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“The north wind does blow, and we shall have snow” – who doesn’t know this nursery 
rhyme? Well then, is winter really such a scary season? This seemingly naïve question may 
lead us to a number of interesting conclusions. This is why, in this year’s edition of Design 
in Public Space, we’ve decided to take a closer look at winter from the perspective of public 
space users, who are affected by plenty of problems: snow on the roads, ice on the pave-
ments, smog in the air, and more. In such circumstances, it’s really hard to fully enjoy winter. 
Let’s be honest: public space isn’t usually fit for use in this season of the year.
Luckily, this is changing and there are more and more examples showing that it actually is 
possible to create places which people will use actively even on frosty days. One of these 
examples is the Winter Cities idea, based on creative and innovative practices to solve the 
problem of snow and cold. All such initiatives have a positive impact on the attitudes of 
local communities by involving them in the life of their city also in winter.
The projects and best practices presented here translate into a series of solutions that may 
serve as an inspiration to introduce change in the nearest surroundings. These projects 
are meant to ensure safety, improve comfort, provide access to clean air and warmth, and 
facilitate physical activity. The north wind may blow and there may be snow, but this only 
widens the scope of opportunities. Let’s remember, though, that winters as we know them 

– with wind, snow, frost, and crystal-clear air – are becoming but a memory. Perhaps this 
year we won’t treat winter only as a passage to spring?

„Hu! hu! ha! Nasza zima zła!” – to pierwszy wers piosenki, na której wychowało się już kilka 
pokoleń Polaków. Czy rzeczywiście zima jest tak złą dla nas porą roku? To pozornie naiwne
pytanie może przynieść wiele ciekawych spostrzeżeń. Dlatego też tegoroczna edycja 

„Dizajnu w przestrzeni publicznej” przygląda się zimie z perspektywy użytkowników prze-
strzeni publicznej, którym doskwierają określone problemy, takie jak konieczność odśnie-
żania, oblodzone chodniki, smog i wiele innych. Trudno w takiej sytuacji w pełni cieszyć 
się zimą, bo trzeba przyznać, że zazwyczaj przestrzeń publiczna nie jest dostosowana do 
funkcjonowania o tej porze roku. 
Na szczęście to się zmienia i mamy coraz więcej przykładów pokazujących, że możliwe jest 
stworzenie miejsc, z których ludzie mogą aktywnie korzystać nawet w mroźne dni. Wpisuje 
się w to idea „Winter Cities”, czyli miast zimowych, które przez kreatywne, innowacyjne 
podejście i praktyki rozwiązują problemy nie tylko śniegu i zimna. Wpływają pozytywnie 
na postawy lokalnych społeczności, angażując je do uczestnictwa w życiu swojego miasta 
również zimową porą.
Przedstawione projekty oraz dobre praktyki przynoszą szereg rozwiązań, które mogą nas 
inspirować do zmian w naszym otoczeniu. Projekty, które dbają o nasze bezpieczeństwo, 
poprawiają nasz komfort, zapewniają nam zdrowsze powietrze czy ciepło, troszczą się 
o naszą aktywność i sprawiają, że zima przestaje być „zła”, a daje nam dużo więcej możliwo-
ści. Warto też mieć na uwadze to, że już niedługo zima, jaką znamy – ze śniegiem, mrozem, 
krystalicznym powietrzem – może stać się tylko wspomnieniem. Może więc tej zimy nie 
będziemy już powtarzać: „byle do wiosny”?

Dizajn
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Design 
in Public Space
THE NORTH WIND
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PEOPLE
NEED
GOOD
PUBLIC
SPACE

People need good public space. They need 
public areas where they can feel safe, where 
they can get easily, where they can spend 
time in convenient and active ways. Winter 
makes that a challenge. Slippery roads, 
dark afternoons, and icy winds stop us 
from leaving our homes. We blame it all on 
the weather, as we are used to public space 
being adapted to warmer seasons only. 
And yet, there are some places where peo-
ple capture sunlight, block the wind, and 
minimise shadows cast by large buildings 
– this way, everyone can feel comfortable 
outdoors throughout the whole year. More 
and more cities are introducing new de-
velopment strategies, in which winter and 
snow are perceived as assets. This has an 
impact not only on human health. The fact 
that urban infrastructure and local compa-
nies are able to exist and function in public 
space all year round improves the econom-
ic situation of cities.

In 2012, Edmonton adopted a document 
titled For the Love of Winter: Strategy for 
Transforming Edmonton into a World–Lead-
ing Winter City. The document officially 
sealed a vision shared by many inhabitants 
– being able to enjoy winter and trying to 
make use of this season’s best character-
istics. Edmonton wanted to break with the 
image of winter as a time of being locked 
indoors. The city didn’t want to waste the 
huge potential of this season; instead, it 
was meant to be a period of intensive social 
life and economic benefit. The strategy was 
developed for several years in cooperation 
with volunteers, who consulted it with the 
city residents as well as various groups and 
organisations. Ten main goals were defined, 

Strategia miejska WinterCity Edmonton, Kanada
WinterCity Strategy, Edmonton, Canada
wintercityedmonton.ca

LUDZIE
POTRZEBUJĄ
DOBREJ
PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ

Ludzie potrzebują dobrej przestrzeni pu-
blicznej. Takiej, w której będą czuć się bez-
piecznie, do której łatwo dotrą, gdzie kom-
fortowo oraz aktywnie spędzą czas. Zima
rzuca temu wyzwanie. Oblodzone ulice,
szybko zapadający zmrok, przeciągi 
sprawiają, że nie mamy ochoty wychodzić 
z domu. Usprawiedliwiamy to warunkami 
pogodowymi, przyzwyczajeni, że prze-
strzeń publiczna jest tak projektowana, by 
wykorzystywać ją tylko podczas ciepłych 
miesięcy. Tymczasem w przestrzeniach, 
w których wychwytuje się promienie sło-
neczne, blokuje wiatr i redukuje cienie rzu-
cane przez wysokie budynki, możliwe staje 
się wydłużanie czasu, w którym ludzie od-
czuwają komfort przebywania na zewnątrz. 
Coraz więcej miast wprowadza strategie, 
w których zima i śnieg traktowane są jako 
atut. Ma to wpływ nie tylko na ludzkie zdro-
wie. Fakt, że miejska infrastruktura i lokal-
ne przedsiębiorstwa mogą funkcjonować 
w przestrzeni publicznej cały rok, poprawia 
sytuację ekonomiczną miast.

W 2012 roku miasto Edmonton przyjęło 
dokument For the Love of Winter: Strategy
for Transforming Edmonton into a World–

–Leading Winter City („Z miłości do zimy: 
strategia przekształcenia Edmonton w wio-
dące na świecie miasto zimowe”). Było to 
oficjalne zatwierdzenie wizji, którą podzie-
lało wielu mieszkańców – cieszenia się zimą 
i próbą wykorzystania tego, co najlepsze 
w tej porze roku. Edmonton chciało skoń-
czyć z postrzeganiem zimy jako czasu 
zamknięcia oraz marnowania ogromnego 
potencjału. Celem zmian było udowodnie-
nie, że zima może służyć podtrzymywaniu 
kontaktów towarzyskich oraz przynosić 
korzyści ekonomiczne dla miasta. Strategia 
powstawała przez kilka lat we współpracy
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Copenhagen is considered as the world’s 
most bicycle-friendly city. As there are 
616 km of conveniently connected bike 
trails (and more are coming), bikes are the 
fastest means of moving around the city. 
Currently, 60% of all trips to work or
school there is done by bike – Copenha-
geners cycle over 1.3 million km per day. 
Cyclists are a privileged group, support-
ed by perfectly arranged infrastructure, 
including an extensive network of bike
rental and parking spots as well as other 
solutions: foot rests for cyclists waiting 
at intersections, and angled rubbish bins. 
The so-called Green Wave system means 
that cyclists riding at a regular speed can 
cross all the intersections without waiting 
for the green light. The bike routes are 
one-way, so the risk of an accident is con-
siderably reduced. 
The cyclists’ activity doesn’t drop signifi-
cantly in winter – approximately 80% of
Copenhageners keep cycling in winter 
conditions. This success was guaranteed 
by Copenhagen’s urban strategy, based on 
guidelines such as priority snow removal 
– bike paths are cleared from snow before 
roadways get groomed. As prevention, bike 
paths are also cleared from ice before they 
get too slippery. As the lanes are wide (at 
least 1.7 m, sometimes up to 2.5 m), snow 
clearance is made quicker, so the whole 
cycling infrastructure can function nearly 
as smoothly as in warmer months.

Strategia miejska Kopenhagi, Dania
Urban Strategy for Copenhagen, Denmark
international.kk.dk

Kopenhaga jest uznawana za jedno z naj-
bardziej przyjaznych miast dla rowerzystów 
na świecie. Tamtejsze trasy rowerowe liczą 
616 km, są ze sobą doskonale połączone, 
a rower jest najszybszym środkiem 
przemieszczania się po mieście. Obecnie 
około 60% wszystkich dojazdów do pracy 
i szkół odbywa się tym środkiem lokomocji, 
a ludzie przejeżdżają ponad 1,3 miliona km 
dziennie. Rowerzyści mogą się czuć uprzy-
wilejowaną grupą, czemu sprzyja doskonale 
zorganizowana infrastruktura, w tym roz-
budowana sieć wypożyczalni i parkingów, 
ale także rozwiązania typu: podpórki dla 
cyklistów oczekujących na przejazd przez 
skrzyżowanie czy ustawione pod kątem 
kosze na śmieci. W mieście funkcjonuje też 

„zielona fala” – rowerzyści, którzy utrzymują 
stałą prędkość, mogą przejeżdżać przez 
wszystkie skrzyżowania bez czekania na 
zielone światło. Trasy są jednokierunkowe, 
co redukuje możliwość kolizji, i cały czas 
systematycznie rozbudowywane. 
Aktywność rowerzystów nie zmienia się 
w sezonie zimowym – szacuje się, że 80% 
mieszkańców Kopenhagi dalej korzysta z tej 
formy komunikacji. Za tym sukcesem stoi 
strategia miejska, zgodnie z którą usuwanie 
śniegu z miejskich ścieżek rowerowych jest 
priorytetem – odśnieżanie zaczyna się do 
ścieżek, a dopiero potem porządkuje się 
pasy ruchu dla samochodów. Zapobiegaw-
czo przeprowadzane jest także odladzanie, 
zanim trasy rowerowe staną się śliskie. 

z wolontariuszami, którzy konsultowali ją 
z mieszkańcami, różnymi grupami i organi-
zacjami. Wyznaczono w niej 10 głównych 
celów, związanych z czterema obszarami, 
określonymi hasłami: życie, projektowanie, 
ekonomia, lokalna opowieść (storytelling). 
Ich realizacja miała przekształcić Edmonton 
w bardziej zachęcające, żywe oraz zamożne 
miejsce dla mieszkańców, biznesu, prze-
mysłu i turystów, ale pozostające wiernym 
dziedzictwu i związkom z przyrodą i środo-
wiskiem. Wdrożenie z założenia miało nie 
być kosztowne. Zakładało wykorzystanie 
istniejących zasobów poprzez nałożenie 

„zimowej soczewki” na inicjatywy miejskie. 
Na podstawie zebranych doświadczeń 
powstał przewodnik o tym, jak projektować 
przestrzeń publiczną, żeby sprawdzała się 
zimą (Winter Design Guidelines. Transform-
ing Edmonton into a Great Winter City).

related to four areas, namely: life, design, 
economy, and storytelling. Their task 
was to transform Edmonton into a more 
inviting, lively, and wealthy place for its 
inhabitants, business, industry, and tour-
ism, remaining faithful to its heritage and 
connections with nature and environment. 
The project’s implementation was meant 
to be inexpensive. Existing resources were 
to be used, by applying the so-called winter 
lens on city initiatives. Based on all the 
material and experience gathered, a set of 
guidelines was prepared, presenting meth-
ods of designing public space adjusted to 
winter conditions (Winter Design Guide-
lines. Transforming Edmonton into a Great 
Winter City).
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Many cities develop their own blue and 
green strategies to create the standards of 
water and vegetation management. 
Gällivare, a town with a population of about 
10,000, is Sweden’s first locality to supple-
ment the blue and green strategy with white
infrastructure, related to snow. In coopera-
tion with officials, designers, and research-
ers, the local authorities have prepared a
plan aimed at the development of this place. 
Its goal is to strengthen Gällivare’s identity 
as an arctic town, where outdoor activities 
are possible throughout the year and snow 
is considered as one of its assets. 

Strategia miejska Gällivare, Szwecja
Urban Strategy for Gällivare, Sweden
gallivare.se

Wiele miast opracowuje plany zielono-nie-
bieskich strategii, aby stworzyć zasady 
gospodarowania wodą oraz zielenią. Dzie-
sięciotysięczne Gällivare jest pierwszym 
szwedzkim miastem, które myślenie o nie-
bieskiej i zielonej infrastrukturze poszerzy-
ło o białą, związaną ze śniegiem. Powstał 
plan wypracowany wspólnie z urzędnikami, 
projektantami oraz badaczami, służący roz-
wojowi miasta. Ma on wzmocnić tożsamość
Gällivare jako arktycznego miasteczka, 
gdzie aktywność na świeżym powietrzu jest
możliwa przez cały rok, a śnieg jest zalicza-
ny do zasobów. Koncepcja opiera się na 

Szerokie pasy ruchu (minimalnie 1,7 m, ale 
często jest to 2,5 m) ułatwiają szybkie od-
śnieżanie, więc infrastruktura rowerowa 
działa niemal jak w ciepłych miesiącach.

