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ZADANIA 
DO DZIAŁANIA 

Dizajn 
we Wrocławiu 

Miasto, w którym mieszkamy jest 
wielkie! Gdybyśmy chcieli poznać jego 
wszystkie zakamarki, mogłoby to trwać 
nawet i sto lat. Jednak każdy z nas ma w 
nim swoje ścieżki, dzięki którym 
całkiem sprawnie udaje nam się 
połapać w miejskim chaosie. Dobrze 
znamy drogę do szkoły, do pracy czy 
ulubionej piekarni. Ale czy na pewno?  
 
Pamiętacie jak wygląda śmietnik, a jak 
ławka? Dostrzegacie wielki zegar na 
ścianie budynku, albo dziwny znak 
wytłoczony na chodniku pod waszymi 
nogami? Wszystkie te rzeczy to 
elementy miasta, a każda z nich ma 
swoją unikalną historię i opowieść. Jeśli 
dobrze się przyjrzycie, dostrzeżecie, że 
nie ma dwóch takich samych 
budynków, jest wiele rodzajów lamp czy 
koszy na śmieci. Jedne elementy miasta 
lśnią nowością, inne pokryły się patyną 
czasów, ale każda ma w sobie coś 
wyjątkowego. Dlaczego tak jest?   
 
 
 
 

 
 
Na co dzień o tym nie myślimy, ale 
miasto i wszystkie jego części ktoś 
zaprojektował. Ważny jest kontekst, czyli 
czas i sytuacja, w których dana rzecz 
została wymyślona. Najczęściej przecież 
projektant stara się odpowiedzieć 
swoim pomysłem na jakąś ludzką 
potrzebę. To może być potrzeba 
siedzenia albo potrzeba nie spóźniania 
się na pociąg. Potrzeby jednak lubią 
zmieniać się wraz z upływającym 
czasem. Skąd więc wiedzieć czy coś jest 
dobrze zaprojektowane? Dlaczego 
czasami dobry projekt widzimy na 
pierwszy rzut oka - (np. piękny szyld na 
ulubionym sklepie), a innym razem 
dobry dizajn to taki, na którego nie 
zwracamy większej uwagi - np. murek 
pod szkołą, nie za niski i nie za wysoki - 
w sam raz do siedzenia z przyjaciółmi. 
Jak to się dzieje i po co projektuje się 
rzeczy? Sprawdźcie sami!  
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LITERY 
MÓWIĄ!  

gdzie szukać? 

ul.Dubois 33 - 35 

ul.Księcia Witolda 42 

plac Kościuszki 21- 23  

ul. kardynała Stefana  
Wyszyńskiego 104 

ul.Świdnicka 8B 

ul.Ruska 46C 

  Dodaj swoje miejsca 

Litery mówią! - nie tylko 
bezpośrednio - ułożone w łatwy do 
przeczytania wyraz. Swoim kształtem 
potrafią przestraszyć niejednego 
chojraka albo roztopić serce 
zapatrzonego w telefon przechodnia. 
Każda literka skrywa historię i 
przekazuje opowieść, a językiem liter 
jest krój pisma. Krój pisma to właśnie 
charakterystyczne cechy czcionki, np. jej 
pochylenie, grubość, szerokość albo 
szeryfy.  
 
Tak jak skrojone na miarę mogą być 
garnitury, tak projektant nadaje literom 
różne postaci i formy, żeby lepiej 
przekazać to co mają do powiedzenia. 
Czy wyobrażacie sobie literki w szyldzie 
banku na wrocławskim rynku, które 
napisane są odręcznym pismem? Albo 
sklep z zabawkami, którego nazwa 
zapisana jest eleganckimi złotymi 
literami?  
 
Litery informują nas o tym co i jakie jest, 
ale też o tym co było. Każda literka ma 
w sobie cząstkę swojego projektanta 
oraz czasów, w których żył. We 
Wrocławiu, szczególnie na starszych 

kamienicach, znajdziecie sporo 
pozostałości po przedwojennych, 
niemieckich literach albo ślady po 
zdemontowanych neonach z czasów 
PRL-u. Koniecznie idźcie na spacer i się 
im przyjrzyjcie!  

 Uwaga, nie jesteśmy na dzikim 
zachodzie! - szeryfy to ozdobne 
zakończenia linii każdej litery, 
pierwotnie powstałe jako wynik 
używania narzędzia - dłuta na 
glinianych czy kamiennych tablicach 
albo stalówki z tuszem.  

