Surovinou
použitou vo výrobkoch je vlna, miestny
materiál, ktorý je v súčasnosti podhodnotený
a sa ním plytvá. Výrobky sú biologicky
rozložiteľné a ich výroba je založená na
technológii tvarovania plsti od spoločnosti
Polkap. Podporné workshopy „Zowcowani“
majú za cieľ zvýšiť informovanosť
a propagovať to, čo je v kultúre cenné
a rozvíjať dobré spotrebiteľské správanie.
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Ślimak

Slimák

Wypas owiec na halach od wieków ma
swoje miejsce w polsko-słowiackim
Euroregionie, Beskidach. To nasze
wspólne dziedzictwo oparte na
wspólnocie dóbr, owiec, ziemi i zasad.
Założeniem projektu było przybliżenie
rodzimej wełny owczej do człowieka.
Ślimaka można dowolnie kształtować
nadając mu różne funkcje. Drewniane
elementy ułatwiają zachowanie
wybranego kształtu i pozwalają na
łączenie segmentów.

Pasenie oviec na holiach v poľskoslovenskom Euroregióne Beskydy už
existuje po stáročia. Je to naše spoločné
dedičstvo založené na majetkovom
spoločenstve, oviec, pôde a zásadách.
Zámerom projektu bolo to, že projekt
priblíži pôvodnú ovčiu vlnu k ľuďom.
Slimák môže byť voľne tvarovaný, čo mu
poskytuje rôzne funkcie. Drevené prvky
uľahčujú udržiavanie vybraného tvaru
a umožňujú spojenie segmentov.
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EOL - półka naścienna

EOL - polica na stenu

EOL - półka naścienna przeznaczona do
przechowywania książek oraz drobnych
przedmiotów. Inspiracją było lutnictwo
beskidzkie oraz bezpośreni związek drzew
beskidu z polskim lutnictwem. Efektem
pracy inspirowanej pojęciami rónowagi
sił i naprężeń stała się prosta konstrukcja
z ramy, linek stalowych i drewnianej półki.
Wyważone proporcje i siły pozwalają
działać i trzymać się półce jedynie
„na wcisk”.

EOL - nástenná polica určená na ukladanie
kníh a drobností. Inšpiráciou bola výroba
beskydských huslí a priamy vzťah medzi
beskydskými stromami a poľskou výrobou
huslí. Výsledkom práce inšpirovanej
konceptmi rovnováhy síl a namáhania je
jednoduchá konštrukcia vyrobená z rámu,
oceľových laniek a drevenej police.
Vyvážené proporcie a sily umožňujú polici
držať sa iba na „zatlačenie“.
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wyróżnienie arting
laur arting

laur arting

laur arting

Antonina Bąk, Agnieszka Illnicka - Kawowy

86

Kamil Dąbek - Wyginaki

87

Małgorzata Gidel - System Dom-Działka

88

Magdalena Górska - Biodomek

89

Klaudia Janikowska, Paula Czerniecka - Cloddy

90

Anna Jankowska - Kabina Medytacji

91

Patrycja Kędzierska - Identyfikacja wizualna

92

Łucja Król - Gummy

93

Ewelina Lekka - Wobec konsumpcji - S'ploty

94

Agnieszka Madej. Karolina Paulewicz - Ul miejski

95

Dmytro Nikiforchuk - MaFo

96

Alina Ostach-Robakowska - Cama dream

97

Anna Pietkun, Olga Kozielska - Wooden biocomposite

98

Piotr Sudoł, Kamil Kiesiewicz - Naczynia 87

99

Szczygielska Agnieszka, Sowicki Konrad - Neko

100

Ewa Szpyt, Weronika Karska, Julia Święcicka - Wash-kosz

101

laur arting

Joanna Trela - Owadom

102

laur arting

Typkiewicz Arkadiusz - Wełąka

103

Joanna Włoszczuk, Aneta Witas, Natalia Niewiadomskanagroda arting w kategorii środowisko

laur arting

Straszewska, Wanda Podbielska, Maciej Tutak - Bioplastik 104
105
Magdalena Zygier, Marta Tańcula - ZielonO2
Justyna Żak - Malta

106

Marta Żmija - Łyko

107

projekty
/ projekty
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Kawowy

Kávový

Projekt „kawowy” to odpowiedź na
potrzeby środowiska naturalnego. Forma
powstała z biodegradowalnego tworzywa.
W skład receptury wchodzą : agar,
gliceryna, fusy zmielonej kawy oraz woda.
Materiał poddany suszeniu staje się twardy
i stabilny. Jest budulcem łatwym
w wytworzeniu w warunkach domowych
przy małym nakładzie ? nansowym.Forma
jest złożona z dwóch modułów poziomego
- pełnego i pionowego - ażurowego
i tworzy konstrukcję pod mały stolik.

Projekt „kávový“ je reakciou na potreby
prírodného prostredia. Forma bola
vyrobená z biologicky rozložiteľného
materiálu. Receptúra ?obsahuje: agar,
glycerín, zvyšky mletej kávy a vody. Po
vysušení sa materiál stáva tvrdým
a stabilným. Je to stavebný materiál, ktorý
sa dá ľahko vyrábať doma s malými
finančnými nákladmi. Forma sa skladá
z dvoch horizontálnych modulov - úplného
a vertikálneho - ažúrový a vytvára
štruktúru pre malý stôl.

86

kategoria: środowisko
/ kategória: životné prostredie

Kamil Dąbek
dabekamil@gmail.com

Wyginaki

Wyginaki (Ohýbance)

Wyginaki to modułowa zabawka
zaprojektowana z myślą o dzieciach
w wieku wczesnoszkolnym. Zabawka
zapewnia atrakcyjne doświadczenia
związane z kształtowaniem materii pozwalają użytkownikom na samodzielne
konstruowanie przestrzennych form
z elastycznych modułów. Wyróżniają się
jednak odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściem do technologii wykorzystuje odpady z różnych gałęzi
produkcji.

Ohýbance je modulárna hračka navrhnutá
pre deti v predškolskom veku. Hračka
poskytuje atraktívne zážitky súvisiace
s tvarovaním hmoty - používateľom
umožňuje nezávisle vytvárať konštrukčné
prvky z flexibilných modulov. Vyznačujú sa
však zodpovedným a udržateľným
prístupom k technológiám – využíva odpad
z rôznych výrobných odvetví.
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System Przechowywania
i Transportu Dom-Działka

Systém skladovania
a dopravy Dom - Záhrada

Głównym założeniem było
zaprojektowanie systemu usprawniającego
czynności związane z działką. Idea
narodziła się z obserwacji codziennych
zmagań mamy-działkowca w trzech
obszarach: w domu, w drodze i na działce.
Rozwiązanie obejmuje wózek, stelaż
naścienny oraz zestaw pojemników do
przechowywania.

Hlavným cieľom bolo navrhnúť systém na
zlepšenie činností súvisiacich so záhradou.
Táto myšlienka sa zrodila z každodenného
pozorovania maminho zápasu v troch
oblastiach: domácnosti, na ceste a na
záhrade. Riešenie obsahuje vozík, nástenný
stojan a sadu skladovacích kontajnerov na
skladovanie.

