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Na początek muszę wyjaśnić, co właściwie rozumiem pod pojęciem „gier dizajnu”. Pojęcie to przeplata się 
bowiem (niezbyt mam nadzieję silnie) przez cały poniższy tekst. Żeby zaś wyjaśnić pojęcie, zadośćuczynić 
muszę wyjaśnieniu tego, jak rozumiem obydwa słowa, które to pojęcie tworzą (i w pewnym sensie uzasadnić 
dlaczego te akurat słowa użyłem do budowy pojęcia. Za „grę” uznaję zatem działania podmiotu 
(w postrzeżonym i zinterpretowanym przez niego otoczeniu) – ciąg kolejnych jego posunięć, zachowań, które 
doprowadzić mają do osiągnięcia (bardziej lub mniej zdefiniowanego, ale zawsze jakoś uświadomionego) celu. 
Nie jest przy tym (w moim, na użytek niniejszego tekstu zdefiniowanym rozumieniu) szczególnie istotne, czy 
reguły tej gry (działań) tworzone są (i uznawane) a priori i przez wszystkich jej uczestników, czy też tworzone 
doraźnie, symultanicznie z rozwojem wydarzeń. Istotne jest za to, że wszelkie działania (posunięcia w grze) 
muszą respektować reguły już utworzone i posunięcia już wykonane. Jest to naczelna zasada 
odpowiedzialności, która jest niezbywalną wartością dobrego projektowania, dobrego dizajnu (i być może dobra 
w ogóle). Dla czego jednak „gra” a nie jakieś inne słowo, oznaczające po prostu działanie celowe, respektujące 
utworzone zasady? To głównie ze względów semantycznych. Chodzi tu o wyakcentowanie struktury tego 
działania, jego dialogiczności, ziarnistości wyrażającej się w spostrzeżeniu, wyodrębnieniu (przez autora) 
poszczególnych jego aktów, zagrań, posunięć. Trochę jak w grze w warcaby na przykład – ja  – ty – ja – ty… 
Weźmy z kolei drugie słowo pojęcia – dizajn. Dlaczego nie projektowanie, „gry projektowe” na przykład? 
Tu odwołać się muszę do problemu definicji zawodu, który to od wielu już lat wymyka się próbie odpowiedniego 
określenia. Otóż wtajemniczeni wiedzą, że słowo dizajn (celowo spolszczone, żeby lepiej się asymilowało) 
oznacza coś więcej niż projektowanie. Oznacza działania respektujące uwarunkowania szersze, niż wynikać by 
to mogło z definicji założeń konkretnego projektu. Dizajn jest działaniem w tkance cywilizacyjnej, nie tylko 
przedmiotowej (gdzie przedmiotem jest to, co poddane ma być projektowaniu, choć nie koniecznie materialne).
Pojęcie „gry dizajnu”, złożone ze słów rozumianych jak wyżej, mogłoby w zasadzie definiować się 
automatycznie. Wyjaśnienia wymaga jedynie użycie liczby mnogiej. Dlaczego „gry” a nie „gra”? Tu potrzebne 
jest bardziej subtelne rozróżnienie. Z grubsza rzecz biorąc można by po prostu napisać, że dizajn jest 
działaniem wielowątkowym i jako takie wikła się nieuchronnie w wiele gier, pomiędzy wieloma podmiotami, 
w zmiennych na dodatek konfiguracjach. Nie jest to jednak do końca należyte wyjaśnienie sprawy. Użycie 
liczby mnogiej wynika bowiem również z tego (a może przede wszystkim z tego), że autor opisu ma 
świadomość, iż jego postrzeżenia a zatem i działania mają charakter całkowicie subiektywny i kontekstualny. 
Autor postrzega daną grę w określonym kontekście, ale to nie znaczy, że jest to gra po pierwsze obiektywnie 
prawdziwa, po drugie jedyna. Jest niemal pewne, że inni jej uczestnicy (nawet świadomi niniejszej definicji) 
postrzegliby (lub postrzegają) jej granice, kontekst zupełnie inaczej a bardzo prawdopodobne, że sam autor 
mógłby te granice i kontekst wytyczyć także inaczej, gdyby jej spostrzeżenia (lub opisu) dokonał w innym nieco 
czasie i miejscu. Pojęcie „gier dizajnu” jest więc bardzo delikatne. Interpretuję je jako (subiektywne) narzędzie 
opisu pewnych procesów i zależności towarzyszących moim, zawodowym działaniom, ale też i myślom, 
wątpliwościom, zaniechaniem… „Gry dizajnu” każdy projektant (lub inny uczestnik procesu projektowania) 
może postrzegać i prowadzić na własny użytek, zupełnie inaczej.
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Skoro wyjaśniłem (a przynajmniej podjąłem próbę wyjaśnienia) o co chodzi w pojęciu „gry dizajnu”, winienem 
jeszcze krótkie wyjaśnienie po co właściwie je stosuję, jaki jest cel takiego a nie innego opisu. To bardzo ważne 
w kontekście paradygmatu odpowiedzialności (w końcu ta praca jest też pewnym rodzajem działania twórczego 
i sama w sobie może być interpretowana jako element jakiejś gry). Powód jest stosunkowo prosty. Otóż wiele 
podobnych, doktorskich rozpraw z dziedziny dizajnu stara się opisać go w konwencji naukowej, obiektywnej, 
konkretnej. Ma to (jak sądzę) za zadanie przyczynić się do udoskonalania metodyki, procedur 
odpowiedzialnych za efektywność, skuteczność projektowych działań innych (młodszych) projektantów, oraz 
przyczyniać się do budowania świadomości i etosu zawodu w ogóle. Otóż moim zdaniem, taki, obiektywny 
obraz zawodu na szczęście nie istnieje (i istnieć nie powinien). Zadanie, którego się podjąłem ma za cel 
zniweczyć, lub przynajmniej osłabić pokusę takiego postrzegania i opisu dizajnu, które mogłyby dążyć do 
odebrania mu najistotniejszej (na szczęście chyba niezbywalnej) wartości działania subiektywnego 
i kontekstualnego. Oczywiście nie jestem na tyle naiwny, żeby negować sens i istnienie obiektywnych procedur 
w ogóle. Chodzi mi jednak o wyakcentowanie wszystkiego, co poza te procedury, metodykę wychodzi 
a co moim zdaniem jest w istocie odpowiedzialne za wiele wartości i inność każdego, dobrego projektu. 