łączeniu różnych części i ważnych punktów 
miasta, budynków z terenami zielonymi 
i wodą oraz umożliwia poruszanie się po 
mieście wszystkim mieszkańcom w każdej 
porze roku. Projekt zapewnia m.in. szerokie, 
bezpośrednie trasy pieszym i rowerzystom, 
które w zimie zmieniają się w szlaki dla 
korzystających z nart czy skuterów śnież-
nych. Miejsca używane latem do nasadzeń 
roślinnych i rekreacji, w tym pasy zieleni 
oddzielające jezdnie, zimą zmieniają się 
w przestrzeń do gromadzenia śniegu i zara-
zem służą jako trakty komunikacyjne np. 
dla narciarzy. Takie rozwiązanie obniża 
koszty wywożenia śniegu z miasta. Dodat-
kowo tereny zielone, na których składowa-
ny jest śnieg, lepiej wchłaniają wodę, a jej 
nadmiar jest odprowadzany do zbiorników 
wodnych zgodnie z niebieską strategią. 
Śnieg jest wykorzystywany także do two-
rzenia nowych przestrzeni miejskich, miejsc 
służących zabawie oraz spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu.

The concept is based on connecting various 
important parts and spots of the town, such 
as buildings and green areas or bodies of 
water. It is meant to help all the inhabitants 
move around the city easily, every season 
of the year. Pedestrians and cyclists have 
access to wide and direct routes, which 
change into trails for skiers and snowmobile 
users. Areas used for greenery and leisure 
activities during the summer, such as green 
strips between roadways, turn into snow 
stacking lanes and skiing trails in winter. 
This solution reduces the costs of removing
snow from the town. What’s more, the 
green areas that are used for storing snow 
absorb water, which is then channelled to 
water reservoirs, in accordance with the 
blue strategy. Snow is also an element of 
new urban spaces, such as playgrounds and 
outdoor leisure areas.
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HOW TO DESIGN
PUBLIC SPACE 
THAT WORKS 
IN WINTER?

1. Streets that run east-west in built-up ar-
eas tend to be shadowed during all win-
ter, while north-south streets receive 
sunshine only around midday. However, 
streets that are laid out on an angle will 
all receive sun at some point of the day.

2. Existing buildings can be treated as 
protection from cold winds. Leisure and 
recreational areas should be created on 
their south-facing façades.

3. Arcades, awnings, and canopies installed 
near pathways provide protection from 
the wind as well as from falling snow and 
ice on pavements. 

4. Raised crosswalks drain melting snow 
away from walking surfaces and reduce 
barriers for persons with limited mobility.

5. Planting dense vegetation in open and 
windy spaces will reduce wind speed. 
Properly situated shelters and other 
elements of architecture will protect 
people from the wind’s chilling effect. 

 JAK PROJEKTOWAĆ 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ 
ŻEBY SPRAWDZAŁA SIĘ

 TEŻ ZIMĄ?

1. Zimą w obszarze zabudowanym ulice 
biegnące ze wschodu na zachód będą 
zazwyczaj zacienione przez cały dzień, 
a te z północy na południe nasłonecznią 
się dopiero około południa. Wytyczenie 
ulic poprzecznie do tych kierunków 
sprawi, że na wszystkie będzie padało 
choć trochę słońca.

2. Istniejące budynki można traktować 
jako barierę dla zimnych wiatrów, a od 
ich strony południowej tworzyć miejsca 
do rekreacji i odpoczynku.

3. Arkady, podcienia, markizy czy zadasze-
nia zastosowane w pobliżu ciągów ko-
munikacyjnych zapewnią ochronę przed 
wiatrem, oblodzeniami i śniegiem pada-
jącym na chodniki.

4. Osobom z ograniczoną mobilnością 
będzie łatwiej się przemieszczać, jeżeli 
podwyższymy przejścia dla pieszych, 
tak aby topniejący śnieg był z nich od-
prowadzany i na nich nie zalegał.

5. Gęsta roślinność sadzona na otwartych 
przestrzeniach, w miejscach przeciągów,
zmniejszy prędkość wiatru. Odpowied-
nio usytuowane osłony lub architektura 
zablokują zimne powiewy powietrza.

6. Drzewa liściaste posadzone po południo-
wej stronie latem zapewnią cień, a zimą 
– po opadnięciu liści – pozwolą dotrzeć 
promieniom słonecznym. Z kolei rośliny 
iglaste posadzone od północnej oraz za-
chodniej strony chronią przed wiatrami 
zimowymi.

6. Deciduous trees planted on the south 
side will provide shade in summer 
months when leaves are present, but 
they will allow sunlight to filter through 
in winter when leaves have fallen. On 
the other hand, coniferous trees grow-
ing on the north and west sides protect 
areas from winter winds. 
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13. Nie wszystkie znaki, systemy informacji 
miejskiej czy oznaczenia dla osób z nie-
pełnosprawnościami są dobrze wi-
doczne w warunkach zimowych. Warto 
zadbać, by wspomniane elementy speł-
niały swoje funkcje przez cały rok. 

14. Brak bezpłatnych, dostępnych toalet pu-
blicznych sprawia, że część ludzi mocno 
ogranicza ilość czasu spędzanego zimą 
na świeżym powietrzu. Odpowiednia 
liczba otwartych toalet zachęci do ko-
rzystania zimą z przestrzeni publicznej. 

15. Dla budowania interakcji społecznych 
i handlowych ważne są meble miejskie 
dostosowane do warunków zimowych 
oraz odpowiednie oświetlenie, które 
zapewnia komfort i bezpieczeństwo.

16. Warto tak planować elementy parku, 
aby mogły być aktywnie wykorzystane 
przez mieszkańców również w sezonie 
zimowym. Miejsca te powinny być 
pozbawione barier architektonicznych, 
a szlaki dla pieszych odśnieżone. Do-
brze, jeżeli część ławek jest skierowana 
na południe i osłonięta od wiatru.

Opracowano na podstawie:
Winter Design Guidelines. Transforming 
Edmonton into a Great Winter City

7. Partly or fully covered outdoor com-
mercial or catering points enliven urban 
space throughout the year.

8. Varying building heights along a block 
length reduce ground-level wind speeds. 
This can be accomplished by incorpo-
rating irregularities into the building’s 
exterior, including balconies, stepped-
back façades, and openings.

9. In places with no direct solar access, 
reflective surfaces should be installed, 
such as mirrors.

10. Priority snow removal is particularly 
important in areas frequented by elderly 
people. Traffic signal cycles should be 
adjusted to reduce waiting times and 
exposure during extremely cold temper-
atures where possible.

11. Transit stops are places where people 
spend a lot of time without moving. 
The stops should be protected from 
adverse weather conditions, thoroughly 
groomed, and fully accessible.

12. Thanks to prioritised snow removal on 
bike lanes and covered bike parking and 
racks, many people will keep cycling in 
winter.

13. Not all wayfinding information systems 
or signs for people with disabilities are 
well visible in winter. Cities must make 
sure that their visual communication 
systems fulfil their function all year.

14. Lack of free, accessible public toilets 
means that many people are discour-
aged from spending their time outdoors 
in winter. They will feel encouraged to 
use public space in winter more often 
when the appropriate number of open 
public toilets is ensured.

15. To build social and commercial interac-
tions, we need urban furniture adapt-
ed to winter conditions and specially 
selected lighting that ensures comfort 
and safety.

16. Parks must be designed in a way that 
makes it possible for visitors to use 
them in winter as well. They should be 
barrier-free and groomed for pedestri-
ans. At least some benches should be 
south-facing and covered from wind.

Based on: 
Winter Design Guidelines. Transforming 
Edmonton into a Great Winter City

7. Częściowo zadaszone lub osłonięte 
miejsca o charakterze handlowym lub 
dające możliwość zjedzenia posiłków na 
świeżym powietrzu ożywiają przestrzeń 
miasta przez cały rok.

8. Zróżnicowanie wysokości budynku na 
całej jego długości zmniejszy prędkość 
wiatru na poziomie gruntu. Może w tym 
pomóc również łamana linia obiektu oraz
niejednolita powierzchnia typu: balkony, 
cofnięte fasady, otwory.

9. W miejscach z brakiem bezpośredniego 
dostępu do światła słonecznego dobrze 
jest zastosować powierzchnie odbijające 
światło, takie jak lustra.

10. Priorytetowe odśnieżanie chodników 
jest szczególnie ważne w miejscach, 
gdzie często przemieszczają się se-
niorzy. Warto tak dopasować cykle 
sygnalizacji świetlnej, aby w miarę 
możliwości skrócić czas oczekiwania na 
zielone światło, gdy piesi są narażeni na 
oddziaływanie niskich temperatur.

11. Przystanki komunikacji publicznej to 
miejsca, gdzie ludzie spędzają dużo cza-
su w bezruchu. Należy więc zapewnić 
podróżnym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi oraz zadbać o odpo-
wiednie odśnieżenie i dostępność.

12. Priorytetowo odśnieżane ścieżki dla 
rowerzystów czy zadaszone schowki na 
rowery sprawią, że wiele osób dalej bę-
dzie korzystać z tego środka transportu.



1716

PEOPLE
NEED
SAFETY

Ensuring safe and suitable driving condi-
tions and pedestrian facilities is one of the 
most important – and the most difficult – 
challenges faced by local governments in 
winter. Pavements covered in ice and snow 
are a major obstacle for pedestrians, in-
cluding the elderly, who sometimes simply 
cannot leave their homes to avoid slipping 
and getting hurt. Some towns and cities are
implementing programmes aimed at prior-
itising pavement clearing; others organise 
volunteering groups to help the elder citi-
zens in winter. Cleared pathways mean that 
walking is easier, which, in turn, encourages 
people to be more active and, as a result, 
improves their wellbeing. Besides, facilitat-
ed winter mobility has a positive impact 
on the economic development and opera-
tions of the place. The solutions that might 
be of use in such situations include anti-
slip shoe grips, mini-skis for wheelchairs 
and pushchairs, and heated pavements 
and streets. However, some places still use 
traditional methods, such as sprinkling salt 
on roads and walkways. For the sake of the 
whole ecosystem, this solution should be 
gradually replaced by more environmental-
ly-friendly methods.

Being able to walk safely on snowy and icy 
pavements is sometimes the best moti-
vation for people to leave their homes in 
winter. Numerous solutions to this problem 
have been devised over the years. The most 
challenging part is to design a product that 
improves safety and looks nice, being at the 
same time light and easy to use. Nordic Grip 
is a Norwegian company that has developed
several types of non-slip shoe grips: some 
of them are suitable for city walks; others 
can be put on the heel using one hand only. 
There are also mini-grips that you can hide 
in a pocket and put on whenever you like 
and grips for kids that provide them with 
stability while running. The grips come 
in a variety of colours to choose from. They 
differ in the number of hobnails but they all
increase foot grip on slippery surfaces cov-
ered in snow or ice.

Nakładki antypoślizgowe na buty
Non-Slip Shoe Grips
Nordic Grip / nordicgrip.no

LUDZIE 
POTRZEBUJĄ
BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo i zapewnienie przejezdno-
ści dróg oraz komunikacji dla pieszych to 
jedne z najważniejszych i najtrudniejszych 
zadań, z jakimi muszą radzić sobie zimą 
włodarze miast. Zaśnieżone lub oblodzone 
chodniki stanowią wielkie wyzwanie dla 
pieszych, w tym seniorów, którzy często 
nie mogą wyjść z domów w obawie przed 
upadkiem i złamaniami. Niektóre z miast 
wdrażają programy, których założeniem jest 
priorytetowe odśnieżanie chodników, inne 
organizują grupy wolontariuszy pomagają-
cych seniorom w czasie zimy. Odśnieżone 
chodniki i łatwa komunikacja sprawiają, że 
ludzie są aktywniejsi, co znacząco wpływa 
na ich samopoczucie. Ma to też znaczenie 
dla funkcjonowania i rozwoju gospodar-
czego miasta. Rozwiązaniami, które mogą 
w takich sytuacjach pomóc, są nakładki an-
typoślizgowe na buty, narty montowane do 
wózków inwalidzkich lub dziecięcych czy 
systemy podgrzewanych chodników i ulic. 
W wielu miejscach stosuje się jednak bar-
dziej tradycyjne metody, jak sypanie dróg 
solą. Całościowe myślenie o ekosystemie 
każe nam jednak zrewidować to rozwiąza-
nie i szukać bardziej ekologicznych metod.

