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 DESIGN często kojarzy się z rzeczami dziwnymi, szokującymi, drogimi 
i niepraktycznymi. Chcemy promować taki design, który sprawia, że to co nas 
otacza będzie funkcjonalne i estetyczne, ponieważ mamy świadomość, że 
wszyscy korzystamy z zaprojektowanych rzeczy i usług, a od jakości projektów 
i ich realizacji zależny jest komfort użytkowania. 

 Wokół nas działają instytucje, które kształcą projektantów a także 
promują i dystrybuują produkty dobrze zaprojektowane. Dlatego zainicjowaliśmy 
ŚLĄSKI CZERWIEC PROJEKTOWY – przedsięwzięcie, które pozwala szczycić 
się własnymi, dobrymi praktykami projektowymi na Śląsku, które – naszym 
zdaniem - warto propagować w Polsce i na świecie. Rozpoczęte działania 
kontynuowaliśmy przez ostatnie pięć lat, a w tym roku dołączył do nas nowy 
region - Małopolska. Cieszymy się, że grono Parterów powiększyli: AKADEMIA 
SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE, WYDZIAŁ PROJEKTOWY UNIWERSYTETU 
PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE, GALERIA TET MAJERA 83 SZTUKA 
WNĘTRZ W KRAKOWIE. Jesteśmy przekonani, że CZERWIEC PROJEKTOWY 
na trwałe wpisał się w ogólnopolski kalendarz imprez dotyczących designu, 
dlatego w tym roku zamierzamy kontynuować zaczęte dzieło i jesteśmy otwarci 
na czerwcowe inicjatywy w całej Polsce. 

 Do tej pory, na licznych wystawach zaprezentowaliśmy projekty         
i realizacje powstałe w regionie, prace studenckie i dyplomy partnerskich 
uczelni. Zapraszaliśmy także na wykłady i warsztaty z projektantami, którzy 
starali się dostarczyć odwiedzającym inspiracji do kształtowania własnego 
otoczenia, a artyści rzeźbiarze podczas pleneru pokazali inne podejście do mebla 
ze szczególną dbałością o indywidualizm formy. Dzieci i dorośli przekonywali 
się, że gry i zabawy mogą uczyć projektowania a performer podpowiadał ile 
funkcji może pełnić prosty przedmiot z naszego otoczenia. Takie i wiele innych 
działań przeprowadzaliśmy w czerwcu przez minione pięć lat w gronie  
wypróbowanych partnerów: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH, 
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU, DOBROTEKA                      
W DOBRODZIENIU, GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU, GALERIA 
WNĘTRZ DOMAR WE WROCŁAWIU, WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU 
OPOLSKIEGO, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ                  
W GLIWICACH, ZAMEK CIESZYN pod hasłem ZJEDNOCZENI DESIGNEM. 
Projekty realizowane były w trzech śląskich województwach (dolnośląskie, 
opolskie i śląskie). W ponad 150 wydarzeniach uczestniczyło około 10 000 
osób zarówno dzieci jaki i dorosłych, profesjonalistów jak i sympatyków designu. 
W 2015 roku powołaliśmy Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem, które obecnie 
koordynuje promocję wydarzeń.
 Do udziału do tej pory zapraszaliśmy także inne podmioty 
wspierające dobre projektowanie (ARENA DESIGN z POZNANIA, ŁÓDŹ DESIGN 
FESTIWAL, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH Z KRAKOWA, SILESIA BAZAAR       
Z KATOWIC, LOTNISKO W KATOWICACH UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY      
W POZNANIU itp.). Patronat honorowy nad projektem objęli wojewodowie, 
marszałkowie, starosta i burmistrzowie. Informacje o wydarzeniach znalazły się 
w mediach regionalnych i ogólnopolskich (DESIGN ALIVE, 2+3D, BIZNES MEBLE, 
ARCHITEKTURA & BIZNES, ARCHITEKTURA MURATOR, RADIO OPOLE, TVP) 
w bieżącym roku także RFM i RFM Classic. Na potrzeby projektu uruchomiliśmy 
portal internetowy www.czerwiecprojektowy.pl, oraz działania na Facebooku.
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