Jeszcze słów parę o formie i zawartości pracy. Jak wiele innych (wspomnianych) opracowań bazuje ona na 
rzeczywistych doświadczeniach zawodowych. Nie jest to jednak klasyczne studium przypadku, które dotyczy 
konkretnego wdrożenia, jest rzetelne i obiektywne (czy chociaż dążące do obiektywności). Jest to więc po 
pierwsze studium subiektywne (co wynika z założenia opisu przy użyciu idei gier), po drugie, fragmentaryczne 
i fabularyzowane1 (w którym opisane są sytuacje wybrane a czasem i przerysowane ze względu na ich 
przydatność dla założonej formuły opisu), po trzecie, jest to studium przedłużone, rozciągnięte w czasie na całą 
serię powiązanych ze sobą wdrożeń, w których miałem przyjemność uczestniczyć. Ten ostatni parametr 
(przedłużenia) wynika z chęci wykorzystania (dla potrzeb opisu) szczególnych okoliczności współpracy, których 
dane mi było doświadczyć, a które w doskonały sposób wpisują się w ideę gier. Bazą niniejszego opisu jest 
moja współpraca z firmą Innova – producentem urządzeń fiskalnych, dla którego pracuję od początku istnienia 
firmy, ale również w zasadzie od początku mojej indywidualnej aktywności zawodowej2. To przypadek dość 
niezwykły, w którym kolejne działania projektowe i wdrożeniowe (zgodnie z moimi spostrzeżeniami) inicjowały 
i pogłębiały proces, w którym niezależne jednostki twórcze (w wyniku prowadzonych gier) łączą się w jeden 
organizm. Organizm ten działając w sposób coraz bardziej dla siebie transparentny, zyskuje co raz to większą 
efektywność, ale też (mam nadzieję) zachowuje pełnię możliwości twórczych. 

1 Fabularyzowana konwencja opisu zakłada pewne nieścisłości czy (jak wspomniano) przerysowania. Z tego między innymi 
względu wiele szczegółów współpracy zatajono a imiona uczestników zaszyfrowano.
2 Chociaż bazą opisu jest prawie dziesięcioletnia współpraca, spora jego część odnosi się początkowego okresu tej 
współpracy. Wynika to z faktu, że większość zauważonych i ciekawych z punktu widzenia idei „gier dizajnu” relacji tworzyła 
się właśnie wówczas. Biorąc pod uwagę, że „gry dizajnu” w sporej części oscylują wokół problemów poza-merytorycznych, 
wydaje się to naturalne. 
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Warcaby. Ta gra (w przeciwieństwie do „gier dizajnu”) ma reguły sztywne i ustalone a priori.
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1
- Dzień dobry, czy rozmawiam z Panem Danielem Zielińskim?
- Taak, słucham...
- Nazywam się B1, dostałem Pański numer od Pana M2, polecono mi Pana jako młodego, zdolnego dizajnera,  
który mógłby być zainteresowany projektem „zaawansowanego urządzenia elektronicznego z branży 
fiskalnej”...
- Taak...
- Jeśli byłby Pan zainteresowany, chętnie umówiłbym się na spotkanie, podczas którego przedstawiłbym 
szczegóły...
- Jak najbardziej byłbym zainteresowany, kiedy chciałby Pan się spotkać?
- Im szybciej, tym lepiej, oczywiście bez przesady, mogę w pewnym zakresie się dostosować, co powiedziałby  
Pan na ... patrzę w kalendarz... na... powiedzmy czwartek... czwartek po południu...
- Chętnie, z tym, że w czwartek mam zajęcia na uczelni, ze studentami... do 15-tej, więc ewentualnie około 
16-tej...
- Doskonale, to świetna pora, Pan też pracuje na Akademii... to jest Krakowskie Przedmieście zdaje się... 
- Na Krakowskim jest Rektorat i dwa wydziały, nasz jest na Myśliwieckiej...
- Na Myśliwieckiej, gdzieś przy Radiu? Doskonale, to moglibyśmy się umówić u Pana na Wydziale jeśli  
oczywiście to Panu Pasuje, przyznam że mnie akurat bardzo, gdyż wcześniej będę na ulicy Dragonów, to jest  
w pobliżu Radia na Myśliwieckiej...
- Nasz Wydział jest troszkę dalej, to znaczy... bliżej... od centrum, u zbiegu Myśliwieckiej i Wrońskiego, Hoene-
Wrońskiego...
- Hoene-Wrońskiego... filozofa, tego...
- ... oświeceniowego...
- tak jest, chacha, a zatem u Pana na Hoene-Wrońskiego?
- Zapraszam
- Jak Pana znajdę?
- Proszę zadzwonić, ewentualnie zapytać o mnie w Dziekanacie Wydziału Wzornictwa, to jest po lewej stronie  
od wejścia, zejdę do Pana i siądziemy gdzieś w wygodnym miejscu...
- Doskonale, to jesteśmy umówieni, aha, gdyby wziął Pan ze sobą jakieś portfolio, chętnie zapoznałbym się 
z Pana wcześniejszymi pracami...
- Oczywiście.
- Doskonale, zatem do zobaczenia w czwartek.
- Do zobaczenia.

Mniej więcej tak wyglądała jedna z moich pierwszych, profesjonalnych rozmów, z której wyniknąć miało dużo 
więcej niż z kilku poprzednich, z których nie wyniknęło nic. Nie przekonywał mnie wówczas „doskonały” 
optymizm i elokwencja rozmówcy, te znane mi były z wcześniejszych spotkań, które często kończyły się 
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konkluzją, że moja praca byłaby bardzo mile widziana, jednak przynajmniej na razie musiałaby mieć charakter 
w zasadzie niekomercyjny. Dając wyraz swemu brakowi przekonania prowadziłem więc tę rozmowę bez 
zbędnego (jak się później okazało) zaangażowania emocjonalnego. Być może to właśnie spowodowało, że jako 
gra zakończyła się ona remisem i otworzyła drogę do dalszych rozgrywek, w których traktowany byłem już jako 
równy partner. Przeanalizujmy jej przybliżony, przedstawiony powyżej przebieg.

- Dzień dobry, czy rozmawiam z Panem Danielem Zielińskim? (To formuła grzecznościowa, nie podlega 
analizie.)
- Taak, słucham... (To także nie podlega analizie, tak odpowiada się zawsze, jeśli to nie pomyłka.)
- Nazywam się B1, dostałem Pański numer od Pana M2, polecono mi Pana jako „młodego, zdolnego 
dizajnera”, który mógłby być zainteresowany projektem „zaawansowanego urządzenia elektronicznego 
z branży fiskalnej”...