Możliwość bezpieczniejszego przemiesz-
czania się po ośnieżonych lub oblodzonych 
chodnikach to dla wielu osób motywacja 
do częstszego wychodzenia z domu zimą. 
Powstały rozmaite pomysły jak rozwiązać 
ten problem, ale wyzwaniem było stworze-
nie produktów, które poprawiają bezpie-
czeństwo, a jednocześnie są lekkie, łatwe 
w użyciu i dobrze wyglądają. Norweska 
marka Nordic Grip opracowała kilka rodza-
jów nakładek antypoślizgowych na buty, 
a wśród nich: służące do spacerowania po 
mieście, zakładane jedną ręką na piętę, mini 
nakładki, które możemy nosić w kieszeni 
i założyć w dowolnym momencie, model dla 
dzieci, a także wersję dającą stabilne wspar-
cie podczas biegania. Nakładki mogą mieć
różne kolory, wybrane przez użytkowników. 
Różnią się ilością ćwieków, ale wszystkie 
służą zwiększeniu przyczepności na śliskich 
chodnikach pokrytych śniegiem lub lodem.
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The Snowmelt System in Holland, Michigan, 
was developed in 1988. It was extended 
several times and currently it provides 

The City of Calgary has adopted an innova-
tive approach to street de-icing. Beet brine 
is used for this purpose: the substance 
prevents ice bonds from forming, which 
helps in road cleaning and long-term main-
tenance. The goal of the initiative is to pro-
tect infrastructure, heritage buildings, and 
environment by using less salt. The mixture 
of sugar beet molasses with brine and other 
chlorides in a 10% to 35% blend is a natural 
alternative to salt. Beet juice is a natural 
rust inhibitor – it reduces the corrosive 
properties of salt by 75%. It’s also cheaper. 
This is best illustrated by an example: a full 
truck of beet brine (5,500 l) contains about 
980 kg of salt, whereas a truck loaded with 
salt only would represent 7,000 kg. As the 
brine is made from sugar beets, it doesn’t 
leave stains and it contains carbohydrates, 
which helps it stick in place. The substance 
is effective even at a temperature of –20° C. 
Currently, beet brine is mostly used in 
downtown Calgary, but the area is extend-
ed year by year.

System topienia śniegu na chodnikach i ulicach w Holland, Stany Zjednoczone
Snowmelt System in Holland, United States
snowmelt.cityofholland.com

Odladzanie ulic w Calgary, Kanada
Street De-icing in Calgary, Canada
calgary.ca

System topienia śniegu na chodnikach oraz
ulicach w centrum Holland powstał w 1988 
roku. Był kilkukrotnie rozbudowywany 

Miasto Calgary w innowacyjny sposób pod-
chodzi do kwestii odladzania ulic. Używa 
solanki buraczanej, która zapobiega tworze-
niu się wiązań lodu, co pomaga oczyszczać 
drogi. Inicjatywa poprzez użycie mniejszej 
ilości soli chroni infrastrukturę, zabytkowe 
budynki i środowisko. Ta naturalna alter-
natywa jest mieszanką melasy z buraków 
cukrowych z solanką oraz innymi chlorkami 
w dawce od 10 do 35%. Solanka z buraków 
jest naturalnym inhibitorem rdzy – zmniej-
sza korozyjne właściwości soli o 75%. Jest
też tańszą alternatywą. Dla porównania: 
pełna ciężarówka (5500 litrów) solanki 
z buraka zawiera ok. 980 kg soli, podczas 
gdy ciężarówka z samą solą – ok. 7000 kg.
Solanka nie pozostawia plam, ponieważ
jest zrobiona z buraków cukrowych, po-
nadto zawiera węglowodany, dzięki czemu 
pozostaje tam, gdzie została umieszczona. 
Mieszanka działa nawet przy tak niskich 
temperaturach jak –20° C. Aktualnie jest 
stosowana głównie w centrum miasta, ale 
z roku na rok Calgary poszerza ten obszar. 

i obecnie zapewnia ok. 64 000 m2 ogrzewa-
nych traktów. Ciepło odpadowe, powstałe 
w procesie wytwarzania energii, służy do 
ogrzania wody krążącej w rurach ułożonych 
pod chodnikami oraz ulicami. System może 
stopić 2,5 cm śniegu na godzinę przy tem-
peraturze -6° C i wietrze o prędkości 5 m/s.
Wykorzystywany jest obieg zamknięty, 
żeby oszczędnie gospodarować wodą. Tym 
bardziej, że używa się wody pitnej, dzięki 
czemu gromadzi się mniej osadów nisz-
czących infrastrukturę grzewczą. Korzyści 
wynikające z funkcjonowania systemu? Od-
pada konieczność odśnieżania ulic i chodni-
ków, nie trzeba używać soli zanieczyszcza-
jącej środowisko i niszczącej infrastrukturę 
drogową, zmniejsza się liczba stłuczek 
samochodowych, mniej osób doświadcza 
złamań i innych urazów w wyniku upadku 
na śliskiej nawierzchni. System wpływa na 
rozwój gospodarczy centrum miasta, z któ-
rego zimą chętnie korzystają mieszkańcy.

about 64,000 m2 of heated pathways and
roadways in the city centre. Waste heat 
from power generation is captured to heat 
water, which is circulated through tubing 
laid underneath the pavements and streets. 
The system is able to melt 2.5 cm of  snow 
per hour, at air temperature of –6° C and 
wind speed of 5 m/s. As the system is 
a closed circuit, water management is sus-
tainable. By using potable water, the sys-
tem is less likely to have sediment, which 
should reduce wear on valves. The solution 
has plenty of benefits: there is no need for 
snow ploughing or using salt which pollutes 
the environment and damages road infra-
structure; there are fewer car crashes and 
people slipping on ice, falling, and breaking 
their legs or spraining their ankles. What’s 
more, the system contributes to the overall 
economic growth of the downtown, as the 
city inhabitants are more likely to visit it 
during the winter.
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Wheelblades are skis designed for wheel-
chairs and pushchairs to ensure safety and
mobility on snow and ice. The S size is 
aimed at wheelchairs, while the XL size can 
be used for pushchairs, rehab buggies, and 
bike trailers. Thanks to the easy-to-adjust, 
quick-release, patented binding mechanism,
this practical aid can be assembled in a flash.
As the skis move along the ground with very
little friction, even larger irregularities in the
terrain can be easily navigated. Front wheels 
don’t sink into the snow owing to the broad 
contact surface. Stability is guaranteed by 
two channels on the bottom of the runners. 
Made of high-quality materials, the skis are
durable and resistant to any weather. 
The product was invented by Patrick Mayer, 
a professional snowboarder who suffered a 
sporting accident which left him paraplegic 
and dependent on a wheelchair and walking 
aids. He knows the problems and limita-
tions encountered by people with reduced 
mobility all too well and wants to keep living 
an active life, so he opened his company to 
design and produce equipment for persons
with disabilities. He cooperates with experts 
from Switzerland and Germany.

Narty do wózków inwalidzkich i dziecięcych Wheelblades S i XL
Wheelblades – Skis for wheelchairs and pushchairs 
Projekt | Design: Patrick Mayer / NICON-TEC GmbH / nicon-tec.com  
Polski dystrybutor | Polish distributor: Strefa Zdrowia / www.strefa-zdrowia.com.pl

Wheelblades to specjalne narty do wózków, 
zapewniające bezpieczeństwo i mobilność 
przy poruszaniu się po śniegu oraz lodzie. 
Rozmiar S przeznaczony jest dla wózków in-
walidzkich, a XL dla wózków spacerowych, 
chodzików rehabilitacyjnych czy też przy-
czepek rowerowych. Dzięki łatwemu do 
regulacji, opatentowanemu mechanizmowi 
wiązania nart da się je zamontować w kilka 
sekund. Ponieważ porusza się w nich z bar-
dzo małym tarciem, można łatwiej poko-
nywać nawet większe nierówności terenu. 
Przednie koła nie zapadają się dzięki szero-
kiej powierzchni styku, a stabilność zapew-
niają dwa kanały na spodzie narty. Dzięki 
zastosowanym materiałom są wytrzymałe 
oraz odporne na warunki atmosferyczne. 
Wynalazcą nart jest zawodowy snowbo-
ardzista Patrick Mayer, który w wyniku 
wypadku stracił pełną sprawność i porusza 
się, korzystając z kul lub wózka inwalidzkie-
go. Jako osoba, które wie wszystko o ogra-
niczeniach i codziennych problemach, ale 
chce dalej aktywnie i mobilnie żyć, założył 
firmę, która razem z ekspertami ze Szwajca-
rii i Niemiec opracowuje i produkuje sprzęt 
dla osób z niepełnosprawnościami.
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The Fiskars SnowXpert™ product line is 
a convenient set of tools for removing
snow from cars and pavements. The brush
and scraper help in removing snow, ice,
and water from car windows – the silicon 
bristle won’t make any scratches on the 
glass. The tools can be used separately or
connected. The car spade made of a light-
weight and weatherproof material can 
get rid of hard snow. There is an additional 
steel rim to protect it from damaging. The 
snow shovel has a reinforced polypropylene 
hilt and a light aluminium handle for com-
fort. The snow scoop for larger surfaces 
has a durable handle, a patented steel cut-
ting edge that digs in snow and ice, and an 
injection-moulded hilt for better stability.

Challenge: 
SALT ON THE ROADS

The kind of salt used on roads to melt 
snow is not neutral to the environment 
or urban infrastructure. The arguments 
in favour of salt are simple: it’s cheap and 
works fast. Unfortunately, salt crystals 
burst cracks in asphalt and make holes. 
Concrete elements and building walls that 
have contact with slush get damaged in 
the same way. What’s more, salt speeds 
up the corrosion of car chassis and metal 
infrastructure – signposts, noise barriers, 
railings, etc. Plants get destroyed as well 
– the high level of salts impedes water ab-
sorption. Some salt gets to storm stewers 
and ends up in rivers, where it harms the 
local fauna.
Some Polish cities have already begun to 
limit their use of salt on the roads and they 
are experimenting with other products; 
e.g., they scatter coffee dregs on pave-
ments. These experiments are not entirely 
satisfactory, but they are definitely worth-
while, because a change in the common 
approach to this problem is simply neces-
sary. We also need more flexible laws that 
would enable the implementation of new, 
green solutions.

Narzędzia do odśnieżania Fiskars SnowXpert™
Fiskars SnowXpert™ – Snow removal tools
fiskars.pl

Seria Fiskars SnowXpert™ to zestaw narzę-
dzi przydatnych przy odśnieżaniu zarówno 
samochodu, jak i przydomowego chodnika. 
Szczotka i drapaczka do lodu pomagają usu-
nąć śnieg, lód i wilgoć z szyb samochodo-
wych, a silikonowe włosie nie rysuje szkła. 
Obu narzędzi można używać oddzielnie lub 
połączyć je w jedno. Łopata samochodowa, 
wykonana z lekkiego i odpornego na warun-
ki atmosferyczne tworzywa, jest w stanie
usunąć najtwardszy śnieg. Przed uszkodze-
niami zabezpiecza ją dodatkowa stalowa li-
stwa. Szufla do śniegu posiada wzmocnioną 
głowicę z polipropylenu i lekki, aluminiowy
trzonek. Pług śnieżny do odśnieżania więk-
szych powierzchni ma wytrzymałą rączkę, 
opatentowaną stalową krawędź tnącą, 
która wbija się w śnieg i lód, oraz bardziej 
stabilną, formowaną wtryskowo głowicę.

Wyzwanie: 
SÓL NA DROGACH

Sól używana na drogach do rozpuszczania 
lodu nie jest obojętna ani dla środowiska, 
ani dla miejskiej infrastruktury. Argumen-
tem za jej użyciem jest jej niska cena oraz 
szybkie działanie. Niestety kryształy soli 
rozsadzają szczeliny w asfalcie i powodują 
dziury. W ten sam sposób niszczone są be-
tonowe elementy i ściany budynków, które 
mają styczność z błotem pośniegowym. 
Sól przyspiesza również korozję podwozi 
samochodów i metalowej infrastruktury – 
słupów oraz znaków drogowych, ekranów 
dźwiękochłonnych, ogrodzeń itp. Niszczona 
jest też rosnąca wokół roślinność, ponieważ 
duże zasolenie utrudnia wchłanianie wody 
przez rośliny. Część soli trafia do studzienek 
kanalizacyjnych, a później do rzek, co nega-
tywnie oddziałuje na żyjące tam zwierzęta.
Niektóre z polskich miast już ograniczają 
stosowanie soli, eksperymentując z innymi 
środkami, np. fusami kawy, którymi posy-
pywane są chodniki. Próby te nie są w pełni 
satysfakcjonujące, ale bez wątpienia warto 
je podejmować, bo konieczna jest zmiana
podejścia. Potrzebujemy również większej 
elastyczności przepisów, umożliwiających 
wprowadzenie nowych, bardziej ekologicz-
nych rozwiązań. 
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PEOPLE
NEED
LIGHT

In winter, we use a lot of artificial lighting. 
It revives cities, makes us feel better and 
safer, helps us survive long and dark after-
noons, and encourages us to take part in 
events that take place after dark.
Designers keep searching for solutions to 
reconcile different – sometimes opposing
– interests, related to ecology, economy, 
life comfort, and safety. Thanks to their
efforts, brilliant ideas are brought to life,
such as smart lighting systems, which 
reduce the light when it’s not necessary. 
There are also solutions in which light is 
generated as a result of play. Moreover,
designers improve city information sys-
tems or signs for people with disabilities 
to make sure they are visible in the dark. 
These tiny improvements help in making
public space accessible to more users.
And yet, we mustn’t forget about the eco-
nomic and ecological costs we bear in 
this respect – not only high electricity 
bills resulting from excessive light use but 
also the impact that artificial light has on 
the environment.