88

kategoria: środowisko
/ kategória: životné prostredie

Magdalena Górska
EKODAMA STUDIO Sp. z o.o.
ekodama.architektura@gmail.com

BioDomek

BioDomček

BioDomek - to zdrowy MODUŁOWY
domek, dostosowany do przewożenia na
przyczepie standardowego tira. Domek
rośnie (i maleje) wraz z potrzebami
użytkowników, bez brania kredytów na 30
lat. Moduły wykonane są z NATURALNYCH,
ekologicznych materiałów, które są zdrowe
i dla użytkowników i dla środowiska.
FUNDAMENTY są punktowe, wkręcane co
znacznie przyśpiesza montaż i zmniejsza
negatywną ingerencję w grunt. Łatwiej też
taki domek zdemontować i przenieść
w inne miejsce.

BioDomček - je zdravý modulárny domček
prispôsobený na prepravu štandardným
nákladným autom s prívesom. Dom sa
rozširuje (a zmenšuje sa) podľa potrieb
svojich užívateľov bez toho, aby ste museli
brať úvery na 30 rokov. Moduly sú vyrobené
z prírodných a ekologických materiálov,
ktoré sú zdravé tak pre používateľov, ako aj
pre životné prostredie. Základy stavby sú
bodové a zaskrutkované, čo výrazne
urýchľuje inštaláciu a znižuje negatívne
zásahy do pozemku. Je tiež ľahké ho
demontovať a premiestniť ho na iné miesto.
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Zielnik

Bylinková záhrada

Dzikie rośliny jadalne w szklanych,
pływających w wodzie próbówkach,
nabierają innego kontekstu. Odbiorca
może dzięki wodzie, która działa jak
soczewka zauważyć różnorodność
kształtów i docenić rośliny występujące
popularnie na trawnikach. Prezentowane
dzikie rośliny jadalne, to często tępione
chwasty, które są częścią kulinarnej historii
ale też mają duże znaczenie dla
bioróżnorodności.

Jedlé divoké rastliny v sklenených
skúmavkách plávajúcich vo vode majú iný
kontext. Vďaka vode, ktorá funguje ako
šošovka, si môžete všimnúť rôzne tvary
a oceniť rastliny rastúce na trávnikoch.
Prezentované divé jedlé rastliny sú často
odstraňované buriny, ktoré sú súčasťou
kulinárskej histórie, ale majú tiež veľký
význam pre biodiverzitu.

90

kategoria: środowisko
/ kategória: životné prostredie

Klaudia Janikowska
klaudia.a.janikowska@gmail.com

Paula Czerniecka
p.t.czerniecka@gmail.com

Cloddy

Cloddy

Projekt ma na celu stworzenie
biodegradowalnego materiału, który
zastąpi wykorzystywane w ogrodnictwie
doniczki wykonane z tworzyw sztucznych.
Roślinę wraz z doniczką można posadzić
w ziemi, dzięki czemu w trakcie
biodegradacji dostarczy ona wielu cennych
składników odżywczych, wzmacniających
oraz ochronnych bez szkodliwego wpływu
na środowisko. Powstała przy
wykorzystaniu domowych odpadów

Cieľom projektu je vytvoriť biologicky
rozložiteľný materiál, ktorý nahradí
plastové kvetináče používané
v záhradníctve. Rastlina a kvetináč môžu
byť vysadené do zeme, vďaka čomu počas
biodegradácie poskytne veľa cenných
výživných látok, posilní a ochráni bez
škodlivého vplyvu na životné prostredie.
Bol vytvorený pomocou využitia odpadu
z domácnosti.
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Kabina Medytacji Samowystaczalne moduły
wyciszenia

Meditačná kabína sebestačné moduly pre
utíšenie

Kabiny umożliwiają kontemplację Natury,
są elastyczne, samowystarczalne i proste
w konstrukcji. Konstrukcja ramowa do
tradycyjnego budownictwa drewnianego.
Technologie ekologiczne – pompa ciepła,
szkło fotowoltaiczne, oświetlenie LED.
Kabina nie wymaga tradycyjnego placu
budowy , zmniejszona ilość odpadów
podczas procesu produkcyjnego. Cały
obiekt może być poddany recyklingowi
(Cradle to Cradle)

Kabíny umožňujú vnímanie prírody, sú
flexibilné, sebestačné a jednoduché na
výstavbu. Rámová konštrukcia pre tradičnú
drevenú konštrukciu. Ekologické
technológie - tepelné čerpadlo,
fotovoltaické sklo, LED osvetlenie. Kabína
nevyžaduje tradičné staveniská, znižuje
množstvo odpadu počas výrobného
procesu. Celý objekt je možná recyklovať
(Cradle to Cradle).
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Projekt identyfikacji
wizualnej dla marki
promującej prozdrowotne
nawyki żywieniowe

Návrh vizuálnej
identifikácie značky
propagujúcej zdravé
stravovacie návyky

Projekt marki stawiającej na zdrowe nawyki
żywieniowe oraz ograniczenie marnowania
żywności, rezygnacji z konsumpcji mięsa
i zaprzestania degradacji środowiska naturalnego. Podstawowym narzędziem usługi
jest platforma internetowa umożliwiająca
zamawianie produktów roślinnych pochodzących od lokalnych dostawców. Ważną
częścią projektu stała się strategia ekologicznie i społecznie odpowiedzialnej marki.

Návrh značky, ktorá sa zameriava na
zdravé stravovacie návyky a plytvanie
potravinami, vzdanie sa spotreby mäsa
a zastavenie zhoršovania životného
prostredia. Základným nástrojom služby je
internetová platforma, ktorá vám umožňuje
objednávať rastlinné produkty od
miestnych dodávateľov. Dôležitou súčasťou
projektu sa stala ekologicky a sociálne
zodpovedná stratégia značky.
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Gummy

Gummy

Głównym założeniem tematu badawczego
- 1 MATERIAŁ + MIĘKKIE ZŁĄCZE są
eksperymenty z użyciem wybranych
materiałów w efekcie prowadzących do
konstruowaniaform przestrzennych.Projekt
pokazuje potencjał materiału
odpadowego - tuby kartonowej oraz
możliwości jakie daje elastyczność gumy.
Eksperymenty badałam pod kątem układu,
geometrii, połączenia i ruchu.
Obserwowałam zależności występujące
w naturze.

Hlavným predpokladom výskumnej témy 1 MATERIÁL + MÄKKÉ SPOJE sú
experimenty s využitím vybraných
materiálov vedúce k vytvoreniu
priestorových foriem. Projekt ukazuje
potenciál odpadového materiálu kartónovej rúrky a možnosti, ktoré ponúka
ohybnosť gumy. Experimenty som skúmala
z hľadiska usporiadania, geometrie,
spojenia a pohybu. Sledoval som závislosti
existujúce v prírode.
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Wobec konsumpcji.
Zestaw mebli S'ploty

Proti spotrebe
Zostava nábytku S'ploty

Projekt sprzeciwiający się niepohamowanej konsumpcji i nadprodukcji odpadów.
Wykorzystuje polskie materiały oraz prace
rzemieślników. Meble stworzone z myślą
o usłudze długoterminowego wynajmu
w modelu subskrypcyjnym wykorzystującym rosnącą popularność shared
economy. Możliwość naprawy i użycie
naturalnych materiałów stanowi protest
przeciwko meblom z nietrwałych
materiałów, napędzających szkodliwy
konsumpcjonizm.

