
Dlatego  zaprosiliśmy polskich projektantów do stworzenia przedmiotów  codziennego użytku, 
które – poprzez swoje nieoptymalne działanie – inspirować będą do takiego namysłu na co 
dzień. Są to przedmioty estetyczne, funkcjonalne, ale też – celowo, każdy na swój sposób – 
nieidealne. Ich niedoskonałość ma za zadanie przypominać ich właścicielom każdego dnia,  
że zastanawiając się nad tym, co wokół nas nie działa idealnie i dostrzegając stale rzeczy  
warte poprawy,  możemy drobnymi krokami zmieniać naszą rzeczywistość na lepszą.

Wymaga to przede wszystkim umiejętności zauważania tych właśnie obszarów naszego życia, 
które nie są doskonałe. Taką umiejętność mają tzw. strażnicy (inaczej watchdogi), którzy  
na co dzień zwracają uwagę na to, co nie działa optymalnie w naszych społecznościach.
To właśnie strażnicy i tzw. działania strażnicze stanowiły punkt wyjścia i inspirację dla projek-
tantów. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z historiami stojącymi za poszczególnymi  
przedmiotami.

Żyjemy coraz szybciej. Na co dzień często brakuje nam czasu na zatrzymanie się  
i refleksję nad tym, co w naszym otoczeniu – relacjach, lokalnej społeczności  
czy np. mieście – działa, jak działa i co możemy zrobić, aby działało lepiej.  
Myślimy o tym, zazwyczaj dopiero wtedy, gdy dotykają nas już negatywne  
konsekwencje braku wcześniejszego namysłu i działania. Wtedy staje się dla nas 
oczywiste, że coś mogliśmy zrobić – poprawić, ulepszyć, zmienić.

http://watchdogportal.pl/przedmioty
      watchdog_polska
#dbamyolepszącodziennośćPoznaj serię przedmiotów codziennego użytku, które poprzez 
swoje nieoptymalne działanie inspirują do zatrzymania się 
i codziennej refleksji nad tym, co w naszym otoczeniu działa, 
jak działa i co możemy zrobić, aby działało lepiej.

Jan Kochański Piotr Kodzis

http://watchdogportal.pl/przedmioty

PROJEKTANT STRAŻNIK

„Przedmiot, który zaprojektowałem, już na pierwszy rzut oka 
ma dziwną formę. Jego konstrukcja opiera się na formie kuli, 
idealnej bryły. Natomiast kluczowe elementy dzbanka, doczepio-
ne do kuli, takie jak dziubek, pokrywka, rączka czy podstawka, 
na której stoi, sprawiają wrażenie, jakby się poprzesuwały, 
jakby były nie do końca na swoim miejscu. 
Kiedy chcemy nalać z czajniczka herbatę, okazuje się, że ręką, 
którą chwytamy za rączkę, musimy wykonać nienaturalny ruch.”

DBAMY O LEPSZĄ
CODZIENNOŚĆ

– Jan Kochański
Agnieszka Bar

Poznaj serię przedmiotów codziennego użytku, które poprzez 
swoje nieoptymalne działanie inspirują do zatrzymania się 
i codziennej refleksji nad tym, co w naszym otoczeniu działa, 
jak działa i co możemy zrobić, aby działało lepiej.

Agnieszka Bar Wojciech Paszkowski
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PROJEKTANTKA STRAŻNIK

„Zostałam zaproszona do projektu, aby stworzyć przedmiot, 
który nie działa optymalnie. Z zaprojektowanej przeze mnie 
rzeczy możemy nadal korzystać, jednak minimalnie inaczej, 
przez co nie przechodzimy obok niej obojętnie. Szklanka jest po-
chylona i może się wydawać, że przewróci się w momencie nale-
wania płynu. Jednak kąt nachylenia został tak wymierzony, 
żeby zachowała swoją stabilność, jednocześnie, powodując 
w nas tę niepewność, zachęcała do zatrzymania się i re�eksji.”