Rjukan is a Norwegian town surrounded 
by mountains. In the winter period, from 
October to March, it has no direct access 
to sunlight. It was one of the first places to 
use deflected sunshine. Three heliostats 
equipped with computer-controlled mir-
rors covering a total surface of 51 m2 keep 
track of the sun and reflect its light down 
towards the market square. The light falls 
on an elliptical area of 600 m2. The idea of 
using mirrors to reflect sunlight emerged
as early as in 1913. Large, rotatable mir-
rors were supposed to be built on top of 
the mountains, on the north side of the 
valley, to collect the sunrays and disperse 
them over the town. The idea came true 
100 years later thanks to the artist Martin 
Andersen: working on his own concept, 
he discovered that a similar idea had been 
conceived before. The plans were even-
tually made real: the inhabitants of Rjukan 
can now enjoy at least a bit of sunlight in 
the darkest weeks of winter.

Lustra słoneczne w Rjukan, Norwegia
Sun mirrors in Rjukan, Norway
Inicjator | Initiator: Martin Andersen
visitrjukan.com

LUDZIE
POTRZEBUJĄ
ŚWIATŁA

Zima to czas, w którym wykorzystujemy
szczególnie dużo sztucznego światła. Sztu-
czne oświetlenie poprawia nasze samo-
poczucie, pozwala funkcjonować w długie 
popołudnia, ożywia miasto, sprawia, że czu-
jemy się bezpieczni, powoduje, że chętniej 
uczestniczymy w wydarzeniach po zmroku. 
Projektanci cały czas szukają rozwiązań 
umożliwiających pogodzenie różnych, cza-
sem sprzecznych, interesów dotyczących 
ekologii, ekonomii, komfortu życia i bezpie-
czeństwa. Dzięki tym wysiłkom powstają 
m.in. systemy inteligentnego oświetlenia, 
które zmniejszają moc światła wtedy, 
kiedy nie jest ono potrzebne. Pojawiają się 
rozwiązania, których zasadą działania jest 
wytwarzanie światła w wyniku zabawy. Pro-
jektanci usprawniają też systemy informacji 
miejskiej czy oznaczenia dla osób z niepeł-
nosprawnościami, tak by były one dobrze 
widoczne w ciemności. Takie ulepszenia 
sprawiają, że przestrzeń publiczna staje się 
dostępna dla większej liczby odbiorców.
Nie możemy jednak zapominać o ponoszo-
nych kosztach ekonomicznych i ekologicz-
nych – chodzi nie tylko o wysokie rachunki 
wynikające z nadmiernego rozświetlenia 
przestrzeni, ale też o wpływ, jaki sztuczne 
oświetlenie ma na stan środowiska.

Rjukan to norweskie miasto otoczone góra-
mi i pozbawione słońca w okresie zimowym, 
od października do marca. Jako jedno 
z pierwszych wykorzystało sztuczne świa-
tło słoneczne. Trzy heliostaty o łącznej
powierzchni 51 m2 ze sterowanymi kompu-
terowo lustrami, podążającymi za ścieżką
słońca na niebie, odbijają promienie słone-
czne i kierują na rynek miasta. Światło jest 
skupione na placu o eliptycznym kształcie 
i powierzchni ok. 600 m2. Sam pomysł 
użycia luster narodził się w 1913 roku. Na 
szczycie grzbietu górskiego, po północnej 
stronie doliny, miały zostać usytuowane 
duże obrotowe lustra, które zbierałyby pro-
mienie słoneczne, a następnie rozpraszały 
je nad miastem. Pomysł doczekał się realiza-
cji 100 lat później za sprawą artysty Martina 
Andersena, który, pracując nad swoją kon-
cepcją, odkrył, że już wcześniej pojawiła się 
podobna idea. Ostatecznie udało się plany 
urzeczywistnić i podarować mieszkańcom 
Rjukan trochę światła w okresie zimy.
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Light Swing is an interactive installation 
which combines play and motion. The 
rhythm of the swinging movement pro-
duces energy to illuminate the Light Swing. 
The installation is meant to promote sus-
tainable design – the lamps emit light only 
when the swing is active. It can be placed 
in any kind of public space as it doesn’t 
need electricity to work. The swing is 
a prototype and it belongs to the WINTER 
IN HEL concept, developed by Päivi Raivio 
and Daniel Bumann to enliven public places 
during the cold and dark seasons. Winter is 
often seen as the time when public space 
can’t be lively – the designers want to bust 
this myth. Other projects are planned as 
part of WINTER IN HEL, such as winter gar-
dens, illuminating artworks, and mechani-
cal snow castle brick machines.

Huśtawka Light Swing
Light Swing
Projekt | Design: Päivi Raivio, Daniel Bumann / RaivioBumann / raiviobumann.com

Light Swing to interaktywna instalacja 
łącząca zabawę z ruchem. Podczas huśtania 
wytwarza się energia do oświetlenia prze-
strzeni. Instalacja promuje ideę zrównowa-
żonego projektowania – lampy świecą tylko 
wtedy, gdy huśtawka jest w użyciu. Można 
ją umieścić w dowolnym miejscu publicz-
nym, ponieważ do działania nie potrzebuje 
podłączenia do prądu. Huśtawka jest proto-
typem i należy do konceptu WINTER IN HEL 
stworzonego przez Päivi Raivio i Daniela 
Bumanna, aby ożywić przestrzeń publiczną 
podczas zimnych oraz ciemnych pór roku. 
Chłodniejsze pory roku są często postrze-
gane jako czas, w którym miejsca publiczne 
nie mogą tętnić życiem. Projektanci chcą 
przełamać ten mit. W ramach konceptu 
planują kolejne rozwiązania, tj. ogrody zi-
mowe, świecące dzieła sztuki czy maszyny 
do tworzenia bloczków śnieżnych.
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Urban lighting is of particular importance 
during the winter, as it provides comfort 
and safety. Smart lighting in cities is the 
main focus of DOLL Living Lab: a test 
field, showroom, and innovation hub from 
Denmark. Located in Albertslund, 15 km 
from Copenhagen, the lab is based on pub-
lic-private partnership projects. The tested 
solutions include state-of-the-art outdoor 
lighting infrastructure aimed at meeting 
the needs of both people and nature. More 
than 80 solutions are being tested in the 
city currently, including modern lighting 
systems: solar, photovoltaic, dynamic, and 
tunable white. They are adjustable in terms 

SEEN is a collection of textiles designed 
by Marlies Schets. The designer decided 
to confront the fact the people are gen-
erally reluctant to wearing high-visibility 
elements, which usually take the form of 
fluorescent jackets, safety vests, or reflec-
tive bands. The challenge she faced was 
to come up with a solution that involved 
reflective elements without forcing people 
to wear ugly, shapeless clothes. The collec-
tion is comprised of products that reflect 
light at night, just like standard reflective 
fabrics, but look casual during the day. 
The designed textiles contain reflective 
yarn and combine various types of mate-
rials, patterns, and colours. Thanks to this, 
the textiles can be used, for example, in 
the cycling and fashion industry to manu-
facture bags, neckwear, or zips. The SEEN 

SEEN – kolekcja tkanin i produktów odblaskowych
SEEN – reflective textiles
Projekt | Design: Marlies Schets / www.marliesschets.nlLaboratorium inteligentnego oświetlenia i usług Smart City

DOLL Living Lab w Albertslund, Dania
DOLL Living Lab – Intelligent lighting and Smart City services
in Albertslund, Denmark
doll-livinglab.com

Odpowiednie oświetlenie miejskie jest 
szczególnie ważne w okresie zimowym, bo 
zapewnia nam komfort oraz bezpieczeń-
stwo. Inteligentne oświetlenie w miastach 
to temat, którym zajmuje się duński DOLL 
Living Lab, będący jednocześnie ośrodkiem 
testowania, przestrzenią wystawienniczą 
i centrum innowacji. Znajduje się on w od-
dalonym 15 km od Kopenhagi Albertslund 
i funkcjonuje w oparciu o partnerstwo 
publiczno-prywatne. Sprawdzane są tu naj-
nowocześniejsze rozwiązania zewnętrznej
infrastruktury oświetleniowej, z uwzględ-
nieniem potrzeb zarówno ludzi, jak i przy-
rody. Aktualnie w przestrzeni miasta obok 

SEEN to kolekcja materiałów oraz wzorów 
odblaskowych zaprojektowanych przez 
Marlies Schets. Wyzwaniem było przezwy-
ciężenie niechęci ludzi do noszenia odbla-
sków, które zazwyczaj przyjmują formę 
neonowych kurtek, kamizelek z odblasko-
wymi paskami bądź opasek odblaskowych. 
Chodziło o znalezienie rozwiązania, które 
nie skazuje nas na rezygnację z odblasków 
albo konieczność noszenia bezkształtnych 
kurtek. W skład kolekcji wchodzą produkty, 
które mają właściwości odbijania światła 
w nocy, tak jak typowe tkaniny odblaskowe, 
natomiast w ciągu dnia wyglądają całkiem 
zwyczajnie. Stworzone przez projektantkę
tkaniny zawierają w sobie odblaskową przę-
dzę i powstają dzięki różnym zestawieniom 
włóczek, wzorów i kolorów. To pozwala na 
wykorzystanie tkaniny na przykład w branży

siebie testowanych jest ponad 80 rozwią-
zań, włączając w to systemy oświetleniowe:
solarne, fotowoltaiczne, dynamiczne, z fun-
kcją regulacji bieli, dostosowaną do pór 
dnia, zmieniających się warunków i różnych 
poziomów aktywności. Technologia LED 
oraz inteligentne zarządzanie oświetleniem 
mogą zmniejszyć zużycie energii wykorzy-
stywanej w tradycyjnych systemach nawet 
o 80%, co przyczynia się do redukcji kosz-
tów. Obecnie centrum zajmuje się również 
innymi rozwiązaniami w duchu Smart City.

of the time of the day, changing conditions, 
and various levels of activity. The LED and 
smart lighting management technologies 
are able to reduce energy consumption by 
up to 80% as compared to traditional sys-
tems, which means lower costs as well. At 
present, the centre is also working on other 
Smart City solutions.
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Challenge: 
LIGHT POLLUTION

Street lights, shop lights, neon signs, and 
decorative illuminations that we are so 
fond of in winter have a powerful impact on 
the environment. The problem is twofold: 
there is too much light and it is dispersed 
in wrong directions. Skyglow dims starlight 
and hampers astronomical observations. 
Research reveals that it is currently impos-
sible to watch natural night sky in 67% of 
the area of Poland.
Light pollution is harmful to people, ani-
mals, and plants. It has a negative impact 
on human vision and circadian cycle, lead-
ing to sleeplessness, depression, and lower 
immunity. When plants grow near artificial 
sources of light, their life cycle is also dis-
turbed, which affects the time that buds 
show up as well as the amount of fruit they 
give. Artificial light harms migrating birds, 
too – some fall into so-called light traps and 
are unable to get out. Some animals’ natural 
habitats get reduced, as they avoid light to 
protect themselves from predators.
We are unable to resign from using artificial 
lighting altogether. We can, however, use it 
wisely and implement systems that reduce 
skyglow and carbon emissions.

Wyzwanie: 
ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM

Oświetlenie uliczne, oświetlenie sklepów, 
neony oraz iluminacje świetlne, z których 
tak chętnie korzystamy zimą, nie są obojęt-
ne dla środowiska. Problemem jest nadmiar
światła, jak też i to, że jest ono rozprasza-
ne w nieodpowiednich kierunkach. Łuna 
świetlna przyćmiewa blask gwiazd i utrud-
nia obserwacje astronomiczne. Badania 
mówią, że na 67% powierzchni Polski nie 
jest już możliwe zaobserwowanie natural-
nego nocnego nieba.
Zanieczyszczenie światłem szkodzi lu-
dziom, zwierzętom i roślinom. Wpływa ne-
gatywnie na wzrok, zaburza dobowy rytm 
funkcjonowania człowieka, co prowadzi do 
bezsenności, depresji i utraty odporności. 
Zaburzone zostają też cykle rozwojowe ro-
ślin rosnących w pobliżu sztucznych źródeł
światła, co z kolei wpływa na czas pojawia-
nia się pąków oraz ilość owoców. Sztuczne
oświetlenie szkodzi migrującym ptakom – 
niektóre wpadają w świetlne pułapki, z któ-
rych nie potrafią się wydostać. Prowadzi też
do redukcji siedlisk zwierząt, które unikają 
światła, chroniąc się przed drapieżnikami.
Ze sztucznego oświetlenia nie jesteśmy 
w stanie całkowicie zrezygnować. Możemy 
jedynie mądrze z niego korzystać i używać 
systemów, które ograniczą łunę świetlną 
i zmniejszą emisję dwutlenku węgla. 

rowerowej oraz modowej do tworzenia ple-
caków, szalików lub zamków. Plecak SEEN
wykonany jest z odblaskowego materiału 
z umieszczoną na jego wierzchu wycinaną 
laserowo tkaniną. Szalik powstaje z tkane-
go materiału i jest dostępny w wielu paste-
lowych odcieniach.

backpack is made of a reflective fabric with 
a laser-cut outer layer. The SEEN scarf, on 
the other hand, is made of a woven textile, 
available in a variety of pastel hues.
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PEOPLE
NEED
WARMTH

In winter, we need warmth and shelter. We 
need non-commercial solutions to be able 
to hide from cold and warm up. These may 
be some sheltered areas where visitors 
could sit and have hot tea, such us warming
huts that have been installed in some city 
parks. The access to warm toilets is of ut-
most importance as well. What’s more, res-
taurant owners often instal special lamps
and windbreaks which allow their guests to
have lunch or dinner outside. There are also
solutions for individuals, some of them really 
compact – hand warmers or heated insoles.
To survive winter, we need more than phys-
ical warmth – emotional warmth is crucial, 
too. Designers take that into account and 
take care of the people who seem invisible 
in public space. In cooperation with NGOs 
and charity organisations, designers create 
solutions for people without housing or mi-
grants. Winter may bring joy but it requires 
constant attention to basic human needs. 
Not only during the Christmas season.