Projekt je namierený proti nespútanej
spotrebe a nadmernej výrobe odpadu.
Využíva poľské materiály a prácu
remeselníkov. Nábytok je určený na
dlhodobý prenájom v predplatenom
modeli, ktorý využíva rastúcu popularitu
zdieľanej ekonomiky (shared economy).
Možnosť opravy a použitie prírodných
materiálov sú protestom proti nábytku
vyrobenému z rýchlo kaziacich sa
materiálov, ktorý poháňa škodlivú
konzumpciu.
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Projekt ula miejskiego

Návrh mestského úľa

Masowe ginięcie owadów zapylających
jest poważnym problemem ekologicznym.
Projekt ula dedykowany jest pszczołom
murarkom, które nie budują gniazd,
a zakładają je w istniejących już
szczelinach w drewnie lub łodygach roślin.
Ul nie wymaga inwazyjnego montażu,
opiera się na modułowym systemie
i naturalnych materiałach. Otwory mają
średnicę 10 mm – optymalną dla murarek,
trzmieli i chrząszczy. Ul jest odpowiedni
zarówno do miejskich jak i wiejskich
przestrzeni.

Hromadné vymiznutie opeľujúceho hmyzu
je vážnym ekologickým problémom. Návrh
úľa je určený pre včely murárky, ktoré
nestavajú hniezda, ale sťahujú sa do
existujúcich štrbín v dreve alebo rastlín. Úľ
nevyžaduje žiadne zásahy počas inštalácie,
je založený na modulárnom systéme
a chrobáky. Otvory majú priemer 10 mm čo je optimálna veľkosť pre murárky,
čmeliaky a chrústy. Úľ je vhodný pre
mestské aj vidiecke oblasti.
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MaFo. Maseczka ochronna

MaFo. Ochranné

MaFo – maseczka ochronna z foliowych
rękawiczek HDPE oraz bawełny.
Wykorzystanie foliowych ochron w czasie
pandemii zmiejsza wiarygodność ich
recyklingu. Projekt ma na celu zwrócic
uwagę na mozliwość przerobu plastiku
w warunkach domowych. Maseczka staje
się pamiętnikiem z czasów kwarantanny
oraz ochroną przed wirusem. Projekt łączy
technologie w designie oraz modę.

MaFo – ochranná maska ?vyrobená z HDPE
fóliových rukavíc a bavlny. Použitie
ochranných fólií počas pandémie znižuje
spoľahlivosť ich recyklácie. Cieľom projektu
je upozorniť na možnosť spracovania
plastov doma. Maska sa stáva pamiatkou
na karanténu chráni pred vírusmi. Projekt
spája dizajn v technológií a móde.
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CAMA dream

CAMA dream

Środowisko-człowiek-bycie. Istotą projektu
jest równoległe współuczestnictwo tych
wartości. Łóżko modułowe stworzone
z myślą o sytuacjach nagłych i niespodziewanych gdzie nie ma czasu na konstrukcje
i łączenie wielu elementów. Ten projekt to
jedno tworzywo, szybki montaż, łatwy
transport i przechowywanie. Oszczędność,
innowacja, ergonomia, recykling.
Brief: Prosty wgląd i montaż. Materiały:
tektura

Prostredie – človek - bytie. Podstatou
projektu je paralelná spoluúčasť týchto
hodnôt. Modulárne lôžko určené pre
núdzové a neočakávané situácie, keď nie je
čas na štruktúry a spájanie mnohých
prvkov. Tento dizajn je z jedného materiálu,
prednosťou je rýchla montáž, ľahká
preprava a skladovanie. Ekonomika,
inovácie, ergonómia, recyklácia. Stručný
jednoduchý výhľad a úpravy. Materiály:
kartón.
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Olga Kozielska

Wooden biocomposite
Projekt badawczy opierajacy sie
wykorzystaniu materialu odpadowego
jakim sa wióry drzewne i stworzenie
struktury wykorzystywanej w meblarstwie.
Projekt zaklada wykorzystanie form negatywów co pozwala na powielanie
elementów i tworzenie konstrukcji,
opierajacej sie na pionach i poziomach.
Material stworzony jest w 100%
z naturalnych i biodegradowalnych
skladników.

Wooden biocomposite
(drevený bio kompozit)
Výskumný projekt založený na použití
odpadového materiálu, ako sú drevené
hobliny a vytvorenie štruktúry používanej
v nábytkárskom priemysle. Súčasťou
projektu je použitie foriem - negatívov, čo
umožňuje duplikáciu prvkov a vytvorenie
štruktúry založenej na vertikálach
a úrovniach. Materiál je vyrobený zo 100%
prírodných a biologicky odbúrateľných
zložiek.
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Naczynia 87

Riady 87

Projekt jest odpowiedzią na występujące
w Polsce susze. Naczynia 87 to miski,
w których głównym materiałem jest
papier pergaminowy wykonany w 100%
z celulozy, nieprzepuszczający wilgoci
i tłuszczy. Porównując zużycie wody
w technologii produkcji papieru
pergaminowego, z ilością wody zużytej
podczas zmywania naczyń można
obliczyć, że używanie Naczyń 87 pozwala
zaoszczędzić 87% wody

Projekt je reakciou na suchá, ktoré sa
vyskytujú v Poľsku. Potreby 87 sú misky,
v ktorých je hlavným materiálom
pergamenový papier vyrobený zo 100%
celulózy, ktorý je odolný voči vlhkosti a tuku.
Porovnaním spotreby vody v technológii
výroby pergamenu a množstva vody
použitej pri umývaní riadu je možné
vypočítať, že pri použití 87 riadov ušetríte
87% vody.
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Zestaw mebli dla kotów
NEKO

Súprava nábytku NEKO
pre mačky

Zestaw Neko, został opracowany w celu
zapewnienia kotom miejsca do codziennej
aktywności. Daje on kotu wiele możliwości
do zabawy i wspinaczki. W jego skład
wchodzą półki naścienne, drabinki, mostki
i legowiska. Materiałem zastosowanym
w produkcji zestawu jest sklejka, materiał
ekologiczny, odnawialny oraz
biodegradowalny. Inspiracją dla formy
mebli są współcześnie zinterpretowane
figury wielokątów.

Súprava Neko bola vyvinutá, aby poskytla
mačkám priestor pre každodennú aktivitu.
Dáva vašej mačke veľa príležitostí na
hranie a lezenie. Zahŕňa nástenné police,
rebríky, mosty a pelechy. Materiál použitý
na výrobu súpravy je preglejka - ekologický,
obnoviteľný a biologicky rozkladateľný
materiál. Tvar nábytku je inšpirovaný
súčasným interpretovaním tvarov
mnohouholníkov.
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Wash-kosz

Wash-kôš

Kosz do segregacji odpadów, wykonany
z ekologicznego materiału Washpapa, który
nie odkształca się ani nie rozpuszcza się
w wodzie, dzięki czemu nie wymaga on
stosowania worka na śmieci i można go prać
w pralce. Kosz ma kształt przypominający
torbę. Posiada dwa uchwyty w postaci paska,
który można regulować oraz jeden uchwyt
w dolnej części kosza, który usprawnia
wyrzucanie śmieci do kontenera. Przenoszenie
i przechowywanie kosza jest łatwe dzięki
elastyczności materiału, który pozwala na jego
zgniatanie i zwijanie.