 Kroje bezszeryfowe stały się 
popularne dopiero niedawno, długo 
uważane za dziwactwo zdobyły serca 
ludzi wraz z zaprojektowaniem przez 
Paula Rennera kroju Futura. Futura to 
krój inspirowany Bauhausem - 
niemiecką szkołą artystyczną, która 
związana była także z modernizmem.  
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LITERY 
MÓWIĄ!  

Spójrz na portrety sklepikarzy -  
jak myślisz, jacy oni są? Eleganccy, 
wybuchowi, metodyczni,  
staroświeccy, dokładni, roztrzepani,  
życzliwi, sympatyczni, weseli,  
poważni, niedbali, zwyczajni..?  
Jakie cechy fizyczne sprawiają, 
że wydają Ci się tacy, a nie inni?  

Zastanów się które litery pasują do 
lokali tych postaci. Jakie cechy tych 
liter sprawiają, że budzą w Tobie 
konkretne skojarzenia? A może dla 
kogoś brakuje właściwego szyldu? 
Stwórz go!  

Podczas codziennego spaceru do 
szkoły przyjrzyj się mijanym 
szyldom i postaraj się wyobrazić 
sobie właścicieli tych sklepów.  
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LITERY 
MÓWIĄ! 

A jaki / jaka jesteś Ty? Jakie masz 
cechy charakteru? Stwórz własny 
krój pisma i wykorzystaj go do 
stworzenia szyldu nad drzwi do 
swojego pokoju.  
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OD RYSUNKU 
DO ZNAKU 

gdzie szukać? 

ul. Kuronia 14 

ul. Piłsudskiego 74  

ul. Bolesława Krzywoustego 286 

ul. Dembowskiego 33a-35 

Dodaj swoje miejsca 

Każdy ma swoje wyjątkowe cechy. 
Każda osoba, ale i każda grupa ludzi. 
Można oczywiście je opisać, ale można 
też pokazać.  
 
Jak zaprezentować się od najlepszej 
strony w sposób prosty i czytelny nie 
tworząc skomplikowanych obrazów? 
Narysować odwagę, mądrość, 
uczciwość - niełatwe zadanie!  
 
W średniowieczu ludzie wpadli na 
pomysł - użyjmy symboli! Powstały 
herby - zestaw symboli, które zamknięte 
były w jednym niepowtarzalnym znaku. 
Początkowo wykorzystywano je na 
polach bitwy jako herby rycerskie - 
wspólny znak zagrzewał do walki i 
przypominał o wartościach. Rycerze 
mieli je przy sobie - ich tarcze były 
jednocześnie herbem, stąd wziął się ich 
charakterystyczny kształt. Później herby 
służyły również jako znaki rodów, 
rodzin, organizacji, miast czy państw.  
I tak wiewiórka znajdująca się w herbie 
może symbolizować zaradność, złote 
jabłka dostatniość. Dziś najbardziej 
znanymi herbami są te należące do 
państw i miast. Herb jest znakiem 
rozpoznawczym również naszego 

miasta. Na przestrzeni lat miasto się 
zmienia, ale herb nie czeka, aż się 
zestarzeje - nadąża za współczesnością 
zmieniając swoją formę i charakter. 
Symbolika pozostaje ta sama już od XVI 
w., zmienia się nieco wygląd. Herby 
mogą wyglądać nowocześnie, ale wciąż 
oddają wyjątkowość swojego miasta.  

Symbolika herbu Wrocławia:  

 Lew z koroną - dawny herb 
Królestwa Czeskiego, pod którego 
panowanie przeszedł Wrocław w 1335 r.  

  Orzeł czarny z półksiężycową 
białą przepaską zwieńczoną krzyżem - 
wywodzi się od  Piastów Śląskich. 
Można znaleźć go również w herbie 
Dolnego Śląska.  

  Św. Jan Ewangelista - patron 
rady miejskiej oraz kaplicy ratusza. 

  Litera "W" - pochodzi od 
pierwszej litery urzędowej, łacińskiej 
nazwy Wrocławia: Wratislavia. 

  Głowa Św. Jana Chrzciciela na 
srebrnej tacy - głowa patrona katedry 
wrocławskiej oraz pierwszego patrona 
Wrocławia. 
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OD RYSUNKU 
DO ZNAKU 

Gdybyś miał / miała stworzyć swój 
herb - z jakich elementów by się 
składał? Zastanów się kim jesteś i co 
jest dla Ciebie ważne. Skonstruuj 
swój własny znak. Narysuj symbole, 
które określają Twój charakter albo 
zainteresowania. Ile ich jest? 
Wybierz najważniejsze, a następnie 
umieść je w tarczy, której podział 
odpowiada ich ilości. Możesz 
posłużyć się kolorami - one także 
mówią coś o Tobie!  