(Tu było sporo informacji: Pan M2 miał z pewnością budzić zaufanie jako osoba mi znana, poza tym to także 
zbliżający zwrot grzecznościowy, określenie mnie jako młodego, zdolnego (czy kreatywnego) dizajnera 
sprawiało zaś wrażenie umiarkowanego pochlebstwa z nutką nadziei ale i wyzwania co do jakości pracy. 
Moją uwagę zwróciła jednak okrągło brzmiąca formuła „zaawansowanego urządzenia elektronicznego z branży 
fiskalnej”, to zdradzało, że oczekiwania są konkretne i że prawdopodobnie nie byłem jedyną ani pierwszą 
osobą, z którą Pan B1. rozmawiał.)
- Taak... (To „taak...” było z zawieszeniem, które wskazywało na to, że zanim wyrażę ew. zainteresowanie 
chciałbym uzyskać więcej informacji, w istocie więcej informacji było oczywiście wskazane, jednak tak na 
prawdę potrzebowałem więcej czasu na reakcję.)
- Jeśli byłby Pan zainteresowany, chętnie umówiłbym się na spotkanie, podczas którego przedstawiłbym 
szczegóły... (To wiele nie wyjaśnia ale wskazuje na poważne podejście do sprawy, skoro nie jestem jedynym, 
do którego się zwracano, to przynajmniej jestem w gronie dość nielicznym. Mało bowiem prawdopodobne, 
by rozmówca miał możliwość odbycia kilkunastu spotkań w tej samej sprawie.)
- Jak najbardziej byłbym zainteresowany, kiedy chciałby się Pan spotkać? (Po pierwszych „Taak” to moja 
jednoznaczna deklaracja wejścia do gry i od razu odbicie piłeczki – co dalej?)
- Im szybciej, tym lepiej, oczywiście bez przesady, mogę w pewnym zakresie się dostosować, co powiedziałby  
Pan na ... patrzę w kalendarz... na... powiedzmy czwartek... czwartek po południu... (Znów sporo informacji, 
choć pozornie sprzecznych. Rozmówca zdradził „gorące” zaangażowanie w sprawę, po czym nieco ostudził, 
wyraził chęć bycia elastycznym ale też zdradził, że ma swoje zasady, no i terminarz.)
- Chętnie, z tym, że w czwartek mam zajęcia na uczelni, ze studentami... do 15-tej, więc ewentualnie około 
16-tej... (Odwdzięczam się tym samym, także mam zasady, terminarz i to właśnie świadczy o tym, że możemy 
grać na podobnym poziomie. Pamiętam, że mówiąc o zajęciach na uczelni dodałem „ze studentami” na wszelki 
wypadek, żeby rozwiać wątpliwości co do tego, że funkcjonuję tam już po drugiej stronie biurka.)
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- Doskonale, to świetna pora, Pan też pracuje na Akademii... to jest Krakowskie Przedmieście zdaje się...  
(Potwierdzenie otwartości i czujności kojarzenia faktów – Pan M2, na którego Pan B1 się powołał to kolega, 
profesor z uczelni.)
- Na Krakowskim jest Rektorat i dwa wydziały, nasz jest na Myśliwieckiej... (Nie chodziło tu o wykazanie się 
większą wiedzą na temat instytucji, w której pracuję – to oczywiste, lecz o skrupulatność i przeświadczenie, 
że oto przechodzimy do ustalenia miejsca spotkania – to pierwszy punkt orientacyjny, niczego nie narzucamy 
ale wskazujemy pewne obszary.)
- Na Myśliwieckiej, gdzieś przy Radiu? Doskonale, to moglibyśmy się umówić u Pana na Wydziale jeśli  
oczywiście to Panu Pasuje, przyznam że mnie akurat bardzo, gdyż wcześniej będę na ulicy Dragonów, to jest  
w pobliżu Radia na Myśliwieckiej... (Nadzwyczajny zbieg okoliczności, nie można go zlekceważyć, dobry 
znak – jest nam po drodze...)
- Nasz Wydział jest troszkę dalej, to znaczy... bliżej... od centrum, u zbiegu Myśliwieckiej i Wrońskiego, Hoene-
Wrońskiego... (Starałem się być chłodny, rzeczowy, mówiąc precyzyjnie o miejscu kierowałem już w jego 
stronę, było mi to na rękę, mieszkałem wszakże u mamy, nie miałem własnej pracowni a Wydział wydawał się 
być dostatecznie prestiżowym miejscem do spotkania, zwłaszcza, że był dalej od Radia, ale bliżej Centrum niż 
jakichś tam Dragonów.)
- Hoene-Wrońskiego... filozofa, tego... (Rozmówca wykazuje się czujnością i erudycją, wprawdzie Dragonów 
jest dalej od Centrum ale Hoene-Wroński jest mu znany i być może bliższy niż Dragoni, to wyzwanie...)
- ... oświeceniowego... (Na szczęście mu sprostałem, studia skończyłem niedawno, na tej samej ulicy, więc 
pamiętałem.)
- tak jest, chacha, a zatem u Pana na Hoene-Wrońskiego? (Zbliża się przyjacielski remis. Mamy wiele 
wspólnych punktów zaczepienia, terminarze, obszar wokół Radia (każdy wie jakiego radia), możemy prawie 
mówić „Nasz Hoene-Wroński”.)
- Zapraszam (Jednak to ja goszczę, to pewien przywilej.)
- Jak Pana znajdę? (No właśnie, rozmówca nie będzie jednak u siebie.)
- Proszę zadzwonić, ewentualnie zapytać o mnie w Dziekanacie Wydziału Wzornictwa, to jest po lewej stronie  
od wejścia, zejdę do Pana i siądziemy gdzieś w wygodnym miejscu... (Ach, tu punktuję, może trochę za mocno 
z tym „proszę dzwonić” ale w końcu dodaję, że się zaopiekuję...)
- Doskonale, to jesteśmy umówieni, aha, gdyby wziął Pan ze sobą jakieś portfolio, chętnie zapoznałbym się 
z Pana wcześniejszymi pracami... (Rozmówca wyrównuje. Tak, to on będzie gościem, ale też to on oceni mnie 
pod kątem przydatności do swego przedsięwzięcia.)
- Oczywiście. (To pozornie nie wiele znaczy, jednak tak krótkie skwitowanie miało w podtekście komunikat, 
że znane mi są zwyczajowe procedury i nie obawiam się o jakość tego, co zaprezentuję.)