To ensure the comfort and safety of public 
transport passengers, the city of Seoul has 
recently begun implementing the Smart 
Shelters project. The smart bus stops are 
equipped with solar panels, digital displays,
air purifiers, Wi-Fi, safety facilities, and 
solutions for people with disabilities. In the 
nearest future, foreigners and people with 
visual impairments will also be able to use 
the voice assistance function. All the de-
vices form an integrated real-time control 
system. 
The Smart Shelters project was consulted 
with travellers to eliminate the existing 
issues. As a result, for instance, bus shelter 
tops were made longer and higher so that 
the persons who get on and off would not 
get wet in the rain. The shelters are also 
meant to be a chillout zone and their walls 
are covered with greenery to create verti-
cal gardens. Moreover, solutions for colder 
days have been implemented, including 
heated benches made of tempered glass 
and a nanomaterial that keeps the temper-
ature up to about 40 degrees Celsius. The 
idea was inspired by the traditional Korean 
system of underfloor heating, called ondol. 
Last but not least, Seoripul heated tents 
have been installed at the bus shelters to 
make sure that the people waiting for a bus 
do not get cold.

Inteligentne i ogrzewane przystanki autobusowe w Seulu, Korea Południowa
Heated smart bus shelters in Seoul, South Korea
Materiał powstał we współpracy z | The material has been created in cooperation with 
World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO, we-gov.org) 
i rządem metropolitalnym Seulu | and the Seoul Metropolitan Government.

LUDZIE
POTRZEBUJĄ
CIEPŁA

Zimą potrzebujemy ciepła i schronienia. 
Potrzebujemy niekomercyjnych rozwiązań, 
które pozwolą się schować i ogrzać. Mogą 
to być osłonięte miejsca, w których można 
przysiąść i napić się ciepłej herbaty, np. 
instalowane w niektórych miejskich par-
kach ogrzewające chatki. Nie bez znaczenia 
jest dostęp do ciepłych toalet. Właściciele 
restauracji coraz częściej montują lampy 
grzewcze i osłony przeciw wiatrowi, umoż-
liwiające spożywanie posiłków na dworze. 
Pomagamy też sobie sami, nosząc zajmują-
ce niewiele miejsca ogrzewacze do rąk lub 
podgrzewane wkładki do butów.
Ważnym aspektem przeżycia zimowych 
miesięcy jest zapewnienie potrzeby ciepła 
nie tylko fizycznego, ale i emocjonalnego. 
Projektanci próbują to także uwzględnić 
i otoczyć troską osoby najmniej zauważane 
w przestrzeni publicznej. Często podejmują 
współpracę z organizacjami pozarządowymi 
i pomocowymi, wspólnie tworząc rozwią-
zania dla osób bezdomnych czy migrantów. 
Zima daje radość, ale wymaga ciągłego 
pochylania się nad podstawowymi ludzkimi 
potrzebami. Nie tylko od święta.

Seul jest miastem, które w trosce o komfort 
i bezpieczeństwo podróżujących komuni-
kacją publiczną rozpoczęło wdrażanie pro-
jektu Smart Shelters, czyli inteligentnych 
przystanków. Są one wyposażone w panele 
fotowoltaiczne, ekrany multimedialne, 
oczyszczacze powietrza, wi-fi, urządzenia 
bezpieczeństwa, a także rozwiązania dla 
osób z niepełnosprawnościami. W nieda-
lekiej przyszłości zostanie uruchomiona 
usługa poradnictwa głosowego dla cudzo-
ziemców i osób z dysfunkcjami wzroku. 
Wszystkie urządzenia działają w zintegro-
wanym systemie sterowania, pracującym 
w czasie rzeczywistym. 
Projekt Smart Shelters był konsultowany 
z pasażerami, aby wyeliminować istniejące 
niedogodności. Dzięki temu m.in. wydłużo-
no i podwyższono dachy przystanków, żeby 
osoby wsiadające i wysiadające nie mokły 
na deszczu. Przystanki mają być również 
miejscem relaksu – na ich ścianach zainsta-
lowano pionowe ogrody. Wprowadzono 
też rozwiązania na chłodne dni, takie jak 
podgrzewane ławki z hartowanego szkła 
i nanomateriału, które utrzymują tempe-
raturę ok. 40 stopni Celsjusza. Jako inspi-
racja posłużył tradycyjny koreański system 
ogrzewania podpodłogowego – ondol. 
W mieście pojawiają się też przy przystan-
kach podgrzewane namioty Seoripul, które 
zapewniają ciepło oczekującym na autobus.
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Initiated in 2018, Quebec City’s Warming
Stations project aims to break social iso-
lation often caused by the cold season. It 
creates opportunities of socialisation by 
offering a unique winter experience to the 
city’s residents and visitors. The Warming 
Stations are located in public parks, library 
yards, or street corners. The design con-
cept is quite minimalist: a fireplace provides 
a warming central element around which 
comfortable seats are set up to foster social 
interactions. All in circularity, these small

Stacje ogrzewające w Quebecu, Kanada
Warming Stations in Quebec, Canada 
ville.quebec.qc.ca/stationschaleureuses

Funkcjonujący od 2018 roku projekt stacji 
ogrzewających w Quebecu ma na celu prze-
łamanie izolacji społecznej, którą powo-
duje zima. Stwarza możliwość kontaktów, 
dostarczając mieszkańcom i podróżnym 
odwiedzającym miasto wyjątkowych zimo-
wych wrażeń. Stacje ogrzewające znajdują 
się w parkach publicznych, na dziedziń-
cach bibliotek czy rogach ulic. Koncepcja 
projektu jest minimalistyczna: wytwarza-
jący ciepło kominek otoczony wygodnymi 
siedzeniami sprzyja tworzeniu interakcji 

społecznych. Powstają kręgi, które niczym 
małe miejskie wysepki stają się atrakcyjny-
mi, przytulnymi i inkluzywnymi miejscami 
spotkań dla ludzi w sezonie zimowym. 
Stacje współprowadzone z partnerami spo-
łecznymi mają promować oraz wzmacniać 
lokalną tożsamość. Aby ożywiać i animo-
wać te miejsca, organizowane są koncerty, 
wystawy fotograficzne i działania związane 
z tworzeniem lokalnych opowieści. Dzięki 
temu stacje mają potencjał, by funkcjono-
wać przez cały rok. Czasowe aktywności 
dają możliwość testowania pomysłów na 
ożywianie sąsiedztwa zimą, stając się wkła-
dem w planowanie urbanistyczne Quebecu.

urban places create attractive, inclusive, 
and cosy social hubs for people to meet dur-
ing the cold season. The Warming Stations 
are run in collaboration with community 
partners in order to enhance and promote 
a festive environment characterised by their 
own local identities. Concerts, photogra-
phy exhibitions, and storytelling activities 
take place to liven up the sites that would 
otherwise be unused during the winter. 
The Warming Stations make it possible to 
bring these spaces to life all year round. This 
temporary activation of public space gives 
room for testing ways of animating the 
neighbourhoods in winter and contributes 
to the urban planning of the city.
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“Warming Huts: An Art + Architecture Com-
petition on Ice” is a competition launched 
in 2009. Every year, projects from around 
the world are submitted online. Then, the 
jury selects the best ideas, characterised 
by innovation in design, craft, and art. The 
most important criteria include the use of 
materials, providing shelter, easy installa-
tion, and integration with the landscape. 
At the end of January, the selected winners 
go to Winnipeg, where they have a week to 
build their projects, under a watchful eye 
of the locals. The projects are located along 
the River Trail, near the junction of the Red 
and Assiniboine Rivers, which is a popular 
place among the locals as well as tourists. 
The huts remain there until the end of the 
winter and the visitors can warm them-
selves up inside them while skating nearby.

Chatki ogrzewające Warming Huts w Winnipeg, Kanada
Warming Huts in Winnipeg, Canada 
warminghuts.com

Konkurs na chatki ogrzewające Warming 
Huts: An Art + Architecture Competition on 
Ice rozpoczął się w 2009 roku. Corocznie do 
udziału w nim są zgłaszane prace z całego 
świata. Propozycje do konkursu można skła-
dać online, następnie jury wybiera te, które 
najlepiej pokazują nowatorstwo w dizajnie, 
rzemiośle oraz sztuce. Ważne są: użyty 
materiał, zapewnienie schronienia, łatwość 
skonstruowania i integracja z krajobrazem. 
Pod koniec stycznia zwycięzcy udają się do 
Winnipeg, gdzie w ciągu tygodnia realizują 
swoje projekty, a publiczność obserwowuje 
ich podczas pracy. Projety zostają umiesz-
czone wzdłuż szlaku na przecięciu rzek Red 
i Assiniboine – miejsca popularnego wśród 
mieszkańców i turystów. Realizacje pozo-
stają tam aż do końca sezonu zimowego, 
a goście mogą jeździć na łyżwach, podzi-
wiać chatki ogrzewające i korzystać z nich.
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In winter, most of us prefer to stay indoors,
warm and cosy. There are some people, 
though, who have to work outdoors re-
gardless of low temperatures or snow. To 
help them, Malachowski Alpine Workshop 
from Dębowiec, Poland, developed special-
ist suits for workers that enable them to 
operate in a wide range of temperatures 
(depending on the inner insulation). The 
suits are highly resistant to wear and tear 
and they can be water- or grease-repellent. 
Their construction is optimised for working 
in a safety harness and the profiled hood 
is compatible with a helmet. There are also 
zipped pockets, pit zips, and knee and but-
tock guards. The inner braces and the lower 
leg rims are adjustable. The sleeves and 
trousers are equipped with retro-reflectors. 
The suits can be adjusted to workers’ vari-
ous technical and protective requirements.

Specjalistyczny kombinezon roboczy 2L SPEC
2L SPEC – Specialist suit for workers
Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski / malachowski.pl

Zimą wielu z nas chętniej spędza czas w cie-
płych pomieszczeniach. Nie brakuje jednak 
osób, które muszą wykonywać swoje obo-
wiązki, nie zważając na niską temperaturę 
czy opady śniegu. Z myślą o nich Pracownia
Sprzętu Alpinistycznego Małachowski z Dę-
bowca opracowała specjalistyczne kombi-
nezony robocze, które umożliwiają pracę 
w szerokim zakresie temperatur (w zależno-
ści od wewnętrznego ocieplenia). Kombine-
zony mają podwyższoną odporność mecha-
niczną na rozrywanie i ścieranie, mogą być 
też wodo- oraz olejoodpychające. Ich kon-
strukcja jest zoptymalizowana pod kątem
pracy w szelkach bezpieczeństwa, a wymo-
delowany kaptur umożliwia założenie kasku.
Kombinezony mają również system zamy-
kanych kieszeni, kanały wentylacyjne pod 
pachami zapinane na zamek błyskawiczny
oraz wzmocnienia na wysokości kolan i po-
śladków. Dodatkowo wprowadzono możli-
wość regulacji wewnętrznych szelek oraz 
obwodu dolnej części nogawki, a także ele-
menty odblaskowe na rękawach i nogaw-
kach. Ubrania robocze można dostosowy-
wać pod względem rozwiązań ochronnych 
i technicznych do potrzeb pracowników.
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The Detroit Empowerment Plan is a non-
-profit organisation that confronts the issue 
of homelessness by educating and employ-
ing homeless parents, providing them with 
paid full-time jobs and additional support. 
The employees produce coats that can be 
easily turned into sleeping bags. The coats 
are then given away to homeless persons 
around the world to help them survive in 
the cold. The coats made of upcycled fab-
rics from companies such as GM or Pata-
gonia are weather-resistant and intended 
to last for multiple seasons. Coat manufac-
turing takes 60% of the working time of 
the people employed by the Empowerment 
Plan. They spend the other 40% raising 

About 3.6 million Syrian refugees are cur-
rently living in Turkey, and millions more 
seek refuge in temporary shelters across 
the Middle East. Unfortunately, the con-
ditions in these places deteriorate consid-
erably in winter and refugees receive only 
blankets, stoves, and fuel. To make it worse, 
8 million tonnes of plastic waste is generat-
ed in the refugee camps annually, most of it 
recyclable. The mission of Waste4warmth is 
to help displaced people overcome difficult 
winter conditions by making insulation 
products for tents out of locally gener-
ated plastic waste and thus provide work 
opportunities for them. What’s more, this 
solution eliminates the costs of importing 
materials from distant places. The insu-
lation production technology resembles 
candy floss. The Polyfloss machine shreds 

Waste4warmth – izolacja namiotów dla uchodźców
Waste4warmth – Insulation shelters for displaced people 
The Polyfloss Factory, Engineers without Borders Norway, Field Ready / waste4warmth.orgProgram wychodzenia z bezdomności w Detroit, Stany Zjednoczone

Empowerment Plan – Breaking the cycle of homelessness in Detroit,
United States
empowermentplan.org

Empowerment Plan z Detroit to organizacja 
non–profit, która zajmuje się problemem 
bezdomności. Edukuje i zatrudnia bezdom-
nych rodziców, zapewniając im płatną pracę 
w pełnym wymiarze godzin oraz dodatkowe 
wsparcie. Osoby te zajmują się produkcją 
płaszczy, które łatwo da się przekształcić 
w śpiwory. Są one przekazywane bezdom-
nym na całym świecie oraz pomagają im 
przetrwać w chłodnych warunkach. Płaszcz 
jest odporny na warunki atmosferyczne, 
produkowany z materiałów z upcyklingu, 
takich firm jak GM i Patagonia. Może służyć 
przez wiele sezonów. Osoby zatrudnione 
przez Empowerment Plan zajmują się nie 
tylko wytwarzaniem płaszczy, które zajmuje

3,6 miliona syryjskich uchodźców mieszka 
obecnie w Turcji, a kolejne miliony szukają 
schronienia w obozach tymczasowych na 
Bliskim Wschodzie. Niestety zimą warunki 
życia w takich miejscach pogarszają się, 
a uchodźcy otrzymują jedynie koce, ku-
chenki czy paliwo. Na dodatek w obozach 
generowanych jest ok. 8 milionów ton 
odpadów z tworzyw sztucznych. Więk-
szość z nich nadaje się do recyklingu. Misją 
projektu Waste4warmth jest pomoc prze-
siedleńcom w przezwyciężaniu trudnych 
warunków zimowych poprzez wytwarzanie 
z lokalnych odpadów produktów izolacyj-
nych do namiotów. W ten sposób uchodźcy
zyskują możliwość pracy. Rozwiązanie to 
redukuje konieczność kosztownego prze-
syłania materiałów z daleka. Proces two-
rzenia izolacji jest inspirowany sposobem

ok. 60% czasu ich pracy: pozostały czas 
spędzają, podnosząc swoje kwalifikacje 
i korzystając z programów wsparcia. Do tej 
pory organizacja pomogła wyjść z bezdom-
ności 95 rodzinom i rozdała 55 000 śpiwo-
rów na całym świecie. Pomysłodawczynią
jest Veronika Scott, która w ramach stu-
denckiego projektu stworzyła płaszcz, ale 
dopiero gdy przekazała go potrzebującej 
kobiecie, uświadomiła sobie, że aby wyjść 
z bezdomności i ubóstwa, potrzeba czegoś 
więcej – pracy. 

their qualifications and taking part in a va-
riety of support programmes. So far, the 
organisation has helped 95 families to break 
the cycle of homelessness; what’s more, 
55,000 coats have been donated to people 
across the globe. The organisation was 
founded by Veronika Scott. She designed 
the coat as part of a student project but 
only when she gave it to a woman in need 
did she realise that homeless people need 
something else to break the vicious circle 
of homelessness and poverty – that is work.
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Challenge: 
GLOBAL WARMING

The process of global warming – or, in
other words, the rise of the Earth’s average 
temperature – has accelerated enormously
in recent years. Scientists predict that it 
will have grown by 1 to 5° C by the end of
the 21st century. This means that life in 
some areas of the world will be impossible. 
As a result, people will migrate. Numerous 
species of plants and animals will be on the 
verge of extinction. Agriculture and animal 
breeding will suffer as well: consequently, 
some food products will completely vanish 
or become extremely expensive. Melting
glaciers will lead to rising sea levels and, 
subsequently, inhabited coastal areas will 
be flooded. Coral reefs and polar caps will
disappear. Instead, new pathogens will 
appear, hazardous to human life and health. 
We will be affected by extreme weather 
conditions, including droughts, hurricanes, 
and heat waves leading to fires.
Sounds scary? There is no other way but to 
achieve climate neutrality and cut carbon 
emissions as soon as possible. CO2 remains 
the most harmful factor causing climate 
change. Saying goodbye to coal and crude 
oil; switching to environmentally-friendly 
vehicles and sustainable agriculture; stop-
ping deforestation – these are the neces-
sary steps that must be taken on a global 
scale. The local scale is of importance, too: 
improvements introduced by local authori-
ties and choices made by individual people.

Wyzwanie: 
GLOBALNE OCIEPLENIE

Globalne ocieplenie, czyli proces wzrostu 
średniej temperatury ziemi, w ostatnich la-
tach bardzo przyspieszyło. Według naukow-
ców do końca wieku średnia temperatura 
Ziemi wzrośnie od 1 do 5° C, co w niektórych
krajach uniemożliwi ludziom przeżycie. 
Efektem tego będą masowe migracje. Wielu 
gatunkom roślin i zwierząt grozi wymarcie. 
Ucierpią też rolnictwo i hodowla, co spo-
woduje, że niektóre produkty żywnościowe 
znikną lub będą bardzo drogie. Na skutek 
topniejących lodowców oraz podniesienia 
się poziomu mórz zostaną zalane zamiesz-
kałe tereny nadmorskie. Znikną rafy koralo-
we i tereny polarne. Pojawią się za to nowe 
patogeny zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. 
Będą dotykać nas ekstremalne zjawiska po-
godowe, takie jak susze, huragany, czy fale 
upałów powodujące pożary.
Brzmi przerażająco? Nie mamy innej drogi 
niż jak najszybsze osiągnięcie neutralności
klimatycznej i zatrzymanie emisji dwutlen-
ku węgla, który w największym stopniu 
odpowiada za globalne ocieplenie. Odejście
od spalania węgla oraz ropy naftowej, eko-
logiczna motoryzacja, zaprzestanie wycinki 
drzew, zrównoważone rolnictwo, to ko-
nieczne rozwiązania podejmowane na skalę
globalną. Bardzo ważna jest też skala lokal-
na, usprawnienia na poziomie polityk miej-
skich i naszych indywidualnych wyborów.

powstawania waty cukrowej. Odpady są 
rozdrabniane, a następnie w specjalnej 
maszynie Polyfloss zamieniane w włókna, 
z których można zrobić np. panele izola-
cyjne do ocieplenia namiotów. Zaletą jest 
to, że maszyny są małe, łatwo przenośne, 
ogrzewane propanem lub gazem ziemnym, 
więc działają też w warunkach polowych.

the plastic waste into thin fibres, which can 
later be used for making insulation panels 
for shelters. The machine is small, easy to 
move, and heated with propane or natural 
gas, so it can work in field conditions with-
out any problem.
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PEOPLE
NEED
AIR

The air we breathe is getting so terrible in 
winter that we don’t even need any official 
announcements about its condition to 
smell and see the smog around us during 
a walk. Smog means that children as well as 
elderly or sick persons cannot spend time 
outdoors. Sadly, smog is not only a winter 
problem: in some parts of the world, it is 
present all year long.
This is why designers keep searching for 
solutions that would help people function 
in public space despite poor air quality. 
These solutions include air pollutions sen-
sors, anti-pollution masks, or air purifiers. 
In towns and cities, there are moss walls, 
buildings that filter the air and absorb the 
smog, and anti-smog bus stops. Walls are 
coated with special pollution-absorbing 
paints and pavements are made of air-pu-
rifying concrete. Smog itself is used for 
making jewellery or ink.
All these solutions are useful but they 
don’t solve the root of the problem – they 
don’t eliminate the sources of pollution. 
A lot depends on legal regulations, state 
and urban policies, and the responsibility 
we all bear for the environment.

The first anti-smog photocatalytic tramway 
tracks were built in Częstochowa. Before
that, the technology had been used occasio-
nally in pavement or building wall elements. 
The tracks are made of special photocata-
lytic concrete, which filters air in the city 
centre. They are more than 1030 m long 
(they cover a 515 m long segment). The tech-
nology is based on a photocatalyst which 
accelerates the natural decomposition of 
pollutants under the influence of sunlight. 
Nitrogen oxides are captured by titanium 
oxide, the main element of the biocement, 
and converted into nitrate ions. Then, they 
turn into safe salts that flow down to the 
sewage system when it rains. Research 
shows that on sunny days, photocatalysis 
neutralises approximately 90% of nitrogen 
oxides, as well as aldehydes, benzene, and 
other organic compounds. On cloudy days, 
70% of air pollutants are removed.

Antysmogowe torowisko tramwajowe w Częstochowie, Polska
Anti-smog tramway tracks in Częstochowa, Poland
czestochowa.pl

LUDZIE 
POTRZEBUJĄ 
POWIETRZA

Stan powietrza, którym oddychamy, pogar-
sza się na tyle, że podczas zimowych spa-
cerów nie potrzebujemy nawet specjalnych 
wskaźników, by poczuć i zobaczyć otacza-
jący nas smog. Zimą wyklucza on dzieci,
osoby starsze czy schorowane z aktywno-
ści na świeżym powietrzu. Niestety doty-
czy on nie tylko pory zimowej: w niektórych 
miejscach na świecie smog jest obecny 
przez cały rok. 
Dlatego projektanci cały czas próbują zna-
leźć rozwiązania umożliwiające funkcjono-
wanie w przestrzeni publicznej pomimo 
złego stanu powietrza. Powstają np. maski 
antysmogowe, czujniki zanieczyszczenia 
powietrza czy oczyszczacze powietrza. 
W miastach pojawiają się przystanki anty-
smogowe, ściany z mchu, budynki filtrujące 
zanieczyszczenia oraz pochłaniające smog. 
Ściany są malowane specjalnymi farbami 
chłonącymi zanieczyszczenia, a chodniki 
robi się z betonu filtrującego powietrze. 
Z samego smogu tworzy się z kolei biżute-
rię czy tusze do pisania.
To wszystko pomaga, jednak nie rozwią-
zuje sedna problemu – nie likwiduje źródeł 
smogu. Wiele zależy od regulacji prawnych, 
polityk rządowych i miejskich oraz naszej 
wspólnej odpowiedzialności za środowisko.

W Częstochowie funkcjonuje pierwsze 
w Polsce torowisko tramwajowe wykorzy-
stujące fotokatalityczną powierzchnię, która 
działa antysmogowo. Do tej pory technolo-
logia ta była używana sporadycznie w ele-
mentach chodników czy elewacji. Torowisko
powstało ze specjalnych płyt z betonu kata-
litycznego, który spełnia rolę filtra powie-
trza i aktualnie ma długość ponad 1030 m
(czyli odcinek trasy o długości 515 m). 
Fotokatalizator pod wpływem światła sło-
necznego przyspiesza naturalny rozkład 
zanieczyszczeń. Tlenki azotu są wychwyty-
wane przez tlenek tytanu, znajdujący się 
w biocemencie, i zamieniane w jony azota-
nu, a te w bezpieczne sole, które pod wpły-
wem deszczu spływają do kanalizacji. Bada-
nia wykazały, że w słoneczne dni neutraliza-
cji ulega ok. 90% tlenków azotu, aldehydów, 
benzenu i innych związków organicznych. 
W pochmurne dni ta wartość wynosi 70%.
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Air quality in India is the worst in the world 
– 9 out of 10 most polluted cities are locat-
ed there. Smog is present throughout the 
entire year and it gets even worse in winter. 
The most alarming situation is in the north 
of the country, intensified by traffic, heat-
ing, and crop burning. Rice straw is a pop-
ular agricultural residue that gets regularly 
burned to make room for wheat. IKEA de-
cided to find a solution to this problem. In 
2018, the company launched the “Better Air 
Now” initiative with the aim to put an end 
to rice straw burning and improve air qual-
ity. The first outcome of the initiative is the 
creation of the FÖRÄNDRING collection (in 
Swedish, the word translates as “change”). 
It consists of 16 products made out of rice 
straw waste by craftspeople from Northern 
India. The dark and light shades of blue re-
flect the current air pollution situation and 
symbolise hope for change. The collection 
includes rugs, table runners, lamp shades, 
posters, and boxes.

Challenge: 
SMOG

Smog – a combination of smoke and fog 
– is a type of intense air pollution, created 
as a result of air mixing with human-made 
pollutants. It consists of, among others, 
suspended particulates (PM10 and PM2.5),
sulphur oxides, and nitrogen oxides. It
usually occurs when there is no wind and
the air is very humid. Smog can penetrate
food, clothes, and building walls. Dust par-
ticles damage our respiratory systems and 
weaken our immunity. They settle in the 
lungs and may lead to asthma, respiratory 
failure, cardiovascular diseases, and cancer. 
In Poland, nearly half of the existing pollu-
tion is caused by the so-called low-stack 
emissions – fumes coming from boilers and 
heaters running on solid fuels, such as coal, 
coal refuse, and wood. Smog is created as 
a result of rubbish burning, road transpor-
tation, and heavy industry.

Kolekcja FÖRÄNDRING z odpadów ze słomy ryżowej – projekt antysmogowy
FÖRÄNDRING collection based on rice straw residue for better air
Projekt | Design: Akanksha Deo, Iina Vuorivirta / IKEA / ikea.com

Wyzwanie: 
SMOG

Smog – czyli połączenie angielskich słów 
smoke i fog (dym i mgła) – to zawiesina, 
która powstaje przez wymieszanie powie-
trza z zanieczyszczeniami, pojawiającymi 
się w wyniku działalności człowieka. 
Składa się ona m.in. z pyłów zawieszonych 
(PM10 i PM2,5), tlenków siarki oraz tlenków 
azotu. Smog szczególnie mocno daje się 
nam we znaki zimą. Sprzyja mu bezwietrz-
na pogoda i wysoka wilgotność powietrza. 
Smog może wnikać w jedzenie, odzież,
ściany budynków. Drobiny pyłów wpływa-
ją negatywnie na nasz układ oddechowy. 
Osiadają w płucach, mogą prowadzić do 
astmy, niewydolności oddechowej, chorób 
układu krwionośnego i nowotworowych. 
Smog obniża naszą odporność. W Polsce 
za prawie połowę zanieczyszczeń odpowia-
da niska emisja, czyli spaliny pochodzące 
z kotłów i pieców na paliwa stałe, takie jak 
węgiel, odpady kopalniane, drewno. Do 
jego powstawania przyczyniają się spalanie 
śmieci, transport drogowy i przemysł.

Indie to jeden z krajów z najgorszą jakością 
powietrza - tam znajduje się 9 z 10 najbar-
dziej zanieczyszczonych miast świata. Smog 
występuje przez cały rok, ale nasila się zimą. 
Najgorsza sytuacja jest na północy kraju, 
a sprzyja temu ruch uliczny, ogrzewanie 
i wypalanie ściernisk. Słoma ryżowa, która 
pozostaje po zbiorach, jest regularnie 
palona, aby na jej miejscu móc posadzić 
pszenicę. IKEA postanowiła znaleźć rozwią-
zanie tego problemu. W 2018 roku powstała 
inicjatywa Better Air Now, której celem było 
zaprzestanie praktyki spalania słomy oraz 
poprawa jakości powietrza. Jej pierwszym 
rezultatem jest 16 produktów z kolekcji. Są 
wykonane przez rzemieślników z Północ-
nych Indii z odpadów słomy ryżowej. Kolory 
przechodzące od ciemnoniebieskiego do ja-
snoniebieskiego pokazują aktualną sytuację 
związaną ze smogiem i symbolizują nadzieję 
na jej zmianę. W skład kolekcji wchodzą 
dywaniki, bieżniki, klosze do lamp, plakaty 
ścienne i pudełka do przechowywania.
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PEOPLE
NEED
PEOPLE

Our cities have not been designed with win-
ter in mind. Most public places are full of life 
in summer but die out in winter. In the cold 
season, we spend much more time at home 
– this forced isolation may have a negative
influence on our mental and physical 
wellbeing and health. According to a study 
run in the city of Khabarovsk, Russia, this 
situation can be changed. When a special 
winter event was organised in the city’s 
main square, the number of people going 
outside to engage in an outdoor activity 
increased by 40% during the day and 60% 
in the evening. Winter public spaces should 
attract people and encourage meetings – 
this requires organised action and infra-
structure support. In many towns and cities,
this is already happening: there are winter 
festivals, creative spaces, popular Christmas
fairs, and sports activities accompanied by 
cultural events and catering facilities. Peo-
ple are attracted to warmth, sounds, and 
a flurry of excitement. The best practice is 
to involve the residents in the process 
of designing winter spaces so that their ex-
pectations are fully met. People like spend-
ing time with each other and they need that 
even more so in winter. They must see a rea-
son to leave their homes, though – nobody 
feels like standing out in the cold to look at 
an empty square or a street.

LUDZIE
POTRZEBUJĄ
LUDZI

Nasze miasta nie są projektowane z myślą 
o zimie. Miejsca, które w ciepłych miesią-
cach tętnią życiem, w zimowych zamierają. 
Zimą spędzamy dużo więcej czasu w domu, 
a spowodowana tym przymusowa izolacja
może źle wpływać na nasze zdrowie fizycz-
ne i psychiczne. Wyniki badań przeprowa-
dzonych w rosyjskim mieście Chabarowsk 
pokazują, że można tę sytuację zmieniać. 
Zorganizowanie zimowego wydarzenia na 
głównym miejskim placu sprawiło, że liczba 
osób, które były aktywne, zwiększyła się 
o 40% w ciągu dnia i aż 60% wieczorem.
Zimowe przestrzenie publiczne powinny 
być miejscami, gdzie ludzie będą chcieli się 
spotykać – wymaga to jednak zorganizowa-
nych działań i wsparcia infrastrukturalnego. 
W wielu miastach organizowane są zimowe 
festiwale, powstają kreatywne przestrzenie, 
popularnością cieszą się jarmarki świątecz-
ne, a aktywności sportowe są obudowane 
programem kulturalnym i infrastrukturą
gastronomiczną. Ciepło, gwar i ruch przy-
ciągają ludzi. Dobrą praktyką jest to, że mia-
sta włączają swoich mieszkańców w proces 
tworzenia zimowych przestrzeni, dzięki
czemu spełniają one ich oczekiwania. 
Ludzie lubią być ze sobą i potrzebują tego 
szczególnie zimą. Muszą mieć jednak dobry 
powód – nikt nie ma ochoty stać na zimnie, 
żeby patrzyć na pusty plac czy ulicę. 

Wintermission was a two-year pilot pro-
gramme initiated in 2018, directed to three 
cities: Buffalo, Eau Claire, and Leadville. It 
addressed the issues of social isolation and 
aimed to increase winter physical activity 
of all the inhabitants, regardless of their 
age, fitness, ethnicity, or socio-economic 
status. In each of the three cities, selected 
in a competition, interdisciplinary working 
groups were set up, consisting of the city 
residents and officials as well as represent-
atives of companies and institutions. The 
project was divided into three stages. In the 

Projekt Wintermission, Stany Zjednoczone
Wintermission, United States
Organizator | Organiser: 8 80 Cities / wintercitiestoolkit.com

Wintermission to dwuletni program pilota-
żowy rozpoczęty w 2018 roku, obejmujący 
trzy miasta: Buffalo, Eau Claire i Leadville. 
Jego celem była walka z izolacją społeczną
oraz zwiększenie aktywności fizycznej 
w okresie zimowym wszystkich mieszkań-
ców – niezależnie od ich wieku, sprawności, 
pochodzenia etnicznego czy sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej. W każdym z trzech
miast, wyłonionych w drodze konkursu, po-
wołano interdyscyplinarne grupy robocze
składające się m.in. z mieszkańców, urzęd-
ników, przedstawicieli firm oraz instytucji. 
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Program przebiegał w trzech fazach – 
w pierwszej mieszkańcy i liderzy rozmawiali 
o tym, za co można lubić zimę i wymieniali 
się pomysłami na to, co zmienić w mieście, 
aby lepiej funkcjonowało o tej porze roku.
Druga faza obejmowała wdrożenie pilotażo-
wych projektów wydarzeń czy interwencji 
miejskich. Trzecia faza wiązała się z opra-
cowaniem długofalowej zimowej strategii 
dla miasta. Jednym z efektów projektu jest 
również przewodnik Winter Placemaking 
Guide, który zawiera przykłady ogólnodo-
stępnych narzędzi do tworzenia bardziej 
przyjaznych oraz włączających przestrzeni 
na czas zimy.

first one, the inhabitants and the leaders 
discussed how winter could be made enjoy-
able and what should be done in the city to 
make it a better-functioning winter place. 
In the second phase, the pilot events and 
interventions were implemented. The third 
stage was related to developing a long-
term winter strategy for the city. One of the 
outcomes of the project is Winter Place-
making Guide, which includes examples of 
accessible tools for creating friendly and 
inclusive public spaces for winter.

Winterways is a pilot programme demon-
strating the potential of Toronto’s laneways 
as alternative public open spaces which 
can provide social and economic benefits. 
The Laneway Project is a non-profit social 
enterprise which initiated the idea. The 
key challenge is to transform unattractive 
places into living public areas. In winter, the 
challenge becomes even more interesting. 
The City of Toronto keeps improving its 
public space to meet the needs of the resi-
dents and takes care of their health during 
the colder months. The Laneway Project 
decided to experiment a transformation 
of a laneway in the heart of Queen West 
(an important cultural and economic 
centre) into an alpine retreat with play-
fully-scaled evergreen mountain planters, 
dichroic glass clouds, and coloured lights. 
The broad schedule of outdoor activities 
encourages people to socialise, celebrate, 
and shop locally.

Projekt Winterways w Toronto, Kanada
Winterways in Toronto, Canada
Organizator | Organiser: The Laneway Project / thelanewayproject.ca

Winterways to pilotażowy projekt poka-
zujący potencjał bocznych uliczek Toronto 
jako alternatywnych otwartych przestrzeni 
publicznych, których ożywienie przynosi 
korzyści społeczne i ekonomiczne. Stoi 
za nim The Laneway Project – przedsię-
biorstwo społeczne non-profit. Kluczem 
do sukcesu jest pomysł, jak przekształcić 
często mało atrakcyjne miejsca w takie, 
gdzie mieszkańcy chcą spędzać czas. Gdy 
w grę wchodzi zimowa pora roku, wyzwanie 
robi się jeszcze ciekawsze. Miasto Toronto 
cały czas stara się ulepszać swoją prze-
strzeń publiczną, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców i dbać o ich zdrowie w czasie 
chłodniejszych miesięcy. The Laneway 
Project postanowił testowo przekształcić 
jedną z bocznych uliczek w sercu ważnego 
centrum kulturalno–gospodarczego – Qu-
een West – w alpejskie ustronie z zabawnie 
przeskalowanymi wiecznie zielonymi rośli-
nami górskimi, szklanymi chmurami i kolo-
rowymi lampkami. Działania w przestrzeni 
dopełnia program wydarzeń, zachęcający 
ludzi do nawiązywania kontaktów towarzy-
skich, świętowania i lokalnych zakupów. 
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The Bentway is a 1.75 km long space under 
Toronto’s Gardiner Expressway trans-
formed into a vibrant public place – a vital 
artery for pedestrians and cyclists, stitch-
ing together seven neighbourhoods and 
expanding access to key attractions such 
as Lake Ontario and Fort York. The area is 
a new meeting place where visitors can 
experience a diverse mix of activities. The 
organisation which takes care of this place 
develops a year-round schedule of artistic, 
cultural, recreational, and entertainment 
events. The multifunctional space serves 
as an example of how the re-use of infra-
structure can support new forms of public 
life. Launched in 2018, the figure-eight trail 
weaving its way around the Expressway’s 
concrete columns is used for walking or, in 
winter, for skating. It is an essential gather-
ing place for local neighbours and city-wide 
visitors. One of the goals of the project is 
to combine winter leisure activities with 
art, so the space is often filled with sculp-
tures, art installations, and other exhibits.

Przestrzeń The Bentway pod wiaduktem w Toronto, Kanada
The Bentway Space in Toronto, Canada
Projekt | Design: PUBLIC WORK  / publicwork.ca 
we współpracy z | in cooperation with Greenberg Consultants
Organizator | Operation and Programming: The Bentway Conservancy / thebentway.ca

The Bentway to przekształcone w tętniące 
życiem miejsce pod Gardiner Expressway 
w Toronto. Projekt zamienił obszar pod dro-
gą ekspresową w ważną arterię dla pieszych 
oraz rowerzystów, połączył ze sobą siedem 
dzielnic i ułatwia dostęp do Jeziora Ontario
i Fort York. Na przestrzeni o długości 1,75 km 
stworzono nowe miejsce spotkań dla miesz-
kańców z różnorodnym programem wyda-
rzeń i zajęć. Opiekującą się tym miejscem 
organizacja przygotowuje całoroczną ofer-
tę artystyczną i kulturalną, a także zajęcia 
rekreacyjne i inne wydarzenia. Wielofunk-
cyjna przestrzeń jest przykładem tego, jak 
ponowne wykorzystanie infrastruktury 
może wspierać nowe formy życia publicz-
nego. Otwarta w 2018 roku trasa ósemko-
wa, wijąca się wokół betonowych kolumn 
wiaduktu, może służyć jako trasa spacero-
wa, a zimą jest przekształcana w niezwykle 
popularny tor łyżwiarski, używany przez 
lokalnych mieszkańców jak i gości z całego 
miasta. Ważnym założeniem projektu jest 
krzyżowanie się rekreacji i zimowego wy-
poczynku ze sztuką, dlatego w przestrzeni 
pojawiają się rzeźby, wystawy i instalacje.
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The Folding Sled combines traditional crafts 
with modern technologies as a contempo-
rary alternative to the popular Davos model. 
The seat is made from a durable engineering 
plastic by a computer-controlled manufac-
turing process (CNC). The traditional wood-
en elements are made of ash wood – easy 
to bend and supplied locally. Good gliding is 
ensured by special wide steel runners. The 
sled is constructed as a semi-rigid structure 
and the angles of its skates make it suitable
both for family activities and racing. As the 
product is easy to fold, there is no problem 
with storing it off-season or transporting – 
it will fit comfortably in a car or a hotel 
rental room. The sled was created in coop-
eration with 3R AG, a family company from 
Sweden with almost a hundred years of ex-
perience in manufacturing similar products.

In 2015, PinPin Studio designed a winter 
playground for the Kiruna Snow Festival. 
Owing to its huge success, the designers 
built playgrounds for the following three
editions. As Kiruna is located 200 km
north of the Arctic Circle, a lot of snow
falls there every year. The designers used 
the large amounts of snow as a natural
building material. Their goal was to cre-
ate not only a unique playground but also
a natural meeting point for both kids and 
adults – a place full of fun, adventure, and
exploration. Every year, the playground
was built within barely a week, in coopera-
tion with companies, organisations, and
students from a nearby secondary school.

Zimowy plac zabaw w Kirunie, Szwecja
Winter Playground in Kiruna, Sweden 
Projekt | Design: Karl-Johan Ekeroth, Christian Strömqvist / PinPin Studio / pinpin.se

Składane sanki
Folding Sled 
Projekt | Design: Max Frommeld, Arno Mathies / maxfrommeld.com, arnomathies.com  
Producent | Production: 3R AG / 3-r.ch

Składane sanki łączą tradycyjne rzemiosło 
ze współczesną technologią i są alternaty-
wą dla popularnego modelu, wywodzącego 
się z Davos. Siedzisko sań wykonane jest 
z trwałego tworzywa sztucznego i powsta-
je w procesie obróbki CNC. Tradycyjne 
elementy drewniane są robione z drewna 
jesionowego – idealnego do gięcia i pozy-
skanego lokalnie. Dobry poślizg zapewniają 
szerokie płozy ze specjalnej stali. Sanki mają 
półsztywną konstrukcję, a kąt, pod którym 
ustawione są płozy pozwala używać ich 
podczas rodzinnej zabawy, jak i wyścigów. 
Możliwość złożenia sanek rozwiązuje pro-
blem z przechowywaniem sprzętów sezono-
wych i ich transportem – można je wygod-
nie zmieścić w samochodzie czy schować 
w hotelowej wypożyczalni. Sanki powstały 
we współpracy z 3R AG, rodzinną firmą ze 
Szwajcarii z prawie stuletnim doświadcze-
niem w produkcji tego typu obiektów.

Projektanci z PinPin Studio w 2015 roku 
stworzyli w ramach Kiruna Snow Festival 
zimowy plac zabaw. Po olbrzymim sukcesie 
zaprojektowali kolejne trzy edycje. Kiruna 
położona jest około 200 km na północ od 
koła podbiegunowego i co roku spadają
tam duże ilości śniegu. Projektanci wyko-
rzystali go jako naturalny budulec. Ich ce-
lem było stworzenie nie tylko wyjątkowe-
go placu zabaw, ale i naturalnego miejsca 
spotkań zarówno dla dzieci, jak i dorosłych; 
miejsca, w którym na odwiedzających czeka 
przygoda, zabawa i odkrywanie. Za każdym 
razem plac powstawał w niecały tydzień 
we współpracy z firmami, organizacjami 
oraz uczniami z pobliskiej szkoły średniej. 
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Challenge: 
WINTER WITHOUT WINTER

As climate change is advancing rapidly, 
snow is gradually becoming a rare com-
modity. We usually associate winter with 
winter sports, spending time in crisp air, 
and sweating while clearing the driveway 
from snow. Winter should be a time that 
children look forward to, go sledging or
ice skating, have snowball fights and 
build snow figures.
When the weather is bad, cold, cloudy, and 
bleak, we often decide to keep indoors. 
Without physical activity and a variety of 
leisure ideas, isolated from other human 
beings, our physical and mental health 
deteriorates, and our immunity levels go 
down. This is particularly dangerous to 
children – hence the ideas of natural play-
grounds that change along the seasons
and remain attractive to kids, even when 
there’s no snow. The young ones can 
watch how nature changes throughout the 
year. As the particular elements and toys 
don’t have strictly specified functions, kids 
can develop their imagination and creativ-
ity. Natural playgrounds designed by pra-
cownia k. from Kraków are a great example 
of such initiatives.

Wyzwanie: 
ZIMA BEZ ZIMY

Postępujące gwałtownie globalnie ocieple-
nie sprawia, że śnieg staje się powoli „towa-
rem deficytowym”. Zima to czas, który od 
zawsze kojarzy się nam ze sportami zimo-
wymi, aktywnością na świeżym powietrzu 
czy wysiłkiem fizycznym przy odśnieżaniu. 
Powinien to być czas, na który dzieci czeka-
ją, by pojeździć na sankach, łyżwach, rzucać 
się śnieżkami i lepić bałwana.
Zimna, pochmurna czy nijaka pogoda spra-
wia, że dużo częściej decydujemy się zostać 
w domu. Brak aktywności fizycznej i uroz-
maicenia czasu oraz większa izolacja spo-
łeczna wpływają negatywnie na nasze zdro-
wie fizyczne, psychiczne oraz odporność
organizmu. Jest to szczególnie niedobre 
dla dzieci. Dlatego świetnym rozwiązaniem 
są naturalne place zabaw, które zmieniają 
się wraz z porami roku i są atrakcyjne dla 
najmłodszych, nawet mimo braku śniegu.
Dzieci mogą obserwować zmiany zachodzą-
ce w przyrodzie, a dzięki temu, że urządze-
nia i zabawki nie mają swoich ściśle określo-
nych funkcji, dzieci rozwijają wyobraźnię. 
Przykładem takich realizacji mogą być natu-
ralne place zabaw tworzone przez krakow-
ską pracownię k.

Projekty w kolejnych edycjach różniły się 
między sobą, ale pojawiały się elementy 
wspólne, takie jak labirynty, olbrzymie 
zjeżdżalnie, śnieżne latarnie, interaktywne 
rzeźby ze śniegu, siedzenia w kształcie jajek 
oraz ławki wykonane z lodu. Plac zabaw za 
każdym razem był bezpłatny i otwarty dla 
odwiedzających, dopóki słońce nie stopiło 
go w kwietniu. W 2021 roku uczniowie z po-
bliskiej szkoły zaprojektowali i zbudowali 
kolejny plac zabaw pod nadzorem Studia 
PinPin; takie same plany są na rok 2022.

Each edition was different but the common 
elements included mazes, giant slides, snow
lamps, interactive snow sculptures, egg-
shaped seats, and ice benches. The access to 
the playground was always free and open to 
visitors – in April, snow would usually melt in 
the sun. In 2021, the secondary school stu-
dents, coordinated by PinPin Studio, desi-
gned and constructed their own playground, 
and they have the same plan for 2022.
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ANIMALS
IN NEED

Winter is also difficult for animals living in 
towns and cities. Owing to human activity,
some of them are forced to modify their be-
haviours. This refers to birds, for instance: 
some of them no longer migrate to warmer 
regions and they try to endure winters in 
a colder climate. Surviving the winter is 
a challenge to stray dogs and cats as well:
they struggle with cold and lack of food. 
We can help them by providing them with 
heated shelters and food. We can also help 
birds by feeding them, especially those
that have no strength to dig food out from 
snow. Another problem – which affects 
all animals, including pets – concerns 
walking on salt-covered surfaces, as salt is 
harmful to their paws. We must remember 
that all our decisions and interventions in 
urban space have an impact not only on our 
life but also on the life of animals that live 
near and far.

Bird Silo is a bird feeder for birds that like 
to cling vertically while eating, such as blue 
tits, nuthatches, finches, and woodpeckers. 
The designers studied the eating habits of 
birds for several years by feeding them from 
prototypes at their dining room window. 
The bird feeder is designed to function like 
a grain silo. After lifting the top cone and 
pouring in sunflower seeds or peanuts, the 
feeder fills from the bottom up. The product
is entirely made from 100% recycled plastic, 
including the string. All the elements are 
recyclable as well. It is easy to assemble, 
disassemble, and clean.

Karmnik Bird Silo
Bird Silo – Bird feeder 
Projekt | Design: Mika & Julie Tolvanen / studiotolvanen.com dla | for Pidät / pidat.fi

ZWIERZĘTA
TEŻ POTRZEBUJĄ

Zima jest trudna także dla zwierząt miesz-
kających w mieście. Ludzka aktywność 
powoduje, że część takich zwierząt musi 
zmienić swoje zachowania. Robią to na 
przykład ptaki, które przestały emigrować 
do cieplejszych rejonów i próbują przeżyć 
zimę w chłodnym klimacie. Przetrwanie 
zimy jest wyzwaniem dla bezpańskich
psów i kotów, które mierzą się z chłodem
i brakiem pożywienia. Możemy im pomóc
zapewniając ogrzewane schronienie oraz 
jedzenie. Dokarmianie pozwoli też prze-
trwać ptakom, szczególnie tym, które
nie mają siły wykopywać pokarmu spod 
śniegu. Problemem dla zwierząt – nawet 
mających swoich opiekunów – mogą 
okazać się zimowe spacery po chodnikach 
sypanych solą, która rani psie łapy. Warto 
pamiętać, że wszelkie decyzje i ingerencje 
w przestrzeń miasta wpływają nie tylko 
na codzienne życie ludzi, ale też na życie 
zwierząt zamieszkujących w bliższym lub 
dalszym sąsiedztwie. 

Bird Silo to karmnik przeznaczony dla pta-
ków, które żerują w pionie, takich jak sikory, 
kowaliki, zięby i dzięcioły. Projektanci przez 
kilka lat badali nawyki żywieniowe ptaków, 
przygotowując kolejne prototypy karmnika 
i obserwując jedzące ptaki przez okno wła-
snej jadalni. Karmnik funkcjonuje podobnie 
jak silos zbożowy – po podniesieniu gór-
nego stożka i wsypaniu nasion słonecznika 
lub orzeszków ziemnych podajnik napełnia 
się od dołu do góry. Wykonany jest w 100% 
z przetworzonego plastiku (dotyczy to 
nawet sznurka). Jest łatwy w montażu, de-
montażu i czyszczeniu, a wszystkie części 
można poddać ponownemu recyklingowi.
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Gardena ClickUp! is a system of bird feeders 
and insect houses that can be used both 
in the garden and on the balcony, all year 
round. It consists of a special handle and 
replaceable elements that can form a bird 
feeder, an insect house, a rain gauge, 
a flower pot, and a torch. The individual 
components can be connected in a variety 
of ways with a single click. The handle is 
made of larch wood with FSC® certification, 
sourced from sustainable forests. The bird 
feeder is a place where birds can hide from 
rain and snow. It is easy to check how much 
food is left and how much needs refilling. 
The insect house can be used throughout 
the whole year – it will attract insects to the 
garden and help them survive winter.

The number of homeless cats in South 
Korea has soared considerably in the last 
decade. In winter, cats looking for warm 
shelter often destroy property or get hurt. 
The goal of this project was to raise social 
awareness and promote positive interac-
tions between people and stray animals. 
The designers created movable cat homes, 

Karmnik dla ptaków i domek dla owadów Gardena ClickUp!
Gardena ClickUp! – Bird feeder and insect house
gardena.com

Zimowe domy dla kotów Hood House
Hood House – Winter homes for cats
Projekt | Design: Seontaeck Kim, Mangi Baek (dyrektor kreatywny | Creative Director); 
Joohee Lee (główny dyrektor artystyczny | Senior Art Director); Edward Crowley (teksty | 
Copywriter); Seongjin Yi, Jungbin Lee (projektanci produktu | Product Designers); 
Woongbee Heo, Jengho Cho (projektanci graficzni | Graphic Designers); Seungwon Kang 
(zdjęcia | Photos)
Wdrożenie | Implementation: Cheil Worldwide / cheil.com; YIGIL Co., Ltd.; Foresty  
foresty.co.kr dla | for Emart – Molly’s Pet Shop

Karmnik dla ptaków i domek dla owadów to 
elementy systemu zaprojektowanego tak,
aby można było z niego korzystać zarówno 
w ogrodzie, jak i na balkonie przez cały rok.
Składa się ze specjalnego trzonka oraz wy-
miennych elementów karmnika dla ptaków, 
domku dla owadów, deszczomierza, doni-
czki i pochodni. Elementy da się wygodnie 
modyfikować przy pomocy jednego kliknię-
cia. Trzonek został wykonany z drewna 
modrzewiowego z certyfikatem FSC®, pozy-
skanego z lasów zarządzanych w sposób 
zrównoważony. Karmnik dla ptaków oferuje 
schronienie przed deszczem oraz śniegiem. 
Łatwo można również sprawdzić poziom 
napełnienia i uzupełnić pokarm. Hotel dla 
owadów jest przydatny przez cały rok –
przyciągnie do ogrodu jeszcze więcej owa-
dów i pomoże im przetrwać zimę.

W ciągu ostatniej dekady w Korei Południo-
wej znacznie wzrosła liczba bezpańskich 
kotów. Szukając zimą ciepłego schronienia, 
niejednokrotnie niszczą one mienie ludzkie 
lub doznają różnego rodzaju obrażeń. Celem 
projektu było podniesienie świadomości 
społecznej oraz promowanie pozytywnych 
interakcji między ludźmi a bezdomnymi 
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zwierzętami. Projektanci stworzyli przeno-
śne schronienia dla kotów, które powstały 
z pikowanych kapturów i ubrań zebranych 
przez lokalne sklepy Goodwill („dobrej 
woli”) oraz klientów sklepu zoologicznego. 
Kształtem nawiązują one do kopulastej 
formy igloo. Domki są lekkie, łatwe w mon-
tażu, odporne na deszcz, wiatr i śnieg. Ich 
częścią są także miski na jedzenie i wodę. 
Projekt powstał we współpracy z Molly’s 
Pet Shop – krajową siecią sklepów zoolo-
gicznych. Udało się stworzyć ponad 2000 
schronień. Domy były rozdawane za darmo 
klientom sklepów, którzy kupili dobrowol-
nie jedzenie dla bezpańskich kotów.

made of padded coat hoods and other 
clothes collected by local Goodwill stores 
and pet shop customers. The shape of the 
shelter resembles an igloo. The cat houses 
are light-weight, easy to set up, resistant 
to rain, wind, and snow. They are also 
equipped with food and water bowls. The 
project was implemented in cooperation 
with a Korean pet shop chain Molly’s. More 
than 2,000 shelters were created in total. 
The homes were given away for free to the 
pet shop customers who voluntarily bought 
food for street cats. 