Odejmuj szczegóły rysunku aż do 
momentu, w którym odjęcie 
kolejnej kreski sprawi, że symbol 
przestanie być czytelny. 
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OD RYSUNKU 
DO ZNAKU 

Jaką wartość ma prostota? Poza 
tym, że zapewnia czytelność, 
umożliwia też reprodukcję znaku w 
różnych technikach. Twój herb może 
np. posłużyć Ci jako ex libris (znak 
właściciela książki umieszczony na 
jej pierwszej stronie) albo osobista 
pieczątka.  

Zrób pieczątkę ze swoim znakiem!  

Potrzebujesz dużej gumki do 
mazania, nożyka do papieru (albo 
dłutka - może być obcinacz do  
skórek - spytaj mamę, czy ma coś 
takiego), miękkiego ołówka, farby 
plakatowej lub akrylowej, kartki w 
kratkę. 

Najpierw musisz pomniejszyć swój 
rysunek tak, żeby mógł zmieścić się na 
gumce. W tym celu przerysuj go na 
kartkę w kratkę - możesz przyłożyć 
rysunek do szyby (w słoneczny dzień), 
na nim umieścić kartkę w kratkę i 
odrysować kształt za pomocą ołówka.  
 
Kratki pomogą ci ustalić proporcje 
twojego znaku, nadadzą mu pewne 
ramy. Na przerysowanym obrazku 
narysuj pomocniczą kratkę (4 na 4 pola) 
- tak jak to pokazano na ilustracji.   
 
Obok narysuj podobną kratkę, ale 
mniejszą - 2 na 2 pola. 
 
Poszukaj punktów charakterystycznych 
dla większego rysunku - w którym 
momencie przecinają narysowaną 
kratkę? Spróbuj odnaleźć je na 
mniejszej kratce - pomogą Ci 
przerysować twój symbol.  
 
Zmniejszaj w ten sposób swój rysunek, 
aż będzie wystarczająco mały, aby 
zmieścić się na gumce do mazania. Nie 
martw się, jeśli przy okazji “ucieknie ci” 
kilka szczegółów. 
 

Teraz czas, żeby przenieść rysunek na 
gumkę, ale w odbiciu lustrzanym. Jak to 
zrobić? Popraw kontury rysunku 
miękkim ołówkiem, przyłóż go do 
gumki, tak aby strona z rysunkiem 
przylegała do jej powierzchni. Powinnaś 
/ powinieneś widzieć “plecy” swojego 
znaku.  
 
Przejedź po “plecach” rysunku 
ołówkiem mocno tyle razy, żeby odbił 
się na gumce.  
 
Teraz możesz przystąpić do wycinania. 
Pamiętaj, że to co wytniesz, po odbiciu 
na papierze będzie białe. To co 
zostawisz - odbije się na kolorowo.  
 
Pomaluj powycinaną powierzchnie 
gumki farbą, ale nie nakładaj jej zbyt 
wiele.  
 
Przyłóż gumkę do papieru i dociśnij-  
teraz możesz zostawiać swój znak gdzie 
tylko chcesz!  
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OD RYSUNKU 
DO ZNAKU 
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ZBIERACZE 
ODCISKÓW 

gdzie szukać? 

pl. Nankiera  

okolice Rynku Głównego 

To może nie być oczywiste, ale 
miasto nie zawsze miało kanalizację!
Dawniej zawartość nocnika była nocą 
wylewana przez okno wprost na ulicę,  
a w dni wywozu nieczystości całe 
deptaki pokrywały się gnojowymi 
górami wyrzucanymi przez gospodarzy 
z podwórek, gdzie trzymano zwierzęta. 
Obecnie pod naszymi stopami  
i chodnikami kryje się całe podziemne 
miasto –  kanalizacja i system 
wodociągowy. Ta niewidoczna, gęsta 
sieć rur i kanałów połączona jest z tym 
co na powierzchni - odpływami, 
kranami, wieżami ciśnień. Je również 
trzeba było zaprojektować! To bardzo 
zmyślny i nowoczesny system, który 
umożliwia nam życie w mieście - 
dlatego warto się nią chwalić!  
 
To właśnie z tej przyczyny na pokrywach 
studzienek w centrum miasta 
znajdziecie dumny herb Wrocławia. 
Ponieważ elementy te stawały się 
elementem krajobrazu miasta, 
konstruktorzy, oprócz funkcji, dbali 
również o ich wygląd. 