- Doskonale, zatem do zobaczenia w czwartek. (Kończąca formuła grzecznościowa, podbudowana 
powtarzającym się wcześniej często, optymistycznym „Doskonale”.)
- Do zobaczenia. (Nie byłem aż takim optymistą, więc moja formuła była bardziej neutralna.)
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Zdecydowałem, że będę rozmawiał miło, ale w miarę twardo (była to w zasadzie decyzja automatyczna, 
potwierdzająca jedynie to, do czego będąc w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem byłem zmuszony, trudno bowiem 
wyobrazić sobie aby w podobnej sytuacji zdecydować się na ton niemiły, lub przesadnie uległy). Spisałem więc 
zasady i podzieliłem na te, od których w żadnym wypadku nie mogę odstąpić (oznaczałoby to wejście w grę, 
której zasad nie akceptuję) i te, od których odstąpić mogę, ale fakt ten powinienem potraktować jako sygnał, 
zdradzający pewne intencje (zasady gry) rozmówcy. W wykonaniu zadania (gdyby zabraknąć mi miało 
asertywności lub własnych argumentów) pomóc miał mi powstający właśnie Kodeks Postępowania Projektanta, 
opracowywany przez SPFP3, do członkostwa w którym właśnie zostałem zaproszony. Kodeks miał stanowić 
zaplecze obiektywnych, nieprzekraczalnych zasad, których jestem obowiązany przestrzegać. Oto zaś moje 
zasady, od których odstępstwo uznałem za niemożliwe:
1. Zasada równości, czyli że nie jestem ani wyżej, ani niżej od swego rozmówcy. Obaj mamy coś, czego 
potrzebuje ten drugi. On potrzebuje fachowca, ja – pracy.
2. Zasada jasności. Zanim przystąpię do pracy, muszę jasno określić jej zakres i reguły współpracy.
3. Nie pracuję na wariata. Jeśli zadanie ma być zrobione dobrze, muszę mieć na to czas.
4. Nie pracuję za darmo. Jeśli zleceniodawca nie chce ryzykować, niech zamówi jedynie projekty koncepcyjne.
5. Nie robię byle czego. Jeśli zadanie nie będzie dostatecznie ambitne, nie biorę go.
6. Nie przerabiam istniejących (zatem cudzych) projektów. Projektuję od początku.
7. Nie pracuję bez umowy. 
A to zasady, które chciałem wprowadzić o ile się uda.
1. Chciałbym mieć udział w projekcie również w aspekcie funkcji i konstrukcji produktu.
2. Chciałbym zaprojektować lub przynajmniej móc zaopiniować projekty powiązane z tym, który będę 
wykonywał, w szczególności myślałem tu o projektach graficznych, logo, opakowaniu, instrukcjach...
3. Chciałbym podpisać się bezpośrednio na produkcie, oczywiście w dyskretny sposób. To byłaby dla mnie 
promocja ale i zobowiązanie, ze nie zrobię czegoś, czego bym się wstydził.
Zaopatrzony we własne Zasady i w roboczą wersję Kodeksu czekałem na drugą, tym razem osobistą rozmowę. 

3 Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, www.spfp.diz.pl
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Droga, którą miał pokonać (samochodem) Pan B1 z ulicy Dragonów na ulicę Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. 
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2
…
- Proszę, tu jest wieszak, napije się Pan kawy, herbaty?
- Dziękuję serdecznie, chociaż może mała kawa nie zaszkodzi...
- Zrobię panie Danielu, z mleczkiem, czy bez? (to głos Pani Wiesi, zza drzwi)
Pan B1 usłyszał i od razu odpowiedział, że „bez”, czy tam „z”, nie pamiętam, po czym powiesił bardzo-ciemno-
granatową jesionkę, usiadł na wskazanym gestem miejscu i przystawił bliżej krzesła duży, foliowy worek, 
z którym przyszedł. 
- Aach, chłodno coś się zrobiło, miło tu u Państwa (Pan B1 przebiegł wzrokiem po ścianie, którą miałem za 
plecami a z braku płynności tego przebiegu wnioskowałem, że wzrok jego zawadzał o jej liczne liszaje i inne 
defekty), bardzo dobra lokalizacja, (wyprostował się i położył na stole swoją wizytówkę, ja położyłem swoją),  
dziękuję, o, bardzo dizajnerska  (popatrzył przez nią, bo była wydrukowana na folii, ale zaraz odłożył, zmierzył 
mnie wzrokiem i powiedział z pewną dumą). 
- Na początek chciałbym, żeby Pan wiedział, że przychodzę tu jako człowiek interesu, to znaczy, że cokolwiek  
będziemy robić, to nie jest działalność charytatywna a więc licząc na wysoką jakość Pańskiej pracy, deklaruję  
jednocześnie, że chcę za nią odpowiednio zapłacić. 
Nie byłem przygotowany na taki początek rozmowy, więc nie powiedziałem nic, tylko z lekkim uśmiechem i 
pewnie zdziwieniem na twarzy skinąłem głową. Pan B1 ciągnął dalej. 
- Więc, jak wspomniałem przez telefon chodziło by nam o zaprojektowanie urządzenia o nazwie DF, 
z pewnością spotkał się Pan z podobnymi urządzeniami jako klient, my jesteśmy producentem takich urządzeń,  
mamy już na koncie kilka doskonałych rozwiązań, w zasadzie rozwiązań, które stały się standardem na 
naszym rynku, spotkał się Pan z pewnością z firmą P, więc my jesteśmy grupą osób, które w zasadzie  
stworzyły tę firmę, jednak z pewnych względów zakładamy nową, mamy nadzieję, że jeszcze lepszą.  
Przyznam, że kompletujemy właśnie nowy, prężny zespół, w którego skład mógłby i Pan wejść... czy byłby Pan 
zainteresowany taką współpracą?
- Myślę, że tak, oczywiście musiałbym poznać specyfikę Państwa dziedziny, tryb pracy... na pewno też i Pan  
chciałby zobaczyć moje projekty...
- No właśnie, widzę, że ma Pan tu jakieś ładne obrazki, kolorowe, to Pańskie projekty?
- Tak, to również dla Pana, dodatek do wizytówki, takie mini portfolio, w zasadzie obrazki wybranych projektów 
z różnych dziedzin, chętnie opowiem o nich i ew. pokażę więcej, na ekranie.
- A bardzo chętnie, dziękuję, sporo Pan widzę ma tych realizacji, to prace studenckie, komercyjne?