Kôš na segregáciu odpadu vyrobený
z ekologického materiálu Washpapa, ktorý
sa nedeformuje ani nerozpúšťa vo vode,
preto nevyžaduje vrece na odpad a dá sa
oprať v práčke. Kôš má tvar vrecka. Má dve
rukoväte vo forme nastaviteľného popruhu
a jednu rukoväť na spodnej časti koša, čo
uľahčuje vyhadzovanie odpadu do
kontajnera. Prenášanie a skladovanie koša
je ľahké vďaka pružnosti materiálu, ktorý
umožňuje jeho krčenie a stočenie.

102

kategoria: środowisko
/ kategória: životné prostredie

Joanna Trela
joannatrela7@gmail.com

Owadom

Owadom (hmyzí domček)

OWADOM jest kolekcją ceramicznych
domów dla różnych gatunków dzikich
owadów zapylających. Zaletą materiału
ceramicznego, nad najpopularniejszymi
drewnianymi, jest trwałość i wodoodporność szkliwionej ceramiki.
Przeznaczony jest głównie dla opiekuna
indywidualnego, który po wyposażeniu
wnętrza, może prawie bez wysiłku
i poświęceń pomóc dzikim zapylaczom.

OWADOM je sada keramických domčekov
pre rôzne druhy divo žijúceho opeľujúceho
hmyzu. Výhodou keramického materiálu
oproti najobľúbenejším dreveným
materiálom je trvanlivosť a odolnosť
glazovanej keramiky voči vode. Je určený
hlavne pre individuálneho opatrovateľa,
ktorý po vybavení interiéru môže takmer
bez úsilia a obety pomôcť divým
opeľovačom.
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Wełąka

Wełąka (velúka)

Wełąka to projekt mający na celu wspomóc
zagrożony ekosystem Euroregionu
Beskidów. Ręcznie robiona ziemna kulka
zawiera nasiona lub cebule beskidzkich
roślin chronionych. Opakowanie jest
również podstawką, a wełna chroni kulkę
i nawozi kiełkujące rośliny. Całość jest
biodegradowalna, a kolorystyka
dedykowana dla miejsca sprzedaży. Wełąka
to unikatowa pamiątka podnosząca
świadomość ekologiczną dla pasjonatów
roślin i gór wszystkich grup wiekowych.

Wełąka je projekt zameraný na podporu
ohrozeného ekosystému Euroregiónu
Beskydy. Ručne vyrobená guľa zo zeme
obsahuje semená alebo cibuľky chránených
rastlín z Beskýd. Balenie je zároveň
stojanom, vlna chráni guľku a zároveň
pôsobí ako hnojivo pre klíčiace rastliny.
Všetko je biologicky odbúrateľné a farby sú
určené predajným miestom. Wełąka je
jedinečný suvenír zvyšujúci ekologické
povedomie pre nadšencov rastlín a hôr
všetkých vekových skupín.
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Bioplastik

Bioplast

Bioplastik jest odpowiedzią na
poszukiwanie alternatywnych materiałów
do konwencjonalnego plastiku. Projekt
stanowi próbę stworzenia innowacyjnego
i odpowiedzialnego względem
środowiska materiału bazującego na
surowcach odnawialnych. Opierając się na
badaniach nad algami oraz ich
właściwościami powstał materiał
wytrzymały, wodoodporny, a co
najważniejsze – w pełni biodegradowalny.

Bioplast je odpoveďou na hľadanie
alternatívnych materiálov ako zámeny pre
tradičné plasty. Projekt je pokusom o
vytvorenie inovatívneho a environmentálne
zodpovedného materiálu založeného na
obnoviteľných surovinách. Na základe
výskumu rias a ich vlastností sa vytvoril
odolný, vodotesný a čo je najdôležitejšie plne biologicky rozložiteľný materiál.
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ZielonO2
ZielonO2 to sklep internetowy z roślinami
domowymi o właściwościach
oczyszczających powietrze. Projekt usługi
odpowiada na obecne problemy,
dotyczące jakości powietrza w Polsce,
wykorzystując przy tym specjalistyczną
wiedzę w zakresie botaniki. Projekt ten ma
w sobie także elementy edukacyjne.
Informuje na temat zjawiska smogu oraz
uczy, w jaki sposób sobie z nim radzić za
pomocą roślin.
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ZielonO2 (zelenO2)
ZielonO2 je internetový obchod s izbovými
rastlinami, ktoré majú vlastnosti čistenia
vzduchu. Myšlienka tejto služby sa
zameriava na súčasné problémy s kvalitou
ovzdušia v Poľsku pomocou odborných
znalostí v oblasti botaniky. Tento projekt
má aj vzdelávacie prvky. Informuje vás
o fenoméne smogu a vzdeláva, ako sa
s tým vysporiadať pomocou rastlín.
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/ kategória: životné prostredie

Justyna Żak
justynazak@gmail.com

Malta
Malta to propozycja minimalistycznej
kolekcji elementów wyposażenia wnętrz.
Wiodącym materiałem, wykorzystanym
w projekcie jest różowe, marmurkowe
szkło. Powstałe w wyniku ponownego
przetopienia i obróbki szlifierskiej szklane
tworzywowykonano z odpadów
poprodukcyjnych pochodzących z hut
szkła, ilustrując jakwielkim potencjałem
przetwórczym dysponuje ten materiał.

Malta
Malta je návrh minimalistickej zbierky
prvkov interiérového dizajnu. Hlavným
použitým materiálom v projekte je ružové
mramorované sklo. Toto sklo je vyrobené
v dôsledku pretavovania a drvenia
postprodukčného odpadu zo sklární, čo
ukazuje aký je veľký potenciál spracovania
tohto materiálu.
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Marta Żmija
marta.zmija@o2.pl

ŁYKO

ŁYKO (lyko)

Eksperymenty materiałowe - ŁYKO
Wiórki łyka osikowego są lokalnym,
naturalnym materiałem, który
wykorzystywany jest głównie w
rękodzielnictwie. Zaprojektowane nowe
tworzywo jest odporne na wodę i trwałe.
Materiał jest w pełni naturalny, nie
zawierający sztucznych klei czy
toksycznych substancji. Używanie go przy
produkcji jednorazowych opakowań
mogłoby wpłynąć na wykorzystanie
plastiku w tym obszarze.

Materiálové experimenty - LYKO štiepka
z osikového lyka je miestnym prírodným
materiálom, ktorý sa používa hlavne
v remeselníctve. Navrhnutý nový materiál
je vode odolný a trvácny. Materiál je úplne
prírodný, neobsahuje umelé lepidlá ani
toxické látky. Jeho použitie pri výrobe
jednorazových obalov by mohlo ovplyvniť
použitie plastov v tejto oblasti.
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Maja Bryniarska
bryniarskamaja@gmail.com

Ho? ce. Inteligentne
oświetlenie zadaniowe

Hoffice. Inteligentné účelné
osvetlenie

Hoffice jest zadaniową oprawą
oświetleniową wspomagającą pracowników
biur domowych poprzez wykorzystanie
energooszczędnych rozwiązań technologii
LED. Sensor GPS autonomicznie
dostosowuje barwę emitowanego światła
do lokalnego światła słonecznego,
stymulując biologiczny rytm człowieka.
Czujnik luminancji autonomicznie reguluje
jasność, aby zapewnić doskonałą
intensywność i niskie zużycie energii.