 
 
 

Z resztą, jeśli uważnie będziesz patrzyć 
pod nogi, zostaniesz nagrodzona / 
nagrodzony nie tylko widokiem 
stylizowanej pokrywy – w niejednym 
miejscu w obrębie centrum znajdziesz 
w płytach chodnikowych prawdziwe 
niespodzianki!  
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Wybierz się na spacer i pilnie patrz 

pod nogi - może uda Ci się “upolować” 
dobry materiał do zrobienia odcisku?  
 
Weź ze sobą cienki papier (może być 
kartka do drukarki, papier do 
pakowania albo śniadaniowy) i kredę 
albo miękki, szeroki ołówek czy kredkę.  

 
Jeśli uda Ci się złowić coś wartego 
uwiecznienia - np miejski herb czy 
pięknie zaprojektowaną płytę 
wpuszczoną w chodnik, połóż na niej 
papier, a następnie miękkim ołówkiem 
lub kredką “zakreskuj” całą 
powierzchnię przykrytej płyty. W miarę 
pokrywania kartki grafitem, powinien 
pojawić się na niej rysunek, który jest 
pod spodem. Teraz możesz zabrać go 
ze sobą!  

 
Zgromadziłaś / zgromadziłeś więcej niż 
jeden odcisk? Możesz je ze sobą 
pomieszać i zrobić mozaikę. Potnij 
swoje odciski na części i sklej na nowo - 
zupełnie inaczej. Może dzięki temu 
uzyskasz nowy, piękny wzór, którym 
będzie można ozdobić ścianę twojego 
pokoju? 
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CZAS 
LECI 

Gdzie szukać? 

Serowiec, wybrzeże Stanisława  
Wyspiańskiego 23-25 

Ratusz, Rynek 50 

VII LO im. K.K Baczyńskiego,  
ul. Krucza 49 

zegar z warowni portowej 
ul. Kleczkowska 52 

Godzina w aquaparku albo na 
lodach z przyjaciółmi mija w mgnieniu 
oka, a 15 minutowe oczekiwanie na 
autobus na Psie Pole zdaje się trwać 
wieki? Mimo, że czasem wydaje się 
inaczej, czas płynie wszędzie tak samo, 
chociaż mierzymy go na różne sposoby.  
 
To jak to robimy ktoś musiał 
zaprojektować. Wraz z rozwojem 
cywilizacji nasz wewnętrzny zegar 
biologiczny przestał być wystarczający  
i trudno było zrozumieć go innym. 
Potrzebowaliśmy czegoś wspólnego. 
Pierwsze, słoneczne zegary, mierzyły 
czas od wschodu do zachodu słońca - 
wielka wskazówka - gnomon - rzucała 
cień na tarczę lub ziemię, na której 
znajdował się zegar. Pierwszy zegar 
mechaniczny wynaleziony został w 
Chinach i niedługo potem pojawił w 
większości rozwiniętych miast na 
świecie, a głównie w Europie.  

 
Jak jednak połapać się w czasowym 
chaosie, w którym każdy mierzy czas po 
swojemu? Na rozwiązanie tego 
problemu wpadł pewien spóźniony na 

pociąg wynalazca Standford Fleming. 
Zaproponował on wtedy stworzenie 
czasu uniwersalnego i stref czasowych, 
żeby uwspólnić odmierzanie czasu na 
świecie. Zegary znajdziemy nie tylko na 
dworcach - bardzo często stawiane były 
w centralnych miejscach miasta i były 
ważnym elementem przestrzeni 
publicznej. Najczęściej można było 
znaleźć je przy placach lub na ścianie 
ratusza. Dlaczego? Nie każdego 
mieszkańca stać było na jaja 
norymberskie i inne kieszonkowe 
zegarki, więc dobrze widoczny zegar 
wiszący w strategicznym punkcie był po 
prostu potrzebny. Teraz jest ich coraz 
mniej.  

 
Czasem rządzi nie tylko wskazówka, 
obecnie najpopularniejsze są zegary 
cyfrowe, a na uwagę zasługują też 
(wcale nie młode) zegary binarne czyli 
takie które odmierzają czas w 
liczbowym systemie dwójkowym. Takim 
wielkim binarnym zegarem jest we 
Wrocławiu serowiec - budynek 
Politechniki Wrocławskiej - koniecznie 
zajrzyjcie tam po zachodzie słońca.   
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Jak widzisz, dzień został 
podzielony na odcinki zwane 
godzinami i minutami dla naszej 
wygody i wedle naszych potrzeb. 
Jednak każdy z nas ma trochę inne 
potrzeby i pragnienia, a dobre 
projektowanie to takie, które potrafi 
to uwzględnić. Co lubisz robić? Co 
musisz robić w ciągu dnia? Ile czasu 
chcesz przeznaczyć na zabawę, ile 
na naukę, a ile na pomaganie 
rodzicom, głaskanie psa, sen, nudę 
albo spacer? Zastanów się jakie są 
Twoje potrzeby i pragnienia, a 
następnie stwórz własny zegar - bez 
klasycznego podziału na 12 czy 24 
godziny.  