- Różne: studenckie, komercyjne, konkursowe – które dostały jakieś nagrody i własne realizacje, często 
z pogranicza dizajnu i sztuki, spora część z nich była ostatnio prezentowana w CSW, miałem taką niewielką  
wystawę, indywidualną.
- Doprawdy? To interesujące, a które obiekty Pan wystawiał?

- Dla przykładu ten.
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- Co to jest?
- „Uchwyt Do Noszenia Swego Przedramienia”
- To interesujące, przedramienia?
- Tak, to obiekt służący do analizy zależności pomiędzy podmiotem a przedmiotami.
- Acha...
- To znaczy przez to, że w zasadzie nie wiadomo czy przedramię nosi uchwyt, czy też jest przez ten uchwyt  
noszone buduje się tu pewien dyskurs... zostawię Panu może katalog wystawy, tam oprócz ilustracji są również 
teksty, częściowo wyjaśniają...
- Acha..., dziekuję, to bardzo interesujące poczytam z przyjemnością. A jakieś inne projekty, ten na przykład, 
co to jest?
- To projekt konkursowy, Wodny parasol, dostał srebro na Biennale w Nagoyi...
- I to jest zrealizowane?
- Nie, to projekt koncepcyjny...
- Bardzo interesujące, a jakieś projekty zrealizowane...
- Na przykład ten, to winda do transportu książek, dla CSW, można ją zobaczyć tu obok, w Zamku...
- interesujące, i Pan to zaprojektował, to znaczy narysował Pan to wszystko również technicznie? Bo to projekt  
dość techniczny właśnie, tak na pierwszy rzut oka...
- Tak, trudność polegała na tym, że oprócz projektu idei, wyglądu, trzeba było zapewnić prawidłowe działanie,  
bezpieczeństwo i na dodatek nic nie można było ukryć pod żadną obudową, bo jej tu po prostu nie ma, 
to w zasadzie czysta konstrukcja, każdy detal był projektowany, łącznie z mocowaniami lin.
- Interesujące, a kto to wykonał, wyprodukował?
- Taki zakład doświadczalny w Instytucie Lotnictwa...
- Acha, lotnictwa, tam na Okęciu, tak? Interesujące, no to dość skomplikowane, więc lotnictwa jak najbardziej  
pasuje... a jakieś projekty urządzeń elektronicznych właśnie, obudów jakichś, Pan wykonywał?
- Tak, z tym że to nie były projekty komercyjne, a studyjne, na przykład ten tu, elektroniczna książka albo ten -  
koncepcja telefonu komórkowego...
- Ach tak, rzeczywiście, no, bardzo interesujące, telefon bez klawiatury, tylko ekran... 
To był już XXI wiek – rok 2001, nie było jednak wówczas takich telefonów. Pan B1 oglądał jeszcze kilka 
projektów, wyrażał zainteresowanie, w końcu sięgnął do plastikowego worka i wyjął jakieś do połowy rozebrane 
urządzenie, potem zajrzał głębiej i wyciągnął za kable jeszcze dodatkową część.
- Pozwoliłem sobie przynieść trochę elementów, żeby od razu zapoznać Pana ze szczegółami działania 
i budowy urządzenia, które chcielibyśmy wdrożyć jako pierwsze, żeby Pan wiedział co tam w środku jest i do  
czego służy. No więc DF jest częścią zintegrowanego systemu POS, stanowiącą urządzenie rejestrujące,  
generujące wydruki (fiskalne i niefiskalne), interfejs końcowy dla klienta, w pewnym zakresie zawiera również 
interfejs operatora.
Ponieważ Pan B1 mówiąc za każdym razem wskazywał palcem dany element a urządzenie istotnie było mi 
z widzenia znane, zaryzykowałem taką wypowiedź:
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- Czyli stoi na ladzie w sklepie, drukuje paragony i wyświetla cenę.
- Tak, mniej więcej, chacha, z punktu widzenia klienta tak jest, oczywiście urządzenie to ma jeszcze inne 
ważne funkcje, najważniejszą jest to, że to w nim w istocie przechowywane i zabezpieczane są informacje 
o wszystkich transakcjach. To podlega istotnym rygorom, jeśli chodzi o konstrukcję i zabezpieczenia pamięci  
urządzenia. Szczegółowo oczywiście będziemy o tym rozmawiać na odpowiednim etapie, natomiast teraz 
istotne byłoby, aby mógł się Pan zapoznać z zasobami wewnętrznymi i pewnymi, podstawowymi  
zależnościami, jeśli chodzi o ich rozmieszczenie. Oczywiście ważne jest też użytkowanie urządzenia, różne  
funkcjonalności, wyświetlacz klienta LED, obrotowy, numeryczny, siedmiosegmentowy jak Pan widzi, sześcio-,  
lub ośmio- znakowy, to jeszcze ustalimy, do tego panel operatora, LCD alfanumeryczny 2x16 znaków, 
z podświetleniem, prócz tego klawiatura membranowa, tutaj widzimy przykład, cztery przyciski wystarczą, opisy  
sobie ustalimy później, no i 3 diody LED, takie sygnalizacyjne. To by było na zewnątrz, jeśli chodzi o interfejsy  
to mamy tu złącza zasilania złącza komunikacyjne, rs232c, złącze szuflady, jak widać...
- Acha...
- No a w środku to oczywiście mamy mainboard, akumulatory, tego typu, to są żelowe, mogą pracować 
w każdym położeniu, dokładnie sobie ustalimy pojemność, więc i wymiary, mechanizmy drukujące termiczne,  
to jest pomysł, na który parę lat temu pierwsi wpadliśmy, dziś to standard, wie Pan, właśnie dzięki nam... No 
więc jest kilka typów takich mechanizmów, ten tu, największy producenta japońskiego, oraz dwa typy do 
rozważenia, włoski, francuski, jak Pan widzi ten ostatni ma inną konstrukcję, typu easy loading, to spore 
udogodnienie dla użytkownika...
- Te dwa są sporo mniejsze...
- Tak, ale to nowi producenci, sprawdzamy ich przydatność, wytrzymałość, jest jeszcze kwestia ceny...  ale na  
tym etapie może Pan brać je ewentualnie pod uwagę. W środku urządzenia musi być jeszcze pamięć jak  
wspomniałem, zalana twardą, nieprzezroczystą masą, tak stanowią przepisy i dodatkowo, wraz z płytą główną 
zabezpieczona przed dostępem poprzez specjalne maskujące chassis i plombę producenta, niemożliwą do 
zdjęcia bez widocznego uszkodzenia urządzenia, jak stanowią przepisy... Jest jeszcze druga plomba, fiskalna,  
ta zabezpiecza baterie, mechanizmy drukujące, dostęp do wyświetlacza, acha mamy nowość, przepisy  
stanowią teraz, że żadne przewody nie mogą być widoczne, to znaczy przewody wewnętrzne, pomiędzy  
urządzeniem a wyświetlaczem, czyli tak jak tu jest, to by teraz już być nie mogło, nie dostalibyśmy homologacji,  
tak wynika z przepisów... 