Hoffice je účelovým osvetlením, ktoré
podporuje prácu z domu, v podmienkach
vedenia domácej kancelárie pomocou
energeticky úsporných riešení LED
technológie. GPS senzor autonómne
prispôsobuje farbu vyžarovaného svetla
miestnemu slnečnému žiareniu, čím
stimuluje ľudský biologický rytmus. Senzor
jasu autonómne reguluje jas, aby bola
zaistená dokonalá intenzita a nízka
spotreba energie.
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Jan Dowgiałło
jan@mech.build

Kompostownik salonowy DIY

DIY interiérový kompostér

Kompostownik salonowy to funkcjonalny
mebel zaprojektowany z myślą o wnętrzach,
balkonach czy tarasach. Sercem
kompostownika są mieszkające w nim
dżdżownice, przerabiające resztki z kuchni na
bogatą w składniki odżywcze glebę.
Zbudowany jest z gliny, która reguluje
wilgotność i tworzy we wnętrzu przyjazny dla
życia, stabilny mikroklimat. Przepuszcza
powietrze blokując przy tym wydostawanie
się nieprzyjemnych zapachów.

Interiérový kompostér je funkčný nábytok
určený pre interiéry, balkóny a terasy.
Srdcom kompostéra sú červíky, ktoré v ňom
žijú a ktoré premieňajú zvyšky z kuchyne
na pôdu bohatú na živiny. Je vyrobený
z hliny, ktorá reguluje vlhkosť a vytvára vo
vnútri stabilnú mikroklímu. Umožňuje
priechod vzduchu a blokuje uvoľňovanie
nepríjemných zápachov.
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Artur Gaca
gaca.artur@outlook.com

Postdriver

Postdriver

Postdriver to projekt elektrycznego
skutera dedykowanego listonoszom.
Posiada dwa tryby ECO oraz SPORT, zasięg
jednego ładowania to kolejno 25 i 15km
a prędkość maksymalna to 32 km/h.
Trójkołowa konstrukcja zapewnia
stabilizację. Wyposażeniem pojazdu jest
podzielona na sektory torba ułatwiająca
organizację pracy. Wystarczy wyciągnąć
dany sektor i umieścić go w podręcznej
sakiewce z paskiem.

Postdriver je projekt elektrického skútra
určeného pre poštárov. Má dva režimy ECO a SPORT, dosah jedného nabíjania je
25 a 15 km a maximálna rýchlosť je
32 km/h. Trojkolesová konštrukcia
poskytuje stabilitu. Vozidlo je vybavené
vakom rozdeleným do sektorov, čo uľahčuje
organizáciu práce. Stačí vytiahnuť daný
sektor a vložiť ho do praktického vrecka
s pásikom.
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Artur Gaca
gaca.artur@outlook.com

Traktor Norss

Traktor Norss

Traktor Norss to nowoczesny pojazd
elektryczny do pracy na roli, pełni rolę
centrum dowodzenia. Jego budowa
umożliwia pełną kontrolę nad obszarem
pracy. Wyposażony jest w pełni ruchomą
kabinę oraz szereg regulowanych kamer.
Norss jest pojazdem autonomicznym,
który może sam wykonywać powierzoną
mu pracę niezależnie bądź w parze
z dodatkowym jeździkiem.

Traktor Norss je moderné elektrické vozidlo
pre poľnohospodársku prácu fungujúce ako
riadiace stredisko. Jeho stavba umožňuje
plnú kontrolu nad riadením práce. Je
vybavený plne pohyblivou kabínou
a množstvom nastaviteľných kamier. Norss
je autonómne vozidlo, ktoré môže
vykonávať práce, ktoré mu boli zverené,
nezávisle alebo spolu s ďalším jazdiacim
vozidlom.
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Małgorzata Gidel
Malgorzatagidel1@gmail.com

Koncepcja rodziny
produktów do wertykalnej
hodowli roślin.

Koncept série produktov
pre vertikálne pestovanie
rastlín

Projekt obejmuje koncepcję rodziny
produktów do wertykalnej uprawy roślin
we wnętrzu. Hodowla oparta jest na
systemie hydroponicznym. Wysoki stopień
zautomatyzowania urządzeń pozwala na
efektywną uprawę roślin poprzez
dostarczenie optymalnego poziomu
oświetlenia, wody i temperatury.

Projekt zahŕňa koncepciu série výrobkov
pre vertikálne pestovanie rastlín
v interiéroch. Pestovanie je založené na
hydroponickom systéme. Vysoký stupeň
automatizácie zariadení umožňuje
efektívnu kultiváciu rastlín poskytovaním
optimálnej úrovne osvetlenia, vody
a teploty.
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Katarzyna Greczka
greczkakatarzyna@gmail.com

Projekt koncepcyjny transportu
jako elementu infrastruktury
w mieście Bielsko-Biała

Koncepčný projekt dopravy
ako prvku infraštruktúry
v meste Bielsko-Biała

Projekt modułowych pojazdów miejskich jest
próbą szerszego spojrzenia na problem projektowy jakim jest transport osobowy i towarowy
w mieście. W dobie rosnącego ruchu, braku
miejsc do parkowania oraz rosnących cen lokali
rozwiązanie daje możliwość najmu pojazdów
przez przedsiębiorców, rzemieślników,
producentów, rolników. Jest to odpowiedź na
potrzebę wpierania lokalnej społeczności.

Projekt modulárnych mestských vozidiel je
pokusom o širší pohľad na problém dizajnu
osobnej a nákladnej dopravy v meste.
V období rastúcej premávky, nedostatku
parkovacích miest a stúpajúcich cien
priestorov umožňuje riešenie prenajímať
vozidlá pre podnikateľov, remeselníkov,
výrobcov a poľnohospodárov. Je to reakcia
na potrebu podpory miestnej komunity.
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Ewa Hiller
design@ewahiller.com

Algator

Algator

Algator to bioreaktor do domowej
hodowli alg. Algi mają szansę stać się
pożywieniem przyszłości, odpowiadając na
potrzebę zdrowego i zrównoważonego
źródła żywności. Urządzenie pozwala
uczestniczyć w procesie uprawy i być bliżej
natury. Ukryte elementy elektroniczne
dbają o odpowiednie środowisko dla
glonów. Materiały są ekologiczne
i zapewniają odpowiednie właściwości –
izolację oraz wodoodporność.