DBAMY O LEPSZĄ
CODZIENNOŚĆ

– Agnieszka Bar
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PROJEKTANCI STRAŻNICZKA

„Naszym zadaniem było zaprojektowanie przedmiotu, który 

działać lepiej. Pomyśleliśmy o lustrze jako przedmiocie, który 
odbija naszą twarz. Żeby zobaczyć swoje odbicie w tym lustrze, 
trzeba się nagimnastykować, podejść, spojrzeć pod odpowiednim 
kątem. Możemy wtedy zadać sobie pytanie czy my jesteśmy 
w porządku, czy to jak działamy jest fair i czy robimy wszystko, 
żeby było lepiej.”

– Kamila Niedźwiedzka, Nikodem Szpunar
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Czajniczek do herbaty wykonany w tradycyjnej technice 
ceramiki z nietypowo rozłożonymi elementami. 
Rączka dębowa. Wymiary: średnica 13 cm; wysokość 12,2 cm.

Piotr Kodzis – jest informatykiem z 
Warszawy, który wyprowadził się na 
wieś, na Sejneńszczyznę, szukając 
spokoju i pięknych krajobrazów. Gdy 
kilka lat temu dowiedział się, że tuż 
obok jego domu ma powstać farma 
wiatrowa, zaangażował się na stałe 
w sprawdzanie, co planują lokalne 
władze. Dzięki niemu dowiadują się 
o tym też i inni mieszkańcy – Piotr 
wydaje gazetę „Znad Marychy”, 
którą udostępnia w internecie i 
wysyła do domu każdego mieszkań-
ca w powiecie.

Jan Kochański – studiował 
na Wydziale Architektury 
Wnętrz warszawskiej ASP oraz 
na Politechnice w Mediolanie 
na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. W 2010 r. 
odbył staż w studiu projek-
towym Karima Rashida. 
Asystent w Pracowni Projek-
towania Mebla na macierzystej 
ASP. Zajmuje się projektowan-
iem przedmiotów codziennego 
użytku łączących wysokie 
walory estetyczne i funkcjo-
nalne. Laureat m.in. Wallpa-
per* Design Awards 2014, 
Must Have, Young Creative 
Entrepreneur (British Council 
Poland).

Jan Kochański Piotr Kodzis
PROJEKTANT STRAŻNIK

Dowiedz się więcej o historii powstania tego 
przedmiotu na: http://watchdogportal.pl/przedmioty

 „Przedmiot, który zaprojektowałem, już na 
pierwszy rzut oka ma dziwną formę. Jego konstrukcja 
opierasię na formie kuli, idealnej bryły. Natomiast 
kluczowe elementy dzbanka, doczepione do kuli, 
takie jak dziubek, pokrywka, rączka czy podstawka, 
na której stoi, sprawiają wrażenie, jakby się poprze-
suwały, jakby były nie do końca na swoim miejscu. 
 Kiedy chcemy nalać z czajniczka herbatę, okazuje 
się, że ręką, którą chwytamy za rączkę, musimy 
wykonać nienaturalny ruch. Chciałem stworzyć 
przedmiot, który w sposób świadomy możemy wybrać 
- wiedząc, że nie działa do końca dobrze.
  Chciałbym, aby ludzie kupując ten dzbanek, 
wprowadzając do swojego życia, przypominali sobie 
o tym, że zawsze mogą coś zmienić, ulepszyć.”

 “Urzędnicy zarządzają majątkiem naszych miast, 
wsi – naszym majątkiem i trzeba patrzeć, czy robią to 
dobrze czy źle. A kiedy robią to źle, trzeba podpowia-
dać im, jak zrobić lepiej.”

– Jan Kochański – Piotr Kodzis

Autorzy:

Lustro pokryte wzorem wykonanym w technice 
sitodruku, który sprawia, że widoczne w nim odbicie 
jest nierówne, poszatkowane. Wymiary: 52 x 42 cm; grubość 5 mm.

Monika Bienias – jest gospodynią 
domową, która zaczęła działać, 
ponieważ jej wieś, leżąca na uboczu 
gminy, miała nikłe szanse na 
jakiekolwiek inwestycje. 
Sprawdza, jak podejmowane są 
decyzje dotyczące budowy dróg, 
wodociągu czy miejsc rozrywki 
dla mieszkańców. Monika publikuje 
nagrania z sesji i  komisji rady 
gminy w internecie. 
Pyta o dokumenty istotne dla 
społecznościi współpracuje 
z lokalnymi mediami. Pokazuje, 
że mieszkańcy mogą wpływać na 
decyzje władzi że prawo pozwala im 
decydować o części budżetu gminy.