- A ta szpula tu, to jest...
- Zwijacz, to jest istotne, oryginał paragonu jest dla klienta , ale jest jeszcze kopia, więc jak Pan widzi 
w urządzeniu są w istocie dwie drukarki, ta druga generuje wydruk, który jest od razu nawijany na rolkę, 
i później takie rolki są magazynowane przez 5 lat, tak stanowią przepisy...  
- A nie można by tej kopii zapisywać w pamięci urządzenia, skoro już jest?
- Oczywiście wszystko jest zapisywane w pamięci urządzenia, ale musi być jeszcze nośnik zewnętrzny i nie  
może to być pamięć elektroniczna, tylko papier, tak niestety stanowią przepisy...
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Przezroczysta wizytówka, mini-portfolio i katalog, które wręczyłem Panu B1 podczas pierwszego spotkania.
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Pan B1 jeszcze przez pół godziny przedstawiał mi szczegóły budowy i działania urządzenia, oraz objaśniał 
przepisy, okazało się, że ma w teczce (skórzanej, zapinanej na klips) również drukowaną dokumentację co 
bardziej skomplikowanych elementów, którą obiecał mi zostawić. Obiecał zostawić również ów plastikowy 
worek, w którym prócz rozebranej drukarki było kilka opcjonalnych detali i podzespołów, nowych i wydłubanych 
z innych, podobnych urządzeń. Tymczasem należało jeszcze ustalić rzecz najważniejszą – zasady współpracy:
- Doskonale, więc z naszej strony wygląda to tak, że na początek chcielibyśmy poprosić Pana o ofertę na 
projekt koncepcyjny powiedzmy dwóch wersji urządzenia, przy czym lojalnie uprzedzam, że w pierwszej fazie  
byłby Pan jedną z dwóch osób, czy też firm, z którą rozmawiamy.  W kolejnej fazie dokonalibyśmy wyboru  
lepszej, czy też bardziej nam odpowiadającej oferty i wówczas podpisalibyśmy umowę o projekt wzorniczy,  
tak?
- Czyli wyboru projektanta dokonają Państwo na podstawie oferty i portfolio jak rozumiem.
- W zasadzie myśleliśmy też o jakichś wstępnych szkicach, żeby poznać sposób podejścia do tematu,  
proponowaną stylistykę... z tym, że umowę chcielibyśmy podpisać już z wybraną firmą, czyli z Panem, albo 
z Pańskim że tak powiem konkurentem, tak?
- Rozumiem, w takim razie może mógłbym zaproponować taką formułę, żeby projekt podzielić na części. Na 
początek moglibyśmy podpisać umowę, o projekt koncepcyjny, żeby nie narażać Państwa na zbyt duże koszty 
i nie zmuszać do podjęcia decyzji zbyt wcześnie, w oparciu o jeszcze nie rozwinięty projekt. Ustalilibyśmy 
oczywiście zakres opracowania, dla obu firm identyczny, żeby było bezpośrednie porównanie, później zaś po  
prezentacji koncepcji dokonaliby Państwo wyboru i podpisali umowę o projekt wzorniczy już z wybraną firmą. 
- To interesująca propozycja, w zasadzie o czymś podobnym myśleliśmy, tylko wyobrażaliśmy sobie, że te  
pierwsze szkice, może mniej zaawansowane byłyby częścią oferty. Jak rozumiem chodzi o to, żeby nie  
wykonywać projektu za darmo, czyli że w tej fazie byłby to właściwie zwrot kosztów tego wstępnego 
opracowania, tak?
- Tak, z tego co wiem, wszystkie poważne studia projektowe stosują zasadę odpłatności za projekty  
koncepcyjne, to jest zgodne z zaleceniami Stowarzyszenia Projektantów, daje gwarancję odpowiedniej jakości  
opracowania i możliwość miarodajnego porównania koncepcji.
- Rozumiem, w takim razie proszę uwzględnić to w ofercie, wydaje się, że to będzie interesująca dla nas  
propozycja, proszę tylko napisać co dokładnie proponuje Pan, aby weszło w skład tego szkicowego, czyli  
koncepcyjnego opracowania a co w skład projektu ostatecznego, tak?
- Oczywiście, będą tam również proponowane terminy wykonania, o ile nie mają Państwo własnego terminarza,  
który należałoby uwzględnić.
- Doskonale, terminarz mamy oczywiście, ale proszę napisać swoją propozycję, wówczas to porównamy i ew.  
zaproponujemy korektę.

Odprowadzając Pana B1 do drzwi miałem poczucie, że ta rozmowa była dobra i zasadniczo inna, niż wiele 
poprzednich. Mimo, iż przed jej podjęciem byłem przygotowany na rozwinięcie zainicjowanej telefonicznie gry, 
teraz (po jej odbyciu) kłębiły mi się w głowie raczej różne problemy, wiedza, niewiedza, ciekawość i chęć jak 
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najszybszego zmierzenia się z nowym, co najważniejsze prawdziwym, projektowym zadaniem. Po powrocie do 
domu i wypiciu obowiązkowej herbatki z mamą a może także wskutek pytań zadanych przez nią podczas tej 
herbatki (mamy mają jak wiadomo nieocenioną zdolność zadawania pytań nie związanych z meritum sprawy, 
a zatem w kontekście gry – pytań niezwykle ważnych) – zacząłem jednak analizować przebieg tej rozmowy. 
Po pierwsze, dopiero wówczas zdałem sobie sprawę, że w zasadzie nic, lub prawie nic nie dowiedziałem się 
o potrzebach estetycznych pana B1, czy też raczej przedsięwzięcia, którego pan B1 był wysłannikiem. Wiedza 
ta nie była mi w zasadzie potrzebna do rozpoczęcia pracy, nie posiadając jej mogłem wręcz czuć się bardziej 
wolny w podejmowaniu decyzji estetycznych, jednak z czystej ciekawości i podświadomej chęci 
skonfrontowania moich wyobrażeń z wyobrażeniami bądź co bądź przyszłych sędziów mojego projektu brak tej 
wiedzy wydał mi się dokuczliwy. Zastanawiałem się również nad powodem tak istotnego, swojego zaniedbania 
w zadaniu odpowiedniego pytania, niestety wyniku tego zastanowienia nie pamiętam. Po drugie, wyciągnąłem 
spod myszy nadniszczoną już nową funkcją (podkładki) kartkę, na której spisałem Zasady i zacząłem punkt po 
punkcie analizować stan ich wykonania.
