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„Praga na wzór. Projektowanie 
z rzemiosłem”. o Programie edukacyjnym 
muzeum warszawskiej Pragi i akademii 
sztuk Pięknych w warszawie

W prawobrzeżnej części Warszawy rzemiosło jest wyróżniającą cechą dzie-
dzictwa kulturowego. Fakt ten w  ostatnich latach jest coraz lepiej dostrze-
gany i stał się przedmiotem rozbudowanych działań w programie Muzeum 
Warszawskiej Pragi. W  latach dziewięćdziesiątych i  przez większą część 
pierwszej dekady XXI wieku wyroby rzemieślnicze były niechcianym spad-
kiem. Wywoływały skojarzenia z  PRL, siermiężnymi czasami i  towarem, 
który miał zapełnić pustki w sklepach. Solidnym, ale niezbyt estetycznym. 
W związku z procesami transformacji ustrojowej rzemiosło mocno straciło 
na znaczeniu.

Pierwszą oznaką docenienia wartości tutejszego rzemiosła było umiesz-
czenie opisów zakładów rzemieślniczych jako miejsc wartych odwiedzenia 
w przewodniku po Pradze autorstwa Michała Pilicha1. Był to rok 2005, czas, 
kiedy warsztatów rzemieślniczych na Pradze wciąż było dużo, jednak pro-
ces ich zanikania – zamykania z powodu braku osób, które kontynuowały-
by działalność, czy odchodzenia właścicieli był już wyraźnie zauważalny. 
W tym samym czasie pojawili się tu nowi mieszkańcy, artyści, osoby wolnych 

1 M. Pilich, Warszawska Praga. Przewodnik, Warszawa 2005.
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zawodów, których pociągała alternatywna i  małomiasteczkowa atmosfera. 
Grupa przyjaciół, a zarazem architektów i inwestorów, zgromadzona wokół 
adresu Nieporęcka 12, informując o swojej działalności wyrażała jednocześ-
nie „troskę o lokalną architekturę, rzemiosło, ludzi, sztukę, otoczenie – czyli 
wszystko to, co składa się na unikalny klimat warszawskiej Pragi, jakiego nie 
można znaleźć po drugiej stronie Wisły”2. Na okładce folderu objaśniającego 
założenia projektu umieścili fotografię praski do nabijania oczek, często uży-
wanej w tutejszych pracowniach szewskich czy kaletniczych. 

To tylko przykłady procesu zmiany stosunku do dziedzictwa. Zjawisko to 
jest opisywane przez badaczy jako „początek nowej ery, w której dziedzictwo 
przestaje być tylko balastem, problemem, często konfliktującym ludzi i naro-
dy, a okaże się potencjałem rozwoju”3. Analizując aktualne podejście do nie-
go, Magdalena Banaszkiewicz przytacza rozumienie dziedzictwa, w którym 
zaczęto uwypuklać jego aspekt procesualny, to, że przestało być ono domeną 
ekspertów, a stało się obiektem i działaniem; produktem i procesem4.

Powyższe dwa ujęcia kwestii dziedzictwa rzemiosła na Pradze trafnie 
oddają założenia programu „Projektowanie z rzemiosłem”. Rzemiosło jest tu 
traktowane jako dziedzina dająca potencjał rozwoju, jako produkt i proces. 
Sam program ma znaczenie edukacyjne i jest elementem zajęć dla studentów 
autorskiej pracowni Pawła Jasiewicza na Wydziale Wzornictwa Akademii 
Sztuk Pięknych w  Warszawie. To właśnie ta pracownia ASP jako pierwsza 
z instytucji podjęła współpracę z Muzeum Warszawskiej Pragi, we współpra-
cy z właścicielami warsztatów rzemieślniczych widząc potencjał rozwoju dla 
młodych projektantów. Przedmioty zaprojektowane przez studentów z wy-
korzystaniem technik, umiejętności, narzędzi, surowców i sposobu myślenia 
wyniesionych z  pracowni rzemieślniczych stały się nowymi propozycjami 
wyrobów o  realnym potencjale rynkowym. Odpowiadają na współczesne 
zapotrzebowanie, reinterpretując rzemieślnicze tradycje. Z  drugiej strony 
sam program nie jest nastawiony jedynie na kreowanie nowych produktów. 
Równie istotny jest w nim sam proces, w którym rzecz jest wytwarzana przez 
rzemieślnika, oraz to, jak wpływa to na jego pracę po wprowadzeniu nowych 
rozwiązań proponowanych przez studenta. Ciekawe jest, jak właściciel za-
kładu rzemieślniczego przekracza granice związane z nawykami codziennej 
pracy w  warsztacie. Walorem szczególnie cennym dla zachowania dziedzi-
ctwa stała się również dokumentacja technik rzemieślniczych wykonywana 
w trakcie programu. 