Algator je bioreaktor na pestovanie rias
v domácich podmienkach. Riasy majú
potenciál stať sa potravou budúcnosti
a reagovať na potrebu zdravého
a udržateľného zdroja potravín. Toto
zariadenie vám umožňuje zúčastniť sa na
kultivačnom procese a byť bližšie k prírode.
Skryté elektronické komponenty zabezpečujú
vhodné prostredie pre riasy. Použité
materiály sú ekologické a poskytujú vhodné
vlastnosti - izoláciu a odolnosť proti vode.
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Weronika Karska
weronika.karska98@gmail.com

Uchwyt na klucze dla osób
starszych i słabowidzących

Kľúčenka pre staršie a
zrakovo postihnuté osoby

Dedykowany osobom starszym,
słabowidzącym oraz cierpiącym na
drżenie rąk. Przez swój kształt ułatwia
rozróżnienie właściwej strony klucza oraz
wycelowanie do zamka. Podczas
użytkowania angażuje całą dłoń, bez
potrzeby skręcania nadgarstka. Posiada
lampkę, która ułatwia otwieranie drzwi,
gdy brakuje światła zewnętrznego.
Mocowany jest do smyczy za pomocą
magnesu znajdującego się z tyłu formy.

Určená starším, zrakovo postihnutým
a trpiacimi trasením rúk. Jej tvar uľahčuje
rozlíšenie správnej strany kľúča
a zameranie na zámok. Počas používania
zaberá celú ruku bez potreby krútenia
zápästia. Má lampu, ktorá uľahčuje
otváranie dverí bez vonkajšieho svetla.
Pripája sa na šnúrku pomocou magnetu na
zadnej strane formy.
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dominikklos@onet.eu

Wobec konsumpcji – model
wzorcowej marki opartej o
założenia zrównoważonego
rozwoju oraz projekt
produktu wspierającego jej
wizerunek

Proti spotrebe - model
vzorovej transparentnej
značky založenej na
udržateľnom rozvoji a dizajn
produktu podporujúceho
jeho imidž

Założeniem projektu jest przeciwdziałanie
nadprodukcji i nadkonsumpcji. W skład
projektu wchodzą: model marki, opartej na
wartościach rzemieślniczych oraz produkt
symbolizujący wartości marki. Chybotek
(produkt) rośnie wraz ze wzrostem dziecka kołyska>bujany konik>siedzisko. Bujanie,
które jest przewodnim motywem Chybotka
symbolizuję ideę cradle to cradle i ma
pozytywny wpływ na rozwój dziecka.

Zámerom projektu je pôsobenie proti
nadmernej výrobe a nadmernej spotrebe.
Projekt zahŕňa: model značky založený na
hodnotách remeselného spracovania
a produkt symbolizujúci hodnoty značky.
Chybotek (produkt) rastie spolu s dieťaťom kolíska> hojdací kôň> sedadlo. Hojdanie,
ktoré je leitmotívom Chybotka symbolizuje
myšlienku cradle to cradle (kolísky po kolíske)
a má pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa.
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Małgorzata Kostacińska
m.kostacinska@gmail.com

Anna Bartkowiak
annakarolinabartkowiak@gmail.com

Materiał z odpadów
papierowych

Materiál z odpadového
papiera

Praca stanowi projekt badawczy w zakresie
tworzenia materiałów nieszkodliwych dla
środowiska. Naszym głównym celem było
wykorzystanie jak najmniejszej liczby
naturalnych składników (odpadki papierowe,
ryż, woda, gliceryna, skrobia).
Różnorodność próbek, kształtowanie się
proporcji oraz proces tworzenia materiału
można prześledzić na stronie
https://wdpo2019.hotglue.me/?grupa-papier/

Práca je výskumným projektom v oblasti
vývoja materiálov šetrných k životnému
prostrediu. Našim hlavným cieľom bolo
použiť čo najmenej prírodných zložiek
(papierový odpad, ryža, voda, glycerín,
škrob). Rôzne vzorky, tvarovanie proporcie
a proces tvorby materiálu nájdete na
https://wdpo2019.hotglue.me/?grupapapier/
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Sei

Sei

Projekt rękawic „sei” to przełamanie
tradycyjnego podejścia do ochrony dłoni
w branży sportowej. Otwiera nowe
możliwości wykorzystania elastomeru.
Wpływa na kształtowanie świadomości
użytkownika, dotyczącej ochrony
środowiska. Właściwości zastosowanego
materiału pozwalają na wtórne jego
wykorzystanie i przetworzenie na inne
produkty,np. maty wygłuszające,
elastyczne podkładki czy maty do ćwiczeń.

Dizajn rukavíc „sei“ prelomí tradičný
prístup k ochrane rúk v športovom
priemysle. Otvára nové možnosti použitia
elastoméru. Ovplyvňuje formovanie
povedomia používateľa o ochrane
životného prostredia. Vlastnosti použitého
materiálu umožňujú jeho opätovné použitie
a spracovanie na ďalšie výrobky, napríklad
protihlukové rohože, pružné podložky alebo
cvičebné rohože.
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Standby Mode. Modułowa
stacja do ładowania małych
pojazdów elektrycznych

Standby Mode - modulárna
nabíjacia stanica pre malé
elektrické vozidlá

Projekt jest odpowiedzią na pogłębiające
się problemy z przemieszczaniem się
w miastach oraz zanieczyszczeniem
powietrza. Modułowe stacje w przestrzeni
publicznej umożliwiają ładowanie małych
pojazdów elektrycznych energią
odnawialną. Pozwala to wygodnie
przemieszczać się po mieście i w każdej
chwili naładować swój pojazd oraz przede
wszystkim zachęcić do zrezygnowania
z samochodu spalinowego.

Projekt je reakciou na rastúce problémy
s dopravou v mestách a znečistením
ovzdušia. Modulárne stanice vo verejných
priestoroch umožňujú nabíjať malé
elektrické vozidlá obnoviteľnou energiou.
To vám umožní pohodlne sa pohybovať po
meste a nabíjať vozidlo kedykoľvek
a predovšetkým vás povzbudí, aby ste sa
vzdali spaľovacieho vozidla.
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_Tumicoffee

_Tumicoffee

_Tumicoffee - to projekt płytek
opracowanych na bazie odpadu kawowego,
pozyskanego lokalnie. Stosując zasadę
"Zaparz, wypij, przetwórz" nawiązano
współpracę z lokalnymi kawiarniami oraz
palarnią kawy skąd pozyskano odpad.
Opracowanie materiału pozwoliło na
stworzenie komponentu z którego
wyprodukowano płytki; materiał można
stosować w lokalach gastronomicznych.

_Tumicoffee - je projekt týkajúci sa dlaždíc
vyvinutých na základe odpadu z kávy, ktorý
sa získava lokálne. Na základe princípu
„brew, drink, process“ sa nadviazala
spolupráca s miestnymi kaviarňami
a pražiarňou kávy, z ktorej sa získal odpad.
Vývoj materiálu umožnil vytvorenie zložky,
z ktorej boli dlaždice vyrobené; materiál sa
môže použiť v stravovacích zariadeniach.
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Wagabunda
– mobilne biuro

Wagabunda (vagabund)
- mobilná kancelária

Wagabunda to zestaw nomadycznych
elementów wspierających zabudowywanie,
wedle indywidualnych potrzeb użytkownika,
tymczasowej, współdzielonej przestrzeni
pracy w coworkingu czy w domu. Każdy
element może być wymieniony i poddany
recyclingowi dzięki łatwemu montażowi
i demontażowi. Drewno sosnowe jest
materiałem lokalnym i szybkoodnawialnym,
a filc techniczny już pochodzi z recyclingu.

