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Program III Konferencji Dzielnicy Zatorze 
Jam Projektowy KOLEJ(N)OWA  

28 maja 2022 (sobota) 

10:00-10:10 Przywitanie uczestników  
Anna Maria Nadgrabska  
Biuro Dzielnicy Zatorze  
 
Miejsce spotkania:   
Wejście na ulice Kolejową do strony ul. Wojska Polskiego, okolice Stacji 
Kolejowej Olsztyn Śródmieście.  
 

10:10-12:00 Spacer badawczy/wizja lokalna ul. Kolejowa w Olsztynie.  
Warsztaty diagnostyczno- konsultacyjne z mieszkańcami Olsztyna,  
Budujemy Personę Ulicy Kolejowa 
 
Prowadzący:  
Małgorzata Wasyluk   
Piotr Wasyluk   
 
 
Miejsce spotkania:   
Wejście na ulice Kolejową do strony ul. Wojska Polskiego, okolice Stacji 
Kolejowej Olsztyn Śródmieście.  

14:00-18:00 ProjektujeMY Kolejową – warsztaty kreatywne.  
- wyzwanie projektowe 
- generowanie pomysłów 
- prototypowanie  
- testowanie i prezentacja  
 
Prowadzący:  
Małgorzata Wasyluk   
Piotr Wasyluk   
 
 
Miejsce spotkania: 
Biuro Dzielnicy Zatorze  
Ul. Parkowa 1, sala nr 10 (partner)  
Budynek CEIK (dawny WDK) 

18:00-18:10 Podsumowanie spotkania  

 

MAŁGORZATA WASYLUK – z zamiłowania projektantka przedsięwzięć kreatywnych, z 

zawodu projektantka całościowych doświadczeń użytkowników. Tworzy nowoczesne modele 

biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów 

zmian.  

Jest certyfikowaną moderatorką design thinking i service designerką. Posiada szerokie 

kompetencje menadżerskie i zarządcze, pełniła role lidera w wielu przedsięwzięciach 

biznesowych i projektach finansowanych ze środków UE.  

Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami 

pozarządowymi  i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań 
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zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikację organizacji opartą 

na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.  

PIOTR WASYLUK - właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk 

humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. 

Moderator design thinking.  

Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli 

biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim 

solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych 

rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej.  

Analityk trendowy, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych 

rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu raportów trendowych dla firm, branż i 

instytucji publicznych.  

Autor innowacyjnej metody praktycznej analizy trendów©, Redaktor profilu FB: @Dragonfly 

perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 