Kamila Niedźwiedzka 
i Nikodem Szpunar (Studio 
Szpunar) – ukończyli Wydział 
Wzornictwa Przemysłowego 
na Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, studiowali 
również w National College
of Art and Design w Dublinie. 
Działają wspólnie od 2013 
roku. Pracują nad projektami 
skierowanymi do przemysłu, 
ale również specjalnymi na 
indywidualne potrzeby. 
Laureaci kilku nagród, w tym 
najważniejszej Make Me! Ich 
projekty były prezentowane na 
międzynarodowych targach 
i festiwalach: Tent w Londynie, 
DMY w Berlinie czy Salone del 
Mobile w Mediolanie.

Studio Szpunar Monika Bienias
PROJEKTANCI STRAŻNICZKA

Dowiedz się więcej o historii powstania tego 
przedmiotu na: http://watchdogportal.pl/przedmioty

 “Naszym zadaniem było zaprojektowanie przed-
miotu, który zmusza do codziennej re�eksji nad tym, 
co wokół nas mogłoby działać lepiej. Pomyśleliśmy 
o lustrze jako przedmiocie, który odbija naszą twarz. 
 Zaprojektowane przez nas lustro jest wyjątkowe - 
pokryte wzorem, który sprawia, że obraz jest rozmyty 
i pocięty. Żeby zobaczyć swoje odbicie w tym lustrze, 
trzeba się nagimnastykować, podejść, spojrzeć pod 
odpowiednim kątem. 
 Możemy wtedy zadać sobie pytanie czy my 
jesteśmy w  porządku, czy to jak działamy jest fair 
i czy robimy wszystko, żeby było lepiej.
 Zależało nam na tym, żeby stworzyć obiekt, który 
zawiśnie na ścianie i będzie przypominał codziennie 
komuś, kto na niego spojrzy, że rzeczywistość nie jest 
doskonała i warto ją ulepszać.”

 “Przyglądając się działaniom władzy, możemy 
dostrzec, że nie zawsze to, co robi władza, jest nam 
koniecznie potrzebne. Przykładem może być takie 
działanie - we wsi, w której nie ma ulicy, asfaltu, 
rowów i oświetlenia ulicznego, wójt wybudował 
w lesie - w centrum lasu - plac zabaw za 110 tysięcy”

– Kamila Niedźwiedzka, 
    Nikodem Szpunar

– Monika Bienias

Autorzy:
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Autorzy:

Mieliśmy zaprojektować przedmiot, który nie jest do 
końca funkcjonalny, przez co zmusza do refleksji nad 
tym, co wokół nas działa, a co nie działa i co mogłoby 
działać lepiej. Wcześniej spotkaliśmy się z Panią  
Moniką – to był dla nas cenny moment. Dowiedzieli-
śmy się, że są ludzie, którzy są takimi trochę wojow-
nikami i walczą o to, by codzienność w ich społeczności 
była coraz lepsza. Po spotkaniu pomyśleliśmy  
o lustrze, które odbija nas samych, dzięki czemu  
możemy sami ze sobą prowadzić dialog. Żeby się  
w nim przejrzeć, trzeba się nieźle nagimnastykować.
- Kamila Niedźwiedzka, Nikodem Szpunar

To, co zwróciło moją uwagę, kiedy spotkałem 
się z Piotrem, to fakt, że działa w zasadzie 
samotnie. Było to dla mnie inspiracją, żeby 
stworzyć obiekt, wokół którego można się 
spotkać. Chciałem zaprojektować przedmiot, 
który w sposób świadomy możemy wybrać – 
wiedząc, że nie działa do końca dobrze  
i nie będzie niewidzialny. By ludzie, kupując 
ten dzbanek, wprowadzając go do swojego 
życia, przypominali sobie o tym, że zawsze 
mogą coś zmienić, coś ulepszyć.
- Jan Kochański
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Warszawy, który wyprowadził się na 
wieś, na Sejneńszczyznę, szukając 
spokoju i pięknych krajobrazów. Gdy 
kilka lat temu dowiedział się, że tuż 
obok jego domu ma powstać farma 
wiatrowa, zaangażował się na stałe 
w sprawdzanie, co planują lokalne 
władze. Dzięki niemu dowiadują się 
o tym też i inni mieszkańcy – Piotr 
wydaje gazetę „Znad Marychy”, 
którą udostępnia w internecie i 
wysyła do domu każdego mieszkań-
ca w powiecie.