Wagabunda je súbor prenosných prvkov
podopierajúcich budovu, podľa
individuálnych potrieb užívateľa,
dočasného zdieľaného pracovného
priestoru v rámci coworkingu alebo doma.
Vďaka ľahkej montáži a demontáži je
možné každý prvok vymeniť a recyklovať.
Borovicové drevo je miestny a rýchlo
obnoviteľný materiál a technická plsť je
už recyklovaná.
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Pomocnik

Pomocník

Elementy uzupełniające wyposażenie kuchni
i jadalni - Pomocnik to projekt B+R dla Paweł
Dziamski Design. Projekt badawczorozwojowy Pomocnik jest elementem
funkcjonalności i rytuałów związanych
z dzieleniem się posiłkami, przyjmowaniem
gości czy codziennych działaniach w strefie
kuchni i jadalni. Efektem procesu
projektowego jest rodzina obiektów, w tym
Pomocnik, łączący technologię z rzemiosłem
i opierający się o lokalne zrównoważone
działania małych firm. Zestaw składa się z
elementów drewnianych, drewnopochodnych, metalowych i ceramicznych.

Doplnkové prvky pre vybavenie kuchyne
a jedálne - pomocník je projekt výskumu
a vývoja pre Paweł Dziamski Design.
Výskum a vývoj v rámci projektu pomocník
je súčasťou funkčnosti a rituálov týkajúcich
sa zdieľania jedál, prijímania hostí alebo
každodenných aktivít v kuchyni a jedálni.
Výsledkom procesu navrhovania je skupina
objektov vrátane pomocníka, ktorá
kombinuje technológiu s remeselným
spracovaním a spolieha sa na miestne
udržateľné aktivity malých podnikov. Sada
pozostáva z drevených, kovových
a keramických prvkov.
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Zuzanna Marchelewicz
zuzanna.marchelewicz@gmail.com

Paperbat

Paperbat

Rakietka do tenisa stołowego “paperbat”
Projekt powstał z potrzeby wykorzystania
papieru w sposób nieoczywisty,
w dziedzinie, która w żaden sposób nie
kojarzy nam się z tym materiałem.
„Paperbat” jest również próbą ukazania
wszechstronnych właściwości papieru
czerpanego, zarówno fizycznych, jak
i wizualnych, który potrafi być świetną
alternatywą do jego sztucznych
odpowiedników.

Raketa na stolný tenis „paperbat“ - projekt
vznikol z potreby použitia papieru
neobvyklým spôsobom v oblasti, ktorá
s týmto materiálom nijako nesúvisí.
Paperbat je tiež pokusom ukázať
všestranné vlastnosti ručne vyrábaného
čerpaného papiera, jeho fyzických
a vizuálnych vlastností, ktorý môže byť
skvelou alternatívou k jeho umelým
náprotivkom.
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Maciej Nowicki
maciek_nowicki@hotmail.com

Piec rakietowy

Raketová pec

Projekt pieca rakietowego powstał
w odpowiedzi na problem zanieczyszczenia
powietrza oraz nieodpowiedzialnego
eksploatowania zasobów planety. Stawia
pytanie o zasadność korzystania z paliw
kopalnych. Wiatr, woda, słońce, ziemia oto nasze dziedzictwo. Korzystając
z powszechnie dostępnego źródła energii
odnawialnej jaką jest biomasa, piec
zamienia 94% potencjału energetycznego
drewna w ciepło.

Projekt raketovej pece bol vytvorený ako
reakcia na problém znečistenia ovzdušia
a nezodpovedného využívania zdrojov
planéty. Vyvoláva to otázku
opodstatnenia používania fosílnych palív.
Vietor, voda, slnko, zem - to je naše
dedičstvo. Použitím bežne dostupného
zdroja obnoviteľnej energie, ako je
biomasa, pec mení 94% energetického
potenciálu dreva na teplo.
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Katarzyna Pado
kasiapado@gmail.com

Soothy

Soothy

Soothy to urządzenie służące do
haloterapii w przestrzeni domowej.
Wytwarza ono aerozol solankowy
poprzez użycie ultradźwięków. Soothy
wykonane jest z naturalnych materiałów
– porcelany i drewna – by wzmocnić
kojące działanie haloterapii poprzez
wygląd urządzenia. Projekt inspirowany
jest wyposażeniem przestrzeni SPA oraz
zakorzenionym w historii kultury
połączeniem materiałów ceramicznych
i wody.

Soothy je zariadenie na haloterapiu
v domácom priestore. Použitím ultrazvuku
vytvára soľný aerosól. Soothy sa vyrába
z prírodných materiálov - porcelánu
a dreva - na zlepšenie ukľudňujúcich
účinkov haloterapie prostredníctvom
vzhľadu zariadenia. Dizajn je inšpirovaný
zariadením kúpeľného SPA a kombináciou
keramických materiálov a vody
zakorenených v dejinách kultúry.
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Ewa Piechocka
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PERSONA

PERSONA

Projekt „PERSONA” to marka tworząca
ręcznie szyte płaszcze ze
spersonalizowanymi nadrukami
wykonanymi techniką wypukłodruku.
Każdy płaszcz projektowany jest
indywidualnie. Filozofia marki to dążenie
do samopoznania i celebracja
indywidualności. Nazwa „PERSONA”
inspirowana jest pojęciem utworzonym
przez psychologa, Carla Junga, a budowa
płaszczy oparta o jego teorię na temat
osobowości.

Projekt „PERSONA“ je značka, ktorá vyrába
ručne šité kabáty s personalizovanými
výtlačkami vytvorenými pomocou techniky
reliéfnej tlače. Každý kabát je navrhnutý
individuálne. Filozofiou značky je snaha
o objavovanie seba samých a oslava
individuality. Názov „PERSONA“ je
inšpirovaný konceptom, ktorý vytvoril
psychológ Carl Jung a konštrukciou
kabátov na základe jeho teórie osobnosti.
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Jacqueline-Sylvie Popek
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Kartfun

Kartfun

Eksperyment miał na celu stworzenie
biodegradowalnego oraz pożytecznego
materiału z odpadów codziennego
użytku. Jego głównym składnikiem jest
karton który wszyscy mamy wokół siebie,
pomniejszymi składnikami są produkty
z kuchni takie jak mąka. Masę można
formować w dowolne kształty, po
zapieczeniu jest silna i wytrzymała,
również na wodę. Nieszkodliwa dla
dzieci, srodowiska, tania oraz edukacyjna.

Cieľom experimentu bolo vytvoriť
biologicky rozložiteľný a užitočný materiál
z každodenného odpadu. Jeho hlavnou
zložkou je kartón, ktorý máme všetci okolo
nás, drobné prísady sú kuchynské výrobky,
ako napríklad múka. Táto hmota môže byť
voľne tvarovaná do akéhokoľvek tvaru, po
tepelnom spracovaní je pevná a odolná aj
voči vode. Bezpečný pre deti, životné
prostredie, lacný a použiteľný na
vzdelávacie účely.
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Grzejnik grafenowy

Grafenový ohrievač

Projekt grzejnika grafenowego powstał
w ramach projektu semestralnego na
krakowskiej ASP we współpracy
z Instytutem Technologii Materiałów
Elektronicznych. Wykorzystanie
wielkoformatowego grafenu w połączeniu
z elektrodami pozwala na zmniejszenie
zużycia energii poprzez sterowanie
impulsowe w ogrzewaniu. Wynalazek
otrzymał w 2020 roku patent P..425260
i wzór przemysłowy R.24512.