Pierwsza, z grupy pierwszej (obowiązkowej) – zasada równości – rzecz jasna trudna do obiektywnej oceny 
przez podmiot, który był stroną gry, jednak wewnętrzne poczucie, że nie zostałem zdominowany, ani (mam 
nadzieję) nie zdominowałem rozmówcy spowodowała, że zagniotłem kartkę na znak, że „wykonano”. 
(Zagniecenie kartki zapisanej punktami polecam jako dobre rozwiązanie odhaczania ich w sytuacji, kiedy nie 
ma się pod ręką nic do pisania, na przykład w sklepie spożywczym, albo leżąc na łóżku – jak ja wówczas.) 
Zasada druga – jasności – zagniotłem od razu, po przeszło dwóch godzinach ustalania różnych szczegółów 
byłem pewien, że nawet jeśli odkryję coś, czego jeszcze nie wiem to pan B1 na pewno z ochotą mi to objaśni. 
Spojrzałem na plastikowy worek i przypomniałem sobie, że mam jeszcze w torbie kartki z dokumentacją. Tak, 
na pewno „wykonano”. Zasada trzecia, że nie na wariata – chyba wykonało się samo, pan B1 poprosił 
o propozycję, zatem dał mi niejako pierwszeństwo, wspomniał w prawdzie o własnym terminarzu, ale też nie 
sprawiał wrażenia bardzo nim ciśniętego, zagniotłem i ten punkt. Dalej, czwarty – nie pracuję za darmo 
– z pewnym niepokojem, ale też z poczuciem dobrze wykonanego zadania zagniotłem. Oczywiście nie miałem 
pewności, że pan B1 zapłaci mi, ale byłem zadowolony, że w stosunkowo delikatny, ale też skuteczny sposób 
doprowadziłem do tego, że zadeklarował zrozumienie dla tej zasady wyraził jej akceptację mimo, iż wcześniej 
zakładał mniej dla siebie zobowiązujący scenariusz. Być może wynikało to z faktu, że pan B1 (co było widać 
po płaszczu, po teczce i przede wszystkim czemu da wyraz w swej pierwszej deklaracji) był prawdziwym 
biznesmenem. Punkt piąty – nie robię byle czego – zagniotłem, tu nie miałem wątpliwości, projekt całościowy, 
dość skomplikowany użytkowo i technicznie, w dodatku nie jakieś tam nikomu nie potrzebne, „konsumenckie 
cacko”, tylko w zasadzie narzędzie pracy. Szóstka – projektuję od początku – jak wyżej. Pan B1 pokazał mi 
w prawdzie (i dał w folii) istniejące rozwiązania, ale nie jako wzór do naśladowania, lub (broń boże przeróbki), 
a jako punkt odniesienia – miałem zrobić inaczej, lepiej. Ostatni, siódmy punkt obowiązkowej grupy – nie 
pracuję bez umowy – nie dla tego, że bardzo chcę płacić wszystkie podatki, ale dla tego, żeby nie zadać się 
przypadkiem z jakimś krętaczem i mieć w związku z tym wątpliwą przyjemność uczestnictwa w matactwach, 
które w każdej chwili mogą zwrócić się przeciw mnie. Tu cała sprawa również wydała się być czysta, pan B1 
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ani jednym słowem nie napomknął o jakiejkolwiek chęci obejścia wymaganych procedur, poprosił o ofertę na 
piśmie, brawo i zagniatam oczywiście. No dobrze, a co z drugą grupą? Punkt pierwszy – aspekt funkcjonalny 
i techniczny – w zasadzie nic o tym nie wspomniałem i Pan B1 także precyzyjnie nie określił, na jakim etapie 
zamknąć się ma moje opracowanie. Cóż, można dać propozycję w ofercie, zagniotłem, ale tak delikatnie 
i szybko zerknąłem na kolejny punkt – projekty powiązane – logo, grafika, instrukcje, opakowanie – też nie 
zapytałem, więc też zagniotłem delikatnie i skierowałem do oferty. Ostatni, trzeci punkt drugiej grupy – podpis 
na produkcie – wygląda na to, że o całej drugiej grupie Zasad zapomniałem, bo oczywiście i o tym nie 
wspomniałem panu B1. Ten szybki przegląd stanu wykonania zadania ujawnił więc z jednej strony, 
że w najważniejszych, wcześniej zdefiniowanych sprawach zachowałem się asertywnie, lub przynajmniej 
kontrolowałem samoistny a odpowiedni rozwój ustaleń, jednak fakt, że o tych kilku dodanych (czy mniej 
ważnych?) sprawach zapomniałem, wprawił mnie w niewielki dyskomfort. Wprawdzie wiedziałem, że na kolejne 
ustalenia będzie jeszcze czas, a może i lepiej, że nie wyjechałem z niektórymi drobiazgami (jak ten podpis) 
od razu, ale powinienem był pamiętać o tym przynajmniej a nie pamiętałem. 
Skoro zdiagnozowałem pewną ułomność własnego umysłu (pamięci w tym przypadku), zacząłem dalej drążyć 
sprawę i zastanawiać się, nad tym, czy przypadkiem nie zapomniałem, lub nie pomyślałem o czymś ważnym 
jeszcze przed ustaleniem Zasad, a zatem, czy Zasady nie są przypadkiem w istotny sposób niekompletne? 
Jeszcze raz przepatrzyłem pozagniataną kartkę, ale bez wyniku, potem jeszcze raz i wtedy uświadomiłem 
sobie ze zgrozą, że w moich zasadach, podobnie jak w obszernym pakiecie informacji Pana B1 także nie było 
ani słowa o estetyce.
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Replika kartki-podkładki z zapisanymi punktami do wykonania podczas rozmowy z Panem B1.