Jan Kochański – studiował 
na Wydziale Architektury 
Wnętrz warszawskiej ASP oraz 
na Politechnice w Mediolanie 
na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. W 2010 r. 
odbył staż w studiu projek-
towym Karima Rashida. 
Asystent w Pracowni Projek-
towania Mebla na macierzystej 
ASP. Zajmuje się projektowan-
iem przedmiotów codziennego 
użytku łączących wysokie 
walory estetyczne i funkcjo-
nalne. Laureat m.in. Wallpa-
per* Design Awards 2014, 
Must Have, Young Creative 
Entrepreneur (British Council 
Poland).

Jan Kochański Piotr Kodzis
PROJEKTANT STRAŻNIK

Dowiedz się więcej o historii powstania tego 
przedmiotu na: http://watchdogportal.pl/przedmioty

 „Przedmiot, który zaprojektowałem, już na 
pierwszy rzut oka ma dziwną formę. Jego konstrukcja 
opierasię na formie kuli, idealnej bryły. Natomiast 
kluczowe elementy dzbanka, doczepione do kuli, 
takie jak dziubek, pokrywka, rączka czy podstawka, 
na której stoi, sprawiają wrażenie, jakby się poprze-
suwały, jakby były nie do końca na swoim miejscu. 
 Kiedy chcemy nalać z czajniczka herbatę, okazuje 
się, że ręką, którą chwytamy za rączkę, musimy 
wykonać nienaturalny ruch. Chciałem stworzyć 
przedmiot, który w sposób świadomy możemy wybrać 
- wiedząc, że nie działa do końca dobrze.
  Chciałbym, aby ludzie kupując ten dzbanek, 
wprowadzając do swojego życia, przypominali sobie 
o tym, że zawsze mogą coś zmienić, ulepszyć.”

 “Urzędnicy zarządzają majątkiem naszych miast, 
wsi – naszym majątkiem i trzeba patrzeć, czy robią to 
dobrze czy źle. A kiedy robią to źle, trzeba podpowia-
dać im, jak zrobić lepiej.”

– Jan Kochański – Piotr Kodzis

Autorzy:
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Poznaj serię przedmiotów codziennego użytku, które poprzez 
swoje nieoptymalne działanie inspirują do zatrzymania się 
i codziennej refleksji nad tym, co w naszym otoczeniu działa, 
jak działa i co możemy zrobić, aby działało lepiej.

Agnieszka Bar Wojciech Paszkowski

http://watchdogportal.pl/przedmioty

PROJEKTANTKA STRAŻNIK

„Zostałam zaproszona do projektu, aby stworzyć przedmiot, 
który nie działa optymalnie. Z zaprojektowanej przeze mnie 
rzeczy możemy nadal korzystać, jednak minimalnie inaczej, 
przez co nie przechodzimy obok niej obojętnie. Szklanka jest po-
chylona i może się wydawać, że przewróci się w momencie nale-
wania płynu. Jednak kąt nachylenia został tak wymierzony, 
żeby zachowała swoją stabilność, jednocześnie, powodując 

– Agnieszka Bar
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rzeczy możemy nadal korzystać, jednak minimalnie inaczej, 
przez co nie przechodzimy obok niej obojętnie. Szklanka jest po-
chylona i może się wydawać, że przewróci się w momencie nale-
wania płynu. Jednak kąt nachylenia został tak wymierzony, 
żeby zachowała swoją stabilność, jednocześnie, powodując 
w nas tę niepewność, zachęcała do zatrzymania się i re�eksji.”

DBAMY O LEPSZĄ
CODZIENNOŚĆ

– Agnieszka Bar

Szklanka z dnem szlifowanym w kilku płaszczyznach 
pod różnymi kątami, dzięki czemu stoi pod skosem. 
Wymiary: wysokość 16 cm; średnica 7 cm. Komplet zawiera 2 sztuki.

Wojciech Paszkowski – z zawodu 
matematyk, który czterdzieści lat 
temu porzucił pracę na uczelni 
i przeprowadził się z rodziną do 
Kotliny Kłodzkiej. Zauważa sprawy, 
których nie widzą inni – decyzje 
o zabudowie pozwalające na 
szpecenie górskiego krajobrazu, 
niezgodności w liczbie drzew 
nasadzanych w zamian za ich 
wycinki czy dowolność 
w wynagradzaniu radnych. Pomimo 
ogromu pracy przy prowadzeniu 
gospodarstwa agroturystycznego 
od lat znajduje czas na działalność 
strażniczą.

Agnieszka Bar – jest 
absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu. Dyplom 
na kierunku Wzornictwo: 
Projektowanie szkła. Studio-
wała sztuki użytkowe na 
Academy of Fine Arts and 
Design w Bratysławie oraz 
w Technic University 
w Libercu. Specjalizuje się 
w szklanej materii. Projektuje 
krótkoseryjne przedmioty 
codziennego użytku, naczynia 
oraz unikatowe obiekty 
refleksyjne do przestrzeni 
prywatnych i publicznych.

Agnieszka Bar Wojciech
PaszkowskiPROJEKTANTKA
STRAŻNIK

Dowiedz się więcej o historii powstania tego 
przedmiotu na: http://watchdogportal.pl/przedmioty

 “Wierzę w to, że przedmioty, które nas otaczają, 
mają wpływ na jakość naszego życia i czasem przed-
miot potra� pokierować naszymi myślami i mieć 
wpływ na decyzje, które podejmujemy.
 Zostałam zaproszona do projektu “Dbamy o 
lepszą codzienność”, aby stworzyć przedmiot, 
który nie działa optymalnie. 
 Z zaprojektowanej przeze mnie rzeczy możemy 
nadal korzystać, jednak minimalnie inaczej, przez co 
nie przechodzimy obok niej obojętnie. 
 Szklanka jest pochylona i może się wydawać, 
że przewróci się w momencie nalewania płynu. 
Jednak kąt nachylenia został tak wymierzony, żeby 
zachowała swoją stabilność, jednocześnie, powodując 
w nas tę niepewność, zachęcała do zatrzymania się 
i re�eksji.”

 “Spotkałem się z sytuacją, że ktoś zaczął protesto-
wać przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej 
i był oburzony, że nic o tym nie wie. Ja o tym wiedzia-
łem, bo chodziłem na sesje rady gminy, jak ktoś się nie 
interesuje, to nie wie, nieobecni się nie liczą.”

– Agnieszka Bar – Wojciech Paszkowski

Autorzy:
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Organizatorem kampanii jest Sieć Obywa-
telska Watchdog Polska od lat wspierająca 
strażników i stojąca na straży prawa do 
informacji, które pozwala mieszkańcom 
współdecydować o ich społeczności, 
przedsiębiorcom lepiej rozumieć decyzje 
urzędników, pacjentom wybrać najlepszy 
szpital, jednym słowem pozwala lepiej 
dbać o naszą codzienność. Sieć Watchdog 

udziela porad i chodzi do sądu w obronie 
prawa do informacji. Dzięki temu coraz 
więcej osób wie, że ma prawo pytać urzę-
dy, te zaś wiedzą, że muszą odpowiadać. Koordynatorka kampanii

Roksana Maślankiewicz 
roksana.maslankiewicz@siecobywatelska.pl
Tel: 22 844 73 55, Kom: 506 42 80 83

www.siecobywatelska.pl 
      SiecObywatelskaWatchdogPolska 

Więcej informacji o projekcie: 
http://watchdogportal.pl/przedmioty
      Watchdog_polska
#dbamyolepszącodzienność

Zapraszamy firmy, instytucje 
i media do włączenia się w kampanię.
Twórzmy wspólnie lepszą 
codzienność!
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