Konštrukcia grafenového ohrievača bola
vytvorená v rámci semestrálneho projektu
na Vysokej škole výtvarných umení
v Krakove v spolupráci s Ústavom
technológie elektronických materiálov.
Použitie veľkoformátového grafénu
v kombinácii s elektródami vám umožňuje
znížiť spotrebu energie prostredníctvom
regulácie impulzov pri zahrievaní. V roku
2020 dostal vynález patent P.425260
a priemyselný dizajn R.24512.
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Ekologiczne buty na obcasie
Buty wykorzystują możliwości ? lamentu do
drukarek 3D UPM Formi w zależności od
struktury. Dzięki projektowaniu
generatywnemu ilość materiałów została
zredukowana do dwóch. Drugim z nich jest
pasek z pinatexu. Pasek jest wymienny,
zapinany na knopik i działa jak klin. Cechy
te sprawiają, że segregacja i recykling
obuwia są proste, a dzięki strukturze stopa
oddycha i jest amortyzowana. Łatwe
skalowanie projektu umożliwia idealne
dopasowanie rozmiaru

Ekologické topánky na
vysokých podpätkoch
Topánky využívajú schopnosti UPM Formy
3D tlačiarní v závislosti od štruktúry.
Vďaka svojmu generatívnemu dizajnu sa
množstvo materiálov znížilo na dva.
Druhým je pinatexový remienok. Popruh
je odnímateľný, pripevnený klopaním
a pôsobí ako klin. Tieto vlastnosti
uľahčujú segregáciu a recykláciu obuvi
a vďaka štruktúre je chodidlo priedušné
a odpružené. Ľahko prispôsobte dizajn pre
perfektnú veľkosť.
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Marta Skowron
Skowron.mart@gmail.com

Get.app
Get.app - gra zwiększająca
świadomość społeczną depresji
Gra decyzyjna opowiadająca historię postaci
zmagającej się z depresją. Głównym wyzwaniem
było pokazanie czegoś tak nienamacalnego jak
choroba psychiczna. Gra pokazuje przebieg
i leczenie choroby. Zawiera również praktyczne
informacje na temat szukania pomocy. Celem
gry jest uświadomienie obecności depresji
osobie chorej, pokazanie, że ktoś z bliskich
może się z nią zmagać lub przyczynienie się do
dyskusji na temat choroby.
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Rozhodovacia hra, ktorá rozpráva príbeh
postavy zápasiacej s depresiou. Hlavnou
výzvou bolo ukázať niečo také nehmotné
ako duševné choroby. Hra ukazuje priebeh
a liečbu choroby. Zahŕňa tiež praktické
informácie o hľadaní pomoci. Cieľom hry
je upozorniť chorého na prítomnosť
depresie, ukázať, že s ňou môže bojovať
alebo môže prispieť k diskusii o chorobe.

The Place
where we live
World of imbalance
Our world is in danger because the balance
between the planet and civilization inhabiting it
has been shaken. Global economy is focused on
permanent growth and consumption using up
raw materials, shaking the ecosystem of the
planet, causing the environmental pollution,
economic irregularities and social conflicts. Those
information are common but we ignore them.
Product lifecycle
We produce too many products using raw
materials and energy, then we transport it all
around the world to a big commercial networks
from where it finally ends up in our homes to
become after short time pile of rubbish.
Can we change anything?
Changing inefficient system will be hard because
it brings high profits to a small group of
producers. We cannot change the world but we
can change ourselves, than the world will change.
We can change our awareness and behavior.
Sustainable development
There is a civilization model that governments of
many countries are working on. It is called the
sustainable development and it is aspiring to
achieve a balance between three components
(3xP): People, Profit, Planet. The definition arose a
long time ago but is still valid: “Sustainable
development is development that meets the
needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own
needs”.
Sustainable product lifecycle
In sustainable development the lifecycle of a
product is always a closed cycle. People produce
only the things they need, raw materials are
recycled and energy comes from renewable
energy sources. All waste is recycled so it does
not harm the environment.
Sustainable design
All products and process designs should be
made in accordance to economical, social and
ecological sustainability principles. Sustainable
design intention is to strive for the permanence
and longevity of products, using renewable raw
materials, recycle possibility, energy efficiency,
social thinking and ecology.
The place where we live
Awareness of “The place where we live” is the
very first step to make a change. We all are the
designers of the place, and this is independent
from age, profession or nationality. We are free to
choose how we act on different stages of
product lifecycle and what influence we have on
the environment. People-Innovation-Design
Foundation has organized Project Arting 2015
“The place where we live” to present designers
and their projects as an example of sustainable
design, also to stimulate the thinking about
relationship- the human - the planet.
Project Arting 2015
Organized since 1994 Project Arting
Competition under the partonage of the Mayor
of Bielsko-Biala is dedicated to local enterprises.
In 2015 the action started with Competition of
the Industrial Design Project Arting 2015 - “The
place where we live”. The competition main topic
is austainable design. 64 projects entered the
competition out of which the Jury awarded 9
and 25 was chosen to present on the series of
expositions and seminars. All projects are
presented on the on-line display together with
the articles about sustainable design and
educational materials on the web:
www.arting.flid.pl

People
Innovations
Design
Foundation

Organizator:

Urząd Miejski w Bielsko-Białej
43-300 Bielsko Biała, Plac Ratuszowy 1
www.bielsko-biala.pl

Organizator i partner wiodący projektu:

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design
43-300 Bielsko Biała, ul. Gazownicza 9
www.flid.pl

Stowarzyszenie "Region Beskidy"
43-300 Bielsko Biała, ul. Widok 18/1-3
www.euroregion-beskidy.pl

Partner projektu:

Słowacki partner projektu:

REGIONÁLNA
ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA
KYSUCE

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
www.rrakysuce.sk

Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski
43-300 Bielsko Biała, Plac Ratuszowy 1
www.bielsko-biala.pl

Główny patronat honorowy:
PREZYDENT MIASTA
BIELSKO-BIAŁA

Partner:

Uczelnie wspierające:

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16

Wydział Form Przemysłowych Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
ul. ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków
Wydział Projektowy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul.Raciborska 37, 40-074 Katowice
Wyższa Szkoła Górnicza w Ostravie
/ Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, Czech Republic

Wydawca:
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design,
www.flid.pl
Egzemplarz bezpłatny
Wyłączną odpowiedzialność za
zawartość niniejszej publikacji ponoszą
jej autorzy i nie może być ona
utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Unii Europejskiej.
Na okładce wykorzystano zdjęcie
z zasobów Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej wykonane przez
Bogusława Chorążego.
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Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Technická univerzita Zvolen Katedra dizajnu nábytku a interiéru
Ul. T. G. Masaryka 24 , 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Technical university of Košice - Faculty of arts-Design
Letná 9, 04200 Kosice, Slovakia
Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem
Katedra Mebla / Wydział Architektury i Wzornictwa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