Wystawa Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem była podsumowaniem 
trzech lat działania programu edukacyjnego prowadzonego we współpracy 
pracowni kierowanej przez Pawła Jasiewicza na Wydziale Wzornictwa Aka-

2 Nieporęcka Praga Seconde Vie.
3 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2005, s. 32–33; cyt. 

za M. Banaszkiewicz, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Kraków 2018, s. 12. 
4 G. Fairclough, New Heritage Frontiers, w: Heritage and Beyond, ed. R. Palmer, Council of Europe Publis-

hing, Strasbourg 2009, s. 31; za M. Banaszkiewicz, Turystyka…, s. 45.
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demii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. Było 
to siedem semestrów zajęć oraz kilka edycji towarzyszących, realizowanych 
poza kalendarzem akademickim. Kuratorzy programu: Katarzyna Chudyń-
ska-Szuchnik oraz Paweł Jasiewicz podjęli się organizacji wydarzenia, a Pa-
weł Jasiewicz dodatkowo opracował projekt plastyczny wystawy. Wyzwa-
niem było pokazanie bardzo różnorodnych grup przedmiotów, dla których 
przyjęto klucz branżowy, a  więc profil wytwórczy warsztatów rzemieślni-
czych. Było to oczywiste nawiązanie do zawodów kojarzonych z Pragą i cha-
rakterystycznych dla tej dzielnicy. 

Największą grupą obiektów pokazanych na wystawie było obuwie robione 
na miarę, co nawiązywało do rzemiosł związanych z  obróbką skóry. Są one 
jednymi z najstarszych zawodów uprawianych na terenie Pragi, Golędzinowa 
i  Skaryszewa. Drugą liczną grupą przedmiotów wystawionych były obiekty 
szklane wytwarzane techniką ręcznego formowania. Warsztaty i zakłady tego 
typu były liczne na obszarze prawobrzeżnej Warszawy w pierwszej i drugiej 
połowie XX wieku. Warto przywołać tu firmy takie jak „Choinka Polska”, dzia-
łająca pod adresem 11 Listopada 105, istniejąca do dziś Fabryka Bombek Fogiel 
na Grochowie założona w 1948 roku czy Stołeczne Przedsiębiorstwo Instala-
cji Reklamy Świetlnej, które wytwarzało i  serwisowało warszawskie neony, 
a  swoje warsztaty posiadało na Szmulowiźnie. Zakorzenionym na Pradze 
rzemiosłem było stolarstwo, które zupełnie zniknęło z lokalnego krajobrazu; 
w programie było reprezentowane przez fachowców, którzy wiele lat przepra-
cowali w legendarnych Zakładach Wytwórczych Mebli Artystycznych Henry-
ków. Pozostałe branże można uznać za unikatowe, czyli nieposiadające swoich 
odpowiedników czy konkurentów po tej stronie Wisły. Sformułowanie uni-
katowe zostało wybrane, aby zastąpić popularne określenie „ginące zawody”, 
które nie zakłada reinterpretacji i żywego kultywowania dziedzictwa, przez 
co jest sprzeczne z  założeniami programu merytorycznego Muzeum War-
szawskiej Pragi. Wśród tych unikatowych były takie rzemiosła jak parasolni-
ctwo, sztukatorstwo, wyrób abażurów.