 
Czego możesz użyć? Oczywiście 
wszystkiego!  
Jak ma wyglądać taki zegar? Znajdź 
taką formę, która najlepiej zobrazuje 
to, co chcesz przekazać i która 
będzie najwygodniejsza.  
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MIESZKANIE 
NA MIARĘ 

gdzie szukać? 

ul. H. Kołłątaja 9-12 

Nowoczesny, zaskakujący, obiekt 
pożądania? Te określenia nie przynoszą 
na myśl bloku mieszkalnego. A jednak 
w latach ‘60 tak właśnie opisywano 
świeżo wybudowany Mezonetowiec - 
efekt zachwytu nad zachodnim 
modernizmem, czyli pierwszym 
nowoczesnym stylem w architekturze. 
Na budynku nie znajdziecie żadnych 
elementów ozdobnych, inaczej niż na 
sąsiednich kamienicach. Takie też było 
założenie modernizmu. Odrzucono 
niepotrzebne według modernistów 
ozdoby, a formę budynków 
podporządkowywano funkcji. 
Najważniejsze było to, żeby budynek 
działał i spełniał swoje zadanie jak 
najlepiej. W przypadku Mezonetowca - 
dawał schronienie, był miejscem do 
zamieszkania. To na zewnątrz skromnie, 
a co w środku? 56 mieszkań 
dwupoziomowych z balkonami, na 
samej górze jednopoziomowe z dużymi 
tarasami. Wszyscy mieszkańcy dostali 
coś więcej - dodatkowe piętro, 
dodatkowy taras. To była nowoczesność, 
to był luksus! Szuflady, pudełka - takie 
skojarzenia możemy mieć patrząc na 

budynek. Poskładany z mieszkań 
wyglądających jak małe domki - 
mezonety ustawione jeden na drugim. 
Ile ciekawych historii, ile ciekawych osób 
może kryć się w każdym z tych wnętrz? 
Zajrzyjcie też na tył budynku, tam już 
nie znajdziecie domków. Zobaczycie, że 
zamiast z korytarza klatki schodowej, do 
mieszkań wchodzi się przez zewnętrzną 
galerię - część budynku przypominającą 
wspólny balkon. Dzisiaj niepozorny, 
wtapiający się w ulicę, kiedyś zachwycał. 
Może obecnie trwający remont sprawi, 
że zatrzymamy się i spojrzymy na niego 
nieco dłużej. 

 Mezonety – od francuskiego 
maisonnette domek, po angielsku: 
maisonette – mieszkanie 
dwupoziomowe 
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Zgromadź jak najwięcej 

tekturowych pudełek - po herbacie, 
po butach, po przesyłkach - 
cokolwiek znajdziesz w domu. Nie 
zapomnij spytać rodziców, czy nie 
będą już potrzebne. Przygotuj klej, 
kolorowe papiery i papierki (mogą 
być nawet po cukierkach), przybory 
do rysowania czy malowania, 
nożyczki.  
 
Ułóż pudełka od największego do 
najmniejszego i przyjrzyj się im 
uważnie - które z nich nadawałoby 
się na salon, a które na łazienkę?  
Jak duża powinna być sypialnia?  
Czy potrzebujesz skrytki na 
szpargały? A może kącika do pracy? 
Nadaj pudełkom odpowiednie 
funkcje i zagospodaruj ich wnętrza 
zgodnie z przeznaczeniem.  
 
Mogę się domyślać, że twoje 
wymarzone mieszkanie, które 
właśnie zaprojektowałaś / 
zaprojektowałeś, zajmuje sporo 
miejsca! Ciężko będzie znaleźć tyle 
przestrzeni w centrum miasta, gdzie 
żyje wielu mieszkańców i każdy chce 
mieć swój kącik. Co możesz zrobić, 

żeby zmniejszyć powierzchnię 
swojego mieszkania, ale 
jednocześnie zachować wszystkie 
funkcje? Łącz pudełka w dowolny 
sposób - może jedno da się ustawić 
na innym? Może któreś zmieści się  
w drugim? Szukaj różnych 
rozwiązań projektowych i bądź 
innowacyjny, tak jak projektanci 
Mezonetowca! Jeśli masz aparat, 
możesz robić zdjęcia 
poszczególnych ustawień,  
a później je ze sobą porównać.  