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3
Pierwsza próba rozłożenia wszystkich podzespołów na stole zakończyła się niepowodzeniem. Nie byłem też 
pewien, czy jego uprzątnięcie z zalegających tam rupieci zmieni zasadniczo sytuację. Na wszelki wypadek 
zdecydowałem, że kupię drugi stół i tak wszystko przeorganizuję, że na jednym będę pracował wirtualnie 
– komputer, drukarka, skaner itp., a na drugim materialnie – to znaczy rysunkowo i modelarsko. Cała operacja 
zajęła trzy dni: jeden dzień na wyprawę do „Ikei”, zakup stołu, jego transport, montaż i ustawienie w rogu 
zajmowanym dotychczas przez (również „ikeowskie”) plastikowe kontenerki, które teraz powędrowały pod blaty 
obu stołów i zyskały coś z funkcjonalności szuflad. Pozostałe dwa dni zajęło mi oczywiście uprzątanie 
pierwszego stołu i odpowiednia reorganizacja znajdujących się na nim zasobów. Efekt był nadzwyczaj dobry 
i już czwartego dnia od rana przystąpiłem do pracy w zdecydowanie lepszych warunkach. Samo rozłożenie 
podzespołów DF okazało się bardzo łatwe, jednak całkowicie niewystarczające. Aby ruszyć z projektem 
musiałem je dokładnie poznać, przeanalizować ich funkcje w projektowanym urządzeniu, konieczne powiązania 
z innymi elementami, podziały na sekcje, możliwości montażu itp. Cała robota stanowiła swego rodzaju 
łamigłówkę, w której nie ma jednego, prawidłowego rozwiązania choć są rozwiązania zdecydowanie lepsze 
i gorsze. W miarę postępu prac okazywało się co chwila, że sprawa komplikuje się coraz bardziej. Gdy tylko 
udało się zgrabnie ułożyć podzespoły w aspekcie geometrycznym, natychmiast okazywało się, że dana 
konfiguracja nie jest korzystna funkcjonalnie, a nawet jeśli w obu aspektach wynik był zadowalający, to 
konfigurację taką natychmiast weryfikowała jakaś istotna aporia konstrukcyjna (w rodzaju koniecznej śrubki 
akurat tam, gdzie potrzebowałem pustej przestrzeni, lub na odwrót, co na jedno wychodzi). W wyniku tych prac, 
a trzeba zaznaczyć, że trwały one całe trzy dni, czyli dokładnie tyle co operacja ze stołami, udało się w końcu 
opracować model rozmieszczenia podzespołów, który nie dość, że był jak najbardziej realistyczny z punktu 
widzenia konstrukcyjnego i udany z punktu widzenia funkcjonalnego, to jeszcze zamykał się w zgrabnej 
i niesłychanie kompaktowej przestrzeni. Przestrzeń ta miała postać zbliżoną do sześcianu. Artefaktem całej 
pracy był stosik poukładanych na sobie elementów: w części oryginalnych podzespołów zostawionych przez 
Pana B1, w części zaś ich makietek wykonanych z tekturki i byle czego na podstawie dokumentacji, którą 
miałem do dyspozycji. Stosikowi towarzyszył pakiet kartek, na których w skali 1:1, rozrysowany był ów sześcian 
(a raczej jego zawartość), we wszystkich możliwych rzutach. Byłem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. 
Nie dość, że udało się tak skompresować podzespoły, że ilość niewykorzystanej przestrzeni ograniczona była 
do minimum, to jeszcze ten sześcian, bryła matematycznie i estetycznie niemal idealna, szczególnie 
zważywszy że sprzęt miał stać na blacie, pośród innych prostopadłościennych bytów. Wyraz swemu 
zadowoleniu dałem leżąc na kanapie wpatrzony w opisany artefakt i odsłuchując całą „Kunst der Fuge”. 
Następnego dnia mogłem przesiąść się na stół wirtualny. 
Przesiadka na drugi stół odbyła się w atmosferze kontynuacji samozadowolenia z uzyskanego wcześniej 
wyniku. Artefakt ze stołu materialnego został przeniesiony w przestrzeń wirtualną. Ta część podzespołów, która 
miała postać dokumentacji 3D została (nie bez problemów ale skutecznie) zaimportowana, pozostałe zaś 
mozolnie (choć z umiarkowaną szczegółowością) wygenerowane. Robocie tej nie towarzyszyły już tak 
intensywne przeżycia, choć jej wykonanie utwierdziło wcześniej wzbudzone samozadowolenie z osiągniętego 
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wyniku. Zbliżał się jednakowoż moment, w którym nieuchronne stawało się przejście do etapu pracy, który 
dotychczas z premedytacją odkładałem, a z którego jak się spodziewałem czerpać będę najwięcej 
przyjemności – etapu kształtowania bryły. 
Bryła miała kształt (jak łatwo się domyślić) zbliżony do sześcianu. Spodziewana przyjemność wykonania tego 
etapu pracy nie trwała może zbyt długo, jednak jakość doznań związanych z aktem twórczym nie była 
bynajmniej osłabiona przez fakt prostoty bryły. Przeciwnie, prostota ta okazała się być pozorna a sam akt 
twórczy uwikłany w kolejną, małą grę, której zasady dyktowały specyficzne własności mojego, projektanckiego 
umysłu. Oto sześcian, który zmaterializować się miał jako urządzenie o określonych funkcjach, wykonany miał 
być w określonych technologiach, z określonych tworzyw, nabierać zaczął wielu niezbędnych detali. Z jednej 
strony delikatnie zaburzały one jego absolutną czystość, z drugiej zaś dostarczały niezbędnej pożywki dla 
poczynań projektowych, zarówno tych o podłożu mentalnym (właściwa mi natura redukcyjna trzymała w ryzach 
każde działanie naruszające integralność koncepcji), jak i tych o podłożu sensualnym (smakowanie możliwości 
kształtowania tych nielicznych detali dawało jednak sporo przyjemności). Gra na tym etapie pracy zawarta więc 
była pomiędzy dwoma, pozornie sprzecznymi dążnościami, którym zadośćczynienie zaowocować miało 
otrzymaniem efektu w ogólnym rozrachunku optymalnego. W wyniku tak prowadzonej, trzydniowej pracy 
powstała koncepcja DF|2001|001. 
Z kilku detali byłem naprawdę zadowolony. Przede wszystkim z nóżek. Prawie-sześcienna bryła osadzona była 
na czterech, również prawie-sześciennych słupkach wyrastających bezpośrednio z korpusu DF. To proste 
posunięcie rozwiązało jeden, istotny problem estetyczny (optycznego uniesienia ponad poziom powierzchni 
blatu przy jednoczesnym zapewnieniu wrażenia stabilności) i jeden, istotny problem funkcjonalny (możliwość 
wyprowadzenia kabli montowanych od spodu urządzenia w dowolnym w zasadzie kierunku). Rozwiązