
design dla marek terytorialnych  
w praktyce 

Marcin Wolny



Nazywam się Marcin Wolny, jestem dyrektorem 
kreatywnym, projektantem i współzałożycielem 
Studia Otwartego, dziś jednego z wiodących 
polskich studiów brand design. W ciągu 20 lat 
pracy zawodowej brałem udział w projektach dla 
ponad 100 marek – firm i instytucji.

Sedno moich kompetencji to branding, 
identyfikacja wizualna i grafika użytkowa. 
Szczególną pasją zawodową są projekty dla 
sfery publicznej i samorządowej, a ambicją – 
skuteczność ich funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej.

Od 2022 pracuję jako niezależny projektant  
i doradca.


dzień dobry!







KTR w kategorii Design x 9 
PGDAwards x 7 
Rebranding Roku 2018 
Projekt Roku STGU 2019 
Zespół Roku 2019 
Dobry Wzór 2020, 2021 
Śląska Rzecz 2021 
Muzeum Widzialne 2022







Herb Skawiny 2012 Logo promocyjne
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Skawina
identyfikacja 
wizualna —
za!o"enia. Podsumowanie audytu, 

strategia: projektowa, wdro"enia 
SIW i komunikacji zmiany, 
za!o"enia do systemu oznacze#, 
wytyczne do Key Visual'a.
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Od samego pocz!tku istnienia Skawina 
jest silnie zwi!zana z pobliskim Krakowem – 
i to s!siedztwo determinuje histori", posta#
oraz to$samo%# tego miejsca. 

W wyniku reformy administracyjnej w 1999 r.
miasto sta&o si" siedzib! miejsko-wiejskiej 
gminy Skawina. Mimo $e jest to raczej twór 
administracyjny, to przy konstruowaniu wize-
runku Skawiny trzeba wzi!# pod uwag" po-
czucie w&asnej, odr"bnej to$samo%ci so&ectw 
nale$!cych do Gmin: Borek Szlachecki, Fa-
cimiech, Go&uchowice Grabie, Ja%kowice,
Jurczyce, Kopanka,Krz"cin, Ochodza,  
Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów,
Rzozów, Wola Radziszowska, Wielkie Drogi 
i Zelczyna.

Lokalizacja
i otoczenie



„Kronika !wiata” Hartmanna Schedla – Kraków, Kazimierz i – najprawdopodobniej SkawinaOpactwo Benedyktynów w Ty"cu

Obraz (kurtyna?) aut. Adama Giebu#towskiego z 1914 – Pa#acyk Soko#a w Skawinie

Troch! historii

1364 – lokacja miasta przez Kazimierza 
Wielkiego. W miejscu granicznej komory celnej 
powstaje zamek oraz lokowane na prawie 
miejskim miasto. Nazw$ bierze od rzeki Skawiny 
(aktualnie Skawinka). Tereny te nale%& do 
opactwa Benedyktynów w Ty"cu, przez pewien 
czas miasto jest ich w#asno'ci&. 
W 1493 w „Kronice !wiata” Hartmanna 
Schedla, znajduje si$ rycina z panoram& 
Krakowa, Kazimierza – i prawdopodobnie 
Skawiny. Po(niejsza historia Skawiny w 
I Rzeczpospolitej – zmiany w#acicieli, plagi 
i zniszczenia prowadz&ce do degradacj miasta 
– maj& dla nas znaczenie jedynie w zwi&zku 
z odtworzeniem miejskiej heraldyki, poza tym 
trudno ten okres traktowa) jako inspiracj$ do 
poszukiwa" to%samo'ci miasta.
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Prze!omowy okres to II po!owa 
XIX wieku i budowa linii kolejo-
wej, która uruchamia handel i 
przemys! – przetwórczy, spo"yw-
czy, ceramiczny i inne. Miasto 
rozkwita – gospodarczo, cywili-
zacyjnie i spo!ecznie. „Z!oty 
okres” trwa do XX-lecia mi#dzy-
wojennego, Skawina staje si# 
wówczas wyrazistym o$rodkiem 
przemys!owym i gospodarczym.
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Okres powojenny to dalsza intensywna 
industrializacja – istniej!ce firmy przechodz! na 
w"asno#$ pa%stwa i kontynuuj! dzia"alno#$, 
powstaj! du&e (i uci!&liwe dla #rodowiska) 
zak"ady przemys"owe – huta aluminium 
i elektrownia. Populacja miasta ro#nie, 
powstaj! kolejne osiedla.

Okres transformacji i lata 2000 – zmienia si' 
struktura gospodarcza, zak"ady i tereny 
przemys"owe trafiaj! w r'ce prywatnego 
biznesu, w tym du&ych korporacji, w Skawinie 
lokuj! si' rozpoznawalne marki. Miasto, jak 
inne polskie miejscowo#ci, staje si' 
beneficjentem rozwoju infrastruktualnego, 
powstaj! szko"y, obiekty publiczne, 
modernizowany jest uk"ad  komunikacyjny 
i miejska tkanka.
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Niektóre z so!ectw maj" 
swoje strony internetowe, 
w kilku dzia!aj" lokalne 
stowarzyszenia, dwa – 
pos!uguj" si# nawet w!asny-
mi znakami heraldycznymi.
Kilka zabytkowych dworów i 
ko$cio!ów na Szlaku Archi-
tektury Drewnianej, atrakcje, 
jak klub je%dziecki i stajnia w 
Facimiechu czy rekonstruk-
cja osady neolitycznej w Woli 
Radziszowskiej  – to wszyst-
ko je$li chodzi o lokalne cie-
kawostki i atrakcje.

Gmina

Borek Szlachecki Facimiech

Kopanka

Krz#cin

Ochodza Polanka Hallera Radziszów

Wola Radziszowska Rzozów Wielkie Drogi

Go!uchowice

Ja$kowice

Jurczyce 
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Kuchnia, stroje, j!zyk i r!ko-
dzie"o – to dziedziny do#$ 
skromnie reprezentowane. 
W wi!kszo#ci s% galicyjskie / 
krakowskie – ani strój ska-
wi&ski, ani skrzynie wianne 
nie s% ani szczególnie rozpo-
znawalne, ani unikatowe. 

Regionalizmy
i folklor
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Pagurkowaty, wiejski krajobraz, wij!ca si" nitka 
Skawinki, du#e obszary przemys$owe – stanowi! o 
skawi%skim krajobrazie. 

W poszukiwaniu landmarków – oczywistym jest 
budynek Ratusza z charakterystyczn! iglic! i $adnymi 
polichromiami soj!cy przy miejskim rynku, który po-
dobnie jak dziesi!tki polskich ryneczków – pad$ ofiar! 
„rewitalizacji” i z zielonego skweru przeistoczy$ si" 
w ma$o przyjazny, wy$o#ony betonem plac.

Drugi rozpoznawalny i widoczny obiekt to Ko&ció$ 
Szymona i Judy Tadeusza – co zabawne – o sylwet-
ce podobnej do niedalekiego Ratusza.

Krajobraz, przestrze!, 
architektura, landmarki
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W samym mie!cie – na pewno robi wra"enie rozleg#y 
i zadbany miejski park oraz  przylegaj$ce B#onia nad 
martw$ odnog$ rzeki. Jest to miejsce spacerów, 
zabaw i sportów, go!%mi bywaj$ np. mieszka&cy 
krakowskiego Ruczaju, którym bli"ej tu ni" do kra-
kowskich parków. Na pewno charakterystyczna dla 
Skawiny jest zabudowa mieszkaniowa – osiedla z 
ró"nych okresów, od przedwojnia, przez lata 60-te 
do 80-tych i 90-tych.

Niestety nie zachowa#y si' "adne ciekawe obiekty 
poprzemys#owe, do XIX-wiecznych tradycji przemy-
s#owych tradycji nawi$zuje tylko centrum handlowe 
w miejscu dawnego browaru.

Prócz tego – #adny, odnowiony Pa#acyk Soko#a 
w parku, ciekawy budynek remizy stra"ackiej oraz 
typowy galicyjski dworzec, aktualnie remontowany. 



„Landmarków” jest niewiele, nie s! 
zbytnio spektakularne i – co zabawne 
– dwa najwy"sze budynki:  Ratusza i 
Ko#cio$a %w. Szymona i Judy Tade-
usza  s! do siebie podobne. Widocz-
nym punktem odniesienia s!... ma$o 
zach&caj!ce kominy elektrowni. Po-
zostaje szukanie dobrych uj&' tego 
co jest, na pewno warto eksponowa' 
tereny zielone, ma$o  widoczne „z 
ulicy” a do#' rozleg$e i urozmaicone.  
By' mo"e warto poszuka' efektu fo-
tograficznego który uatrakcyjni takie 
przedstawienia (jak na przyk$adzie  
-tzw. tilt shift).

Przedstawienia miasta
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Korzystnie wypadaj! uj"cia Skawiny z lotu ptaka, 
obiekty przemys#owe wygl!daj! nowocze$niej, prze-
strze% na uporz!dkowan! i przyjazn!. Nie jest to nic 
odkrywczego, ale niewiele poza tym pozostaje.
Zagadnieniem pozostaj! osiedla – kilka z nich ma 
ciekawy uk#ad i przyjazne, zagospodarowane oto-
czenie. Gdyby decydowa& si" na pokazywanie 
Skawiny jako miasta, w którym dobrze si" mieszka – 
warto spróbowa& to wyeksponowa&. To samo 
dotyczy (niestety nielicznych) nowych obiektów – 
jak nowoczesna szko#a, a w najbli'szym czasie 
dworzec kolejowy i jego otoczenie.

Kwesti! s! zdj"cia mieszka%ców Skawiny. 
W miejskich mediach pojawiaj! si" na zdj"ciach 
z imprez i wydarze%, jako$& tych przedstawie% 
nie odbiega od „$redniej krajowej”, z nielicznymi 
wyj!tkami.
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Lorem ipsum



Przemys!, obecny w Skawinie od 
XIX wieku, odcisn"! si# w krajobrazie 
i charakaterze miasta. Dzisiaj to 
obecno$% du&ych zak!adów nale&"cych 
do rozpoznawalnych marek – 
jak Bahlsen, Lajkonik, Grana, Dragon 
czy Valeo. Bezpo$rednio ze Skawin" 
mog" by% kojarzone dwie silne marki 
produktowe: paluszki z Lajkonika 
i kawa Inka.

Miasto promuje aktywno$% gospodar-
cz", powsta!y strefy – Skawi'ski Obszar 
Gospodarczy SOG i Strefa Aktywno$ci 
Gospodarczej SAG.
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Gospodarka, 
miasto przemys!owe



Otwarte miejsca wydarzen i spotka! miesz-
ka!ców Skawiny i to rynek i park miejski. 
Poza tym aktywno"# zwi$zana ze sp%dzaniem 
czasu wolnego skupiona jest w r%kach CKiS, 
zawiaduj$cego kluczowymi obiekatami. 
Centrum stworzy&o siln$ mark% w&asn$
widoczn$ w ca&ym mie"cie.

Poza tym – aktywn$'dzia&alno"# kulturaln$ pro-
wadzi Biblioteka Publiczna z podlegaj$cym jej 
MultiCentrum i filiami miejscowymi oraz 
Muzeum Regionalne, niewielka instytucja z ofer 
t$ skierowan$ g&ównie dla dzieci.

Poza strukturami miejskimi dzia&aj$ liczne kluby 
sportowe, a tak(e aktywne i zauwa(alne 
Towarzystwo Przyjació& Skawiny.

Kultura, rozrywka, 
czas wolny
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Ludzie

Boles!aw Jamróz
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Kazimierz Wielki – wydawa!oby si" #e to idealny 
„patron” Skawiny, gdyby nie to #e za!o#y! kilkadziesi$t 
innych miast, wiele z nich eksploatuje ju# wizerunko-
wo t" posta%. Si"gaj$c do postaci historycznych – 
jest jeszcze Jan III Sobieski, który odbiera! w Skawi-
nie defilad" husarii przed wypraw$ wiede&sk$, oraz 
zwi$zany ze Skawin$ ród Hallerów – od protoplasty, 
krakowskiego drukarza i wydawcy Jana Hallera, do 
genera!a Józefa Hallera.

Poza tym – pozostaj$ zas!u#eni dla miasta – cz!onko-
wie w!adz, dzia!acze spo!eczni itp. Nic nie ujmuj$c 
tym postaciom – trudno oprze% wizerunek miasta o 
tego rodzaju „ksi"g" pami$tkow$”.



Wspó!cze"ni mieszka#cy Skawiny – zarów-
no najcz$"cie pokazywani w mediach ofi-
cjele, jak i „zwykli” ludzie – jak dot%d ukazy-
wani s% w sposób nieodbiegaj%cy od „"red-
niej krajowej” – zwykle w kontek"cie mnie 
lub bardziej oficjalnych uroczysto"ci i wyda-
rze#.   
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Ludzie



W Skawinie aktywne i zauwa!alne s" 
oddolne aktywno#ci spo$eczne. Ska-
wi%ski Alarm Smogowy, niezale!ny, 
cz&sto krytyczny wobec w$adz portal 
Info Skawina, aktywi#ci o wyrazistych 
osobowo#cach i z niekonwencjonalny-
mi pomys$ami. Temu towarzyszy wyj"t-
kowa ilo#' wspieranych przez w$adze, 
pr&!nie dzia$aj"cych organizacji poza-
rz"dowych, klubów sportowych i grup 
zrzeszonych, które w uzupe$niaj" 
ofert& czasu wolnego CKiS i Biblioteki.

W samym 2018 r. zosta$y zrealizowane 
142 zadania w obszarach: sport, 
kultura, wypoczynki letni/zimowy.

Buduje to obraz miasta, którego 
mieszka%com „si& chce”.

Spo!eczno"#
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gminaskawina.pl skawina.euFB skawina24infoskawina.pl skawina.tv

Lokalne media



Odbiorcy i komunikaty.

1 2 3
Mieszka!cy miasta
i gminy:

Biznes – aktualni 
i potencjalni inwestorzy.
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„Porz!dkujemy przestrze" 
publiczn! i chcemy si# z Wami 
lepiej komunikowa$. 
Unowocze%niamy miasto i 
budujemy jego mark# – zróbmy to 
razem.”

„Skawina to ma&e miasto tu' pod 
Krakowem, w  którym spokojnie si# 
'yje. Tak samo st!d blisko do 
zielenie i wytchnienia, jak i 
wielkomiejskich udogodnie" i 
atrakcji. Mamy dobr! infrastruktur# i 
wszystko co potrzebne, dobrze si# 
tu mieszka, a my staramy si# by 
by&o jeszcze lepiej. Zapraszamy.”

Go"cie – w g#ównej mierze
z Krakowa, w tym 
potencjalni przyszli 

„Dogodna lokalizacja, 
udogodnienia dla biznesu, dobra 
infrastruktura i dost#p do 
wykwalifikowanej kadry, a tak'e 
mieszka"cy którym si# chce – to 
powody dla których warto 
ulokowa$ tu swój biznes.”
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Co eksponujemy?

1.  Nie boimy si! okre"lenia „ma#e miasto”;

2.  Jako"$ %ycia: spokój i cisz!, blisko"$ zieleni, 
  dobr&'infrastruktur! i zaplecze socjalne;

3.  Dogodna lokalizacja, blisko"$ Krakowa;

4.  (Na ile sie da) uroda miejsca – ziele(, krajobraz (park, b#onia, 
  rzeka), ma#omiasteczkowy klimat, przyjazna przestrze(
  do %ycia (osiedla);

5.  Plany na przysz#o"$ – dworzec i Park&Ride, poprawa 
  komunikacji, nowe inwestycje, walka ze smogiem, trzymanie
  w ryzach przemys#u;

6.  Udogodnienia dla inwestorów – strefy ekonomiczne, 
  infrastruktura, wykwalifikowane kadry, ulgi;

7.  Oddoln& aktywno"$ mieszka(ców, aktywno"$ NGO.





Jednostki 
i instytucje: 
miejskie 
i gminne

Miasto i Gmina Skawina
gminaskawina.pl

Urz!d Miasta i Gminy w Skawinie (UMiG)
Rada Miejska Skawiny
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

W
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Inne podmioty 
u"ywaj#ce herbu:

– Towarzystwo 
 Przyjaciól Skawiny
– TSK Skawinka 
 Skawina

Projekty i wydarzenia:

– Mobilna Skawina
– Dni Skawiny

So!ectwa:

Borek Szlachecki
Facimiech
Go"uchowice
Grabie
Ja#kowice
Jurczyce
Kopanka
Krz$cin
Ochodza
Polanka Hallera
Pozowice
Radziszów
Rzozów
Wola Radziszowska
Wielkie Drogi
Zelczyna

Jednostki i spó!ki gminne:

— Miejsko-Gminny O#rodek 
 Pomocy Spo"ecznej

— Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno
 -Pedagogiczna w Skawinie (SPP-P)

— Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

— Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (CKiS)
 + 8 podleg"ych obiektów

— Miejska Biblioteka Publiczna 
 w Skawinie (MBP) + 7 filii

— Multi Centrum

— Muzeum Regionalne w Skawinie (MR)

— Przedsi$biorstwo Gospodarki 
 Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGM)

— Zak"ad Wodoci!gów 
 i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK)

— Miejski Zak"ad Us"ugowy Sp. z o.o. (MZU)

— Przedszkola – 10 publicznych,
 kilkana#cie prywatnych

— Szko"y – 22 publiczne + 2 prywatne
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— Skarbnik Gminy Skawina – SK
— Sekretarz Gminy Skawina – SE
— Biuro Burmistrza – BB
— Biuro Obs"ugi Prawnej – BOP
— Wydzia" Finansowy – FN
— Wydzia" Podatków i Op"at – PO
— Wydzia" Organizacyjny – OR
— Biuro ds. Kadr i P"ac – KP
— Audytor Wewn$trzny – AW
— Administrator Bezpiecze%stwa Informacji – ABI
— Biuro Rady Miejskiej – BRM
— Wydzia" Mienia i Geodezji – MG
— Wydzia" Ochrony &rodowiska – O&
— Biuro Zamówie%  Publicznych – ZP
— Wydzia" Promocji, Sportu i Wspó"pracy – PSW
— Wydzia" Inwestycji – IN
— Wydzia" Gospodarki Przestrzennej – GP
— Pe"nomocnik Burmistrza ds. ochrony 
 informacji niejawnych – PN
— Urz!d Stanu Cywilnego – USC
— Biuro Bezpiecze%stwa i Zarz!dzania 
 Kryzysowego
— Wydzia" Edukacji – ED
— Wydzia" Polityki Spo"ecznej i Zdrowia – PSZ
— Wydzia" Rozwoju i Strategii – RS
— Wydzia" Ochrony Powietrza – OP
— Dziennik podawczy
— Wydzia" Inwestycji – IN
— Wydzia" Gospodarki Komunalnej – GK
— Centrum Wspierania Przedsi$biorczo#ci
— Stra' Miejska – SM
— Biuro – Centrum Wspierania Rodziny – CWR



4PLQZRV�.TPUU`
6ǋYVKLR�7VTVJ`
:WVéLJaULQ

4PLQZRP
AHRéHK
<Zé\NV^`

AHRéHK
>VKVJPǃN}^
P�2HUHSPaHJQP

7YaLKZPǇIPVYZ[^V
.VZWVKHYRP
4PLZaRHUPV^LQ

4PLQZRH
)PISPV[LRH�7\ISPJaUH
^�:RH^PUPL

Muzeum
9LNPVUHSUL
^�:RH^PUPL

Centrum
>ZWPLYHUPH�9VKaPU`
^�:RH^PUPL

Centrum
2\S[\Y`�P�:WVY[\
^�:RH^PUPL

+^}Y
+aPLK\Za`JRPJO
^�9HKaPZaV^PL

4\S[P
Centrum
^�:RH^PUPL

SKAWINA SKAWINA

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

MIASTO I GMINA MIASTO I GMINA 

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

SKAWINA SKAWINA

MIASTO I GMINA MIASTO I GMINA 

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

<YaǃK
4PHZ[H�P�.TPU`
>`KaPHé�6JOYVU`�ǊYVKV^PZRH

SKAWINA
4PHZ[V�0�.TPUH�
SKAWINA

SKAWINA

MIASTO I GMINA 

Rozwi!zanie radykalne – wszytkie podlegaj!ce UMiG instytucje i spó"ki pos"uguj! si# 
jednym symbolem – herbem. Plusem jest uporz!dkowanie i ujednolicenie symboliki. 
Minusem – odebranie w"asnej, unikalnej  to$samo%ci wizualnej jednostkom które si# 
mocno z ni! uto$samiaj! – dotyczy to zw"aszcza CKiS i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

:`Z[LT�¶�TVKLS��



studio otwarte 2019

Herb
Skawiny

Analiza historyczna
i heraldyczna, stylizacja
i typografia 



Herb



Prof. Marcin Starzyński 

Zakład Nauk Pomocniczych Historii 
Instytutu Historii UJ.


Prezes Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego Oddział w Krakowie.


Członek Zespołu Historii Miast przy 
Komitecie Nauk Historycznych PAN



Historia herbu Skawiny





… i w kontekście



… i w kontekście



Analiza



Korona



Miecz

Cross-guard
20 cm



Szreniawa / 
Śreniawa / 
Krzywaśń

Monogram “S” 
w heraldyce



Kamil Bachmiński 

Zawodowo zajmuje się kaligrafią i grafiką w jej 
historycznym aspekcie. Wspólpracuje z Atelier 
Landowska & Bodziony, gdzie od 2016 roku uczy 
kaligrafii średniowiecznej. Prowadzi kursy kaligrafii dla 
studentów w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. 
Tischnera w Krakowie, współpracował m.in. 
z Birmingham Pen Museum i opactwie benedyktynów 
w Tyńcu.




Kapitała lombardzka













7.



7.





Herb Skawiny 2012 Nowy projekt

9.
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Her Flag Ban Piecz
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Identyfikacja 
wizualna
Skawiny
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Wdro!enie

















• jednoznaczny i ponadczasowy przekaz;

• poprawę jakości przestrzeni publicznej;

• poprawę komunikacji na linii samorząd/obywatel;

• wzmocnienie poczucia wspólnoty i lokalnego patriotyzmu;

• oszczędność – wspólny system jest skuteczniejszy i tańszy;

• lepszą rozpoznawalność;

• wdrożenie SIW samo w sobie może być dobrą promocją;

Co miasto zyskuje wdrażając system identyfikacji wizualnej?



1. Kwerenda historyczna i heraldyczna;

2. Projekt herbu, flagi i pieczęci miejskiej;

3. Zatwierdzenie projektu przez Komisjię Heraldyczną przy MSWiA;

4. Uchwała Rady Miasta;

5. Opracowanie wersji użytkowych herbu, specyfikacja stosowania;

6. Projekt identyfikacji wizualnej;

7. Komunikacja zmiany;

8. Wdrożenie.

Jak się za to zabrać?



Małopolskie 
Korale 

Przybornik 
Małopolski













zestaw 
upominkowy 

Przybornik 
Małopolski















Dziękuję!