Wydarzenia towarzyszące 

Potencjał programu „Projektowanie z rzemiosłem” sprawił, że regularnie był 
rozszerzany o  gościnny udział czy edycje towarzyszące. Polegały one na in-
dywidualnej współpracy studentów lub projektantów z rzemieślnikami przy 
koordynacji kuratorki z  Muzeum Pragi. Najczęściej edycje te były związane 
z  rozwinięciem pomysłów zarysowanych w  trybie pracy semestralnej. Dwa 
projekty dotyczyły studentów z innych pracowni, którzy dołączyli do grupy 
Pawła Jasiewicza odwiedzającej warsztaty rzemieślnicze. I  tak Julia Kutra 
z  Pracowni Projektowania Produktu Pawła Grobelnego w  semestrze zimo-
wym 2015/2016 zaprojektowała rodzinny zestaw do majsterkowania nazwany 

5 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu: połączone wydawnictwa: „Rocznik Informacyjny o Spółkach Ak-
cyjnych w Polsce” i „Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)”, 1938, R. 6. 
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„Samochodziaki Rzemieślniaki”, który bazował na materiałach, technikach 
i  narzędziach wykorzystywanych w  szewskiej spółdzielni „Stopa”. Zestaw 
zagospodarowuje resztki z warsztatu – odsieki skórne, które stają się karose-
rią retro autka. W ofercie Muzeum funkcjonuje jako krótka seria produktów 
dostępnych w muzealnym sklepie oraz warsztaty rodzinne z udziałem projek-
tantki i rzemieślnika. Z kolei studenci z Pracowni Projektowania Opakowań 
i  Marek kierowanej przez dr. Maćka Konopkę w  semestrze letnim 2015/2016 
projektowali komunikację wizualną spółdzielni „Stopa”. Chodziło o nowy spo-
sób docierania do klientów, m.in. Foot Truck – mobilny punkt zdejmowania 
miary i  składania zamówień, projekt pudełek i  ulotek, rewitalizację logoty-
pu. Działanie to, związane z kryzysem, w jakim była pogrążona spółdzielnia, 
miało na celu wypracowanie nowych kierunków jej rozwoju. To zadanie po-
zostało w sferze teoretycznych propozycji i uzupełniało projekty realizowane 
w trybie semestralnym przez studentów Pawła Jasiewicza, którzy skupili się 
na wzorach butów atrakcyjnych dla współczesnych klientów. 

W  odpowiedzi na duże zainteresowanie studentów projektowaniem obu-
wia oraz trudną sytuacją spółdzielni „Stopa” kuratorka zdecydowała się na 
koordynację edycji specjalnej, która była jednocześnie projektem rewitali-
zacyjnym spółdzielni. Ze względu na duże doświadczenie wykonaniem, jako 
główna projektantka, zajęła się Ewelina Czaplicka-Ruducha, pierwsza uczest-
niczka programu „Projektowanie z rzemiosłem”, oraz Jan Garstka jako projek-
tant pomocniczy. W  ciągu kilku miesięcy pracy zaprojektowali nowe wzory 
Butów+ uwzględniających potrzeby stóp wrażliwych, zdigitalizowali wzory 
ze standardowej oferty spółdzielni, wykonując katalog w formie elektronicz-
nej oraz tradycyjnej. Projektantka zajęła się również nową dekoracją punktu 
zamówień oraz próbą uporządkowania szyldów na elewacji budynków, pod 
jej okiem powstały też zdjęcia portretowe szewców i zdjęcia ich pracy, nowo-
czesna strona internetowa oraz profil internetowy. I chociaż nie poprawiło to 
sytuacji spółdzielni, która ostatecznie uległa likwidacji z  końcem 2018 roku, 
to warsztat wraz z  pracownikami został odkupiony przez prywatnego właś-
ciciela z branży ortopedycznej, który zatrudnił wszystkich pracowników by-
łej spółdzielni, utrzymał rzemieślniczy profil produkcji oraz rozwija zakład. 
Z całą pewnością rewitalizacyjne działania Muzeum i projektantów przyczy-
niły się do ukazania potencjału „Stopy” jej nabywcy. Tym samym dziedzictwo 
szewskie nadal jest na Pradze kultywowane. O  zaawansowanej współpracy 
projektantki z szewcami ze „Stopy” opowiadał film dokumentalny w reżyserii 
Jacoba Dammas pt. Stopa, prezentowany na wystawie w Muzeum.

„Projektowanie z rzemiosłem” jako program dydaktyczny  
na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

„Projektowanie z rzemiosłem” jest wyjątkową wartością w programie eduka-
cyjnym Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie, po-
nieważ systemowo stwarza możliwość regularnej pracy z rzemieślnikami róż-
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nych profesji. W  wydziałowych pracowniach projektowych prowadzonych 
przez różnych wykładowców co jakiś czas powstawały i  powstają projekty 
rzemieślnicze, lecz to w Eksperymentalnej Pracowni Drewna „Projektowanie 
z rzemiosłem” zostało wpisane do programu dydaktycznego i realizowane jest 
co semestr od 2015 roku. Przedsiębiorstwa i pracownie zaproszone do współ-
pracy otwarte są na kooperację z młodymi projektantami i starają się zreali-
zować opracowane przez nich przedmioty. Studenci w kontrolowany sposób 
poznają profesjonalny świat projektowy i wykonawczy w małej skali. Należy 
zwrócić uwagę, że w przypadku części projektów chodzi nie tylko o powstanie 
samego produktu, ale nacisk kładzie się na proces wytwórczy, który pokazuje 
nowe obszary wykonawcze i produktowe. Na przykład bombki wdmuchiwane 
w drewniane formy Magdaleny Jeżak charakteryzowały się niepowtarzalnym 
kształtem, ponieważ drewno spalało się przy każdorazowym formowaniu 
szkła. Ola Filimon kształtowała szkło, wdmuchując je w  ceramikę, przez co 
uzyskiwała bombkę wykonaną z  dwóch materiałów. Natomiast bombki Aga-
ty Małek bazują na technice punktowego nagrzewania gotowej bombki i roz-
dmuchiwania lub robienia wklęśnięć. Takie projekty są wyzwaniem dla wy-
konawców, którzy muszą zmierzyć się z  abstrakcyjnym myśleniem studenta 
i przełamać rutynowe czynności. „Projektowanie z rzemiosłem” oprócz zapo-
znania z wybraną techniką rzemieślniczą stwarza możliwość pracy z drugim 
człowiekiem i nawiązania z nim relacji zawodowych, co rozwija umiejętności 
komunikacji werbalnej, rysunku technicznego i modelowania w danym mate-
riale, terminowości w pracy projektanckiej. 

Charakterystyczne jest, że w  trakcie współpracy z  rzemieślnikiem stu-
denci chcą wykonywać projekty sami. Często pierwsze modele powstają 
w  wydziałowej modelarni i  stolarni. Następnie trafiają do warsztatu rze-
mieślniczego, gdzie poddawane są korekcie wykonawczej i przeprojektowa-
niu przez studenta. Nierzadką praktyką jest praca z rzemieślnikiem w jego 
warsztacie, co pozwala skrócić czas pracy projektowej, a liczbę błędów tech-
nologicznych ograniczyć do zera. 

Program towarzyszący wystawie

Warto wspomnieć o programie towarzyszącym wystawie, jako jej integral-
nej części. Zgodnie z ideą były to zajęcia z rzemieślnikami lub projektantami. 
Jeśli chodzi o  zajęcia z  rzemieślnikami, dużym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty z  odlewania sztukaterii prowadzone przez mistrza Grzego-
rza Boczkowskiego i  Tomasza Strobla z  firmy „Dekorum”. Przybyło ponad 
trzydzieści osób. Podczas warsztatu rzemieślnicy opowiedzieli o  kulisach 
projektowania i  wykonania niemal dwumetrowej geometryzującej rozety, 
a także odlali jeden z jej dwunastu elementów. 

W  grudniu 2018 roku jedna z  sal muzealnych została zamieniona na 
warsztat pracy rzemieślnika wykonującego szklane ozdoby choinkowe. 
W trakcie pokazu uczestnicy mogli podziwiać jego precyzję pozwalającą na 
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dmuchanie okrągłych bombek bez pomocy foremek oraz zobaczyć techniki 
łączenia bombek z  kilku elementów. Na warsztaty przychodziły zarówno 
osoby dorosłe, jak i  dzieci. Chętni mogli samodzielnie uformować bombkę. 
Kolejnym etapem było jej dekorowanie. 

Z  obiektami prezentowanymi na wystawie związane były również war-
sztaty „Introligatorskie notesy” prowadzone przez Marię Podwójską. Uczest-
nicy mogli wykorzystać tkaninę recyklingową, na przykład pochodzącą z ich 
ulubionej odzieży, do wykonania okładki notesu. Rzemieślniczka, na co dzień 
prowadząca tradycyjny warsztat introligatorski odziedziczony po tacie oraz 
stryju, na wystawie prezentowała własne projekty – torebki kopertówki, któ-
re wyglądają jak książki – mają wytłoczony tytuł i autora Lalki Bolesława Pru-
sa oraz kolczyki i wisiorki w formie książeczek ze skóry i papieru czerpanego.

Kuratorkę szczególnie cieszył fakt, że do programu towarzyszącego stu-
denci wnieśli ciekawe propozycje. I tak Ewa Hiller, autorka Zielnika, powsta-
łego w fiolkach z Wytwórni Szkła Technicznego i Laboratoryjnego „Gomar”6 
prowadziła warsztaty „Zielnik w szkle”. Chętni mogli przedłużyć życie dzikiej 
roślinie z  trawnika, której zagrażała nadchodząca zima. Z  kolei do młodych 
projektantów skierowany był warsztat „Jak zaprojektować neon dla miejskiej 
witryny”. Aleksandra Witaszczyk, autorka projektu neonu dla pracowni aba-
żurów przy ulicy Grochowskiej, przybliżyła uczestnikom spotkania proces 
powstawania neonu witrynowego. Wykonali oni szkice, a  następnie trójwy-
miarowe modele. Niebanalny warsztat przygotował również Bartosz Siorek, 
autor rozety, który zaprosił dzieci na rysunkowy videomapping. Rysunki wy-
konane na szablonie rozety skanował i wyświetlał za pomocą projektora bez-
pośrednio na rozecie, dając im przestrzenny rozmach, wrażenie głębi i ruchu.

Nowe wzornictwo

Większość przedstawionych przez studentów prototypów to propozycje no-
wego wzornictwa dla tradycyjnych produktów. Weźmy na przykład sztuka-
torstwo. Troje studentów stanęło przed trudnym zadaniem zinterpretowa-
nia starej techniki zdobniczej, w  której cały czas pracuje się tradycyjnymi 
technologiami. Powstały trzy różne obiekty: mały element wystroju wnętrz 
dla dzieci i dorosłych, to jest rybki – znaczniki wzrostu, panele ścienne, na 
które w przewrotny sposób naniesiono mapę warszawskiej Pragi, oraz roze-
ta nawiązująca do współczesnego świata cyfrowego. 

W przypadku realizacji rozety ciekawe było obserwowanie współpracy 
studenta i rzemieślnika, z jakich narzędzi korzystali i w jaki sposób się po-
rozumiewali. Doświadczenie sztukatora dopełnione zostało entuzjazmem 
i zaradnością młodości. Tam, gdzie zabrakło mu doświadczenia manualnego, 
student wykorzystał oprogramowanie cyfrowe; na przykład do odlewu brył 
zaprojektowano w programie 3D foremki, które po wycięciu z płyty składa 

6 Zakłady produkujące szkło techniczne i laboratoryjne. 
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się jak puzzle. Następnie elementy wycięto z  płyty HDF za pomocą lasera 
i złożono w całość.

Dziedziną, która zafascynowała dużą grupę studentów, było formowanie 
szkła. W pracowni „Labmed” powstały naczynia, karafki ze skalą naniesio-
ną za pomocą kalki czy zestaw naczyń na ocet i  olej, które mogą być zinte-
growane ze specjalnie zaprojektowanym stołem. Na uwagę zasługują małe 
szklaneczki do herbaty z  charakterystycznymi, przeskalowanymi uszami, 
nawiązujące do postmodernistycznej grupy Memphis, która w latach osiem-
dziesiątych XX wieku ożywiła ruch radical design.

Nowe funkcje rzeczy

Niektórzy studenci nadali obiektom nowe funkcje, nieznacznie modyfikując 
wykonywane przez rzemieślników wyroby. Tak zaowocowała współpraca 
z  firmą „Gomar”, która zajmuje się wytwarzaniem areometrów, densyme-
trów i alkoholomierzy. Jest to wąsko wyspecjalizowana dziedzina, mimo to 
fascynująca. Sposób skalowania mierników jest pracochłonny i  polega na 
dodawaniu granulek ołowianych do szklanych probówek, które zanurzane 
są w spirytusie, aż do uzyskania odpowiedniej skali. Skalowanie i mierzenie 
gęstości cieczy zainteresowało studentkę, która zaprojektowała pływający 
zielnik. W  probówkach zostały posadzone rośliny, a  głębokość zanurzenia 
wyregulowano ilością kamyczków i piasku.

Praca z rzemieślnikiem umożliwia również projektantowi testowanie no-
wych możliwości poprzez użycie oryginalnych materiałów. Tak można na-
zwać pierwszą w Polsce próbę wykorzystania „skóry palmowej”, opracowanej 
przez holenderskie studio Tjeerd Veenhoven. Do jej produkcji wykorzystuje 
się wyschnięte liście palmy arekowej pochodzącej z Indii. Spreparowane, dają 
się formować podobnie jak skóra i są biodegradowalne. Buty o nazwie palmet-
ki, nawiązujące formą do espadryli, powstały dzięki wykorzystaniu typowych 
technik szewskich: formowaniu namoczonej skóry poprzez naciąganie na ko-
pyto, ręczne szycie cholewki i podpodeszwy. Palmetki wykonał szewc, który 
zaliczany jest do rzemieślników „nowej fali”, czyli ludzi, którzy jako dojrzałe 
osoby postanowili się przebranżowić i zajęli się rzemiosłem. 

Punkt wyjścia do własnych poszukiwań

W  stolarskiej edycji warsztatów część studentów potraktowała rzemieśl-
nicze techniki i specyfikę pracy jako punkt wyjścia. Ich główną myślą było 
projektowanie zrównoważone, wpisujące się w wymogi ekologicznego życia, 
które tutaj znalazło wyraz w gospodarowaniu odpadami drzewnymi, pozo-
stającymi po wykonaniu tradycyjnych drewnianych posadzek. Efektem są 
ekologiczne panele ścienne Krystyny Pawlak, wykonane z  włókien drzew-
nych bez użycia kleju oraz projekt paneli dekoracyjnych PPD30 wykonanych 
techniką termoformowania. Panele o nazwie PPD30 to projekt eksperymen-
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talny prowadzony w duchu nowego rzemiosła, rozumianego jako przełoże-
nie technologii wielkoprzemysłowej i  współczesnych materiałów (kompo-
zyt WPC: drewno + plastik) na grunt małej manufaktury, gdzie w krótkich 
seriach powstają spersonalizowane produkty użytkowe7. W  2018 roku Ag-
nieszka Renes, uczestniczka warsztatów, otrzymała główną nagrodę w kon-
kursie „Młodzi na start” Elle Decoration8. Student Kacper Kunicki podszedł 
do tematu w  odwrotny sposób niż koleżanki i  zaprojektował drewniane 
klocki edukacyjne, z których można układać dowolne wzory posadzek, jed-
nocześnie ucząc się rozpoznawać gatunki drewna. Klocki zwyciężyły w kon-
kursie „3D – Dziedzictwo dla dizajnu” zorganizowanym przez Międzynaro-
dowe Centrum Kultury w Krakowie9.

Aktualne wzornictwo dla spółdzielni szewskiej, neonowa oprawa wi-
tryn rzemieślniczych czy lokalnie wyprodukowane gadżety – tak w ramach 
programu „Projektowanie oparte na rzemiośle” projektanci angażowali się 
w podtrzymanie rzemieślniczego dziedzictwa. Było to związane z ideą, któ-
rą od początku przekazywał studentom wykładowca Paweł Jasiewicz – aby 
produkty zaproponowane przez studentów mogły dać rzemieślnikom nowe 
grupy odbiorców. W  trakcie projektu wiele uwagi poświęcono spółdzielni 
szewskiej „Stopa”, produkującej na co dzień obuwie ortopedyczne. Modele 
obuwia opracowane przez studentów po konsultacji z  rzemieślnikami we-
szły do oferty spółdzielni i są dostępne na indywidualne zamówienie. Są to 
modele z kolekcji Buty+ odpowiadające wymogom stopy chorej, a jednocześ-
nie dające komfort osobom bez schorzeń. Działania rewitalizacyjne dla spół-
dzielni szewskiej zostały rozszerzone o próbę  odnowienia dekoracji punktu 
zdejmowania miary, nową odsłonę strony internetowej oraz narzędzia do 
marketingu internetowego. Wszystko to podniosło atrakcyjność tej firmy. 

Z kolei ćwiczenie związane z projektowaniem neonów znalazło praktycz-
ne zastosowanie. Powstały dwa znaki świetlne stworzone dla konkretnych 
pracowni usytuowanych przy głównych ulicach prawobrzeżnej Warszawy. 
Neony witrynowe są efektowne i  ekonomiczne, nawiązują do najlepszych 
tradycji. Świetnie sprawdzają się przy oznaczaniu pracowni i  warsztatów. 
Neon symbolizujący branżę rzemieślnika ma na celu zaznaczenie, że mamy 
do czynienia z unikalnym dziedzictwem kulturowym, miejscem, gdzie wy-
twarzane są wyroby związane z  wielopokoleniową tradycją, tożsamością 
dzielnicy, rzadkimi technikami bądź recepturami. Pomysł kuratorki Kata-
rzyny Chudyńskiej-Szuchnik podjęły dwie studentki. W  ich rozwinięciu 
neony symbole zostały spójnie zaprojektowane. Temu celowi służy powta-
rzalna część każdego z  nich – litera sugerująca profil wytwórczy – w  tym 
przypadku pracowni abażurów oraz cukierni. Jest to luźne nawiązanie do 

7 K. Chudyńska-Szuchnik, P. Jasiewicz, Projektowanie oparte na rzemiośle, w: Innowacyjne rzemiosło,  
red. L. Trojan, Zamek Cieszyn 2018, s. 54. 

8 http://www.elle.pl/decoration/artykul/final-7-edycji-mlodych-na-start-wyniki/  [dostęp: 25 VII 2019].
9 http://www.mck.krakow.pl/aktualności/wystawa-pokonkursowa-i-3d-dziedzictwo-dla-dizajnu-i/[do-

stęp: 25 VII 2019].
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litery U w czerwonym rombie, którym kilka dekad temu oznaczano pracow-
nie i warsztaty usługowe.

Praga na wzór jako wystawa na eksport i w ciągłym rozwoju

Wystawa Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem po zakończeniu ekspozycji 
w budynku Muzeum Warszawskiej Pragi została pokazana na tegorocznej edy-
cji Łódź Design Festiwal10, gdzie wpisała się w hasło przewodnie „Dobre życie”. 
W  kontekście tytułu festiwalu praskie rzemiosło nabrało nowego znaczenia. 
Przestało być lokalnym wytwórstwem wyrobów na potrzeby mieszkańców, 
a stało się symbolem przyszłości czerpiącym z przeszłości. Przyszłość to umie-
jętność projektowania i wytwarzania przedmiotów przy pomocy głowy, dłoni 
i technologii. Produktów najpotrzebniejszych i luksusowych. Sprawne posługi-
wanie się dłońmi coraz częściej zastępowane jest przez technologię: komputer, 
laptop, smartfon. Zauważalna staje się tęsknota do pracy ręcznej, w szczególno-
ści w  grupie dobrze wykształconych trzydziesto-, czterdziestolatków. Projek-
towanie przy użyciu komputera okazuje się dla nich niewystarczające; coraz 
częściej szukają oni sposobów na wykonanie pracy manualnej (kursy stolar-
skie, bushcraft, majsterkowanie, fablaby). Nowi rzemieślnicy to często ludzie 
po studiach, szukający innego sposobu na pracę zawodową. Świadomi swoich 
potrzeb, zaczynają zajmować się rzemiosłem. Początkowo jako amatorzy, a na-
stępnie jako profesjonaliści. „Praga na wzór” celebruje pracę ręczną na poziomie 
fizycznym i mentalnym. Być rzemieślnikiem, być projektantem równoznaczne 
jest z myśleniem o wytwarzaniu przedmiotów (co wykonać, jak, dla kogo, z ja-
kich materiałów, w jakiej technice/technologii?). Praska wystawa nawiązuje do 
ekspozycji z 2011 roku Power of making pokazanej w Victoria & Albert Museum 
w Londynie, gdzie zebrano tysiąc ręcznie wykonanych obiektów wskazujących 
na niepodważalną rolę umiejętności wytwórczych11.

„Projektowanie z rzemiosłem” wpisuje się w ogólnoświatowy trend pod-
noszenia umiejętności twórczych i wytwórczych do rangi dziedzictwa kul-
turowego. Program oprócz edukowania studentów i wzbogacania rzemieśl-
ników o  nowe wzory powinien ewoluować do roli narzędzia zapisującego 
procesy myślowe.

“Prague on the model. Designing with crafts. “ About the 
educational program of the Museum of Warsaw Prague  
and the Academy of Fine Arts in Warsaw – summary

In the right-bank districts of Warsaw, craft is a distinctive feature of cultural 
heritage. This narrative has become the subject of extensive activities in the 

10 http://www.lodzdesign.com/program-2/wystawy/praga-na-wzor-projektowanie-rzemioslem/ [dostęp 
25 VII 2019].

11 http://www.vam.ac.uk/content/artcles/p/powerofmaking/ [dostęp: 26 VII 2019].
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program of the Warsaw Praga Museum. One of them is the “Designing with 
crafts” program. Craft is treated here as a field with potential for development, 
as a product and process. The program itself has educational significance and 
is included in the classes of the author’s studio of Paweł Jasiewicz at the De-
sign Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Things designed 
by students based on techniques, skills, tools, raw materials and the way of 
thinking taken from craft workshops have become new proposals for items 
with real market potential. They respond to modern demand, reinterpreting 
craft traditions. The exhibition ‘Prague on the model. Designing with crafts’ 
was a summary of the three years of this program. The largest group of ob-
jects shown at the exhibition was made-to-measure footwear, which applies 
to leatherworking crafts. Glass objects manufactured by the manual glass 
forming technique were the second largest group. It is worth mentioning the 
accompanying program as an integral part of the exhibition. According to 
the idea, these were workshops with craftsmen or designers.

Keywords: cultural heritage, intangible heritage, craft design, local craft, 
Prague craftsmen, design




