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warsztaty Dizajn na Pograniczu Czechowice-Dziedzice

Na podstawie analizy informacji zebranych 
podczas warsztatów wyklarowany został 
obraz miasta i obszary problemowe. 

Projekt „Dizajn na Pograniczu. Re-kreacja 
miast na pograniczu polsko-czeskim” dla 
miast partnerskich: polskich Czechowic-
Dziedzic i czeskiego miasta Orlova.
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idea projektu

istota dziedziny
wydobycie sedna i zasady 
danej dziedziny



?

to, co teraz

 » regionalna twórczość 
ludowa  jako zawody  
wymierające – brak chęci  
do kontynuacji przez 
młodsze pokolenie

 » pasjonaci chęci do dzie-
lenia się swoją wiedzą

 » brak dialogu międzypo-
koleniowego – katalizato-
ra wymiany umiejętności

to, co chcemy osiągnąć

 » rozbudzanie pasji, chęci  
do kontynuacji tradycji

 » współpraca i dialog  
międzypokoleniowy,  
budowanie wspólnych  
doświadczeń

 » stworzenie miejsca spo-
tkań mieszkańców, punktu 
wymiany umiejętności



nasze działanie

 » stworzenie możliwości dla uak-
tywnienia umiejętności, które 
stanowią potencjałów miast part-
nerskich

 » odniesienie do tradycji

 » inspirowanie działaniem twórców

 » wzbudzenie zainteresowania 
poprzez pokazanie sedna sprawy 
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punkt wymiany umiejętności i pasji

miejsce spotkania

miejsce współpracy

Dizajn ze sznurka

 » rozbudzanie pasji, budowanie wspólnych 
doświadczeń

 » współpraca i dialog międzypokoleniowy

 » inspirowanie twórczością ludową przy 
działaniach w przestrzeni publicznej

 » intrygownie formą, zaciekawienie

 » możliwośc zostawienia swojego „śladu” 
w mieście



Aktywny Dzień Dziecka – Zapaleńcy

Współorganizowałyśmy wraz z Urzędem Miasta  
Czechowice-Dziedzice wydarzenie miejskie.

W trakcie tego wydarzenia miałyśmy możliwość 
sprawdzenia idei „makro haftu”, wprowadzenia  
elementów warsztatowych wraz z animatorami  
i czechowickimi twórcami ludowymi:

 » Koło Gospodyń Zabrzeg

 » uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 1 
wraz z koordynatorką Marią Koutny

Zajęłyśmy się także oprawą graficzną wydarzenia.
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ciekawość



świadectwo w przestrzeni publicznej
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temat pracy dyplomowej

Spotkanie z tradycją – Dizajn ze sznurka.

Projekt scenariusza procesu przekazywania 
umiejętności – angażującego różne grupy spo-
łeczne w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzy-
staniem obiektów / elementów warsztatowych.



Dziękujemy za uwagę! Pracownia Kominikacji Społecznej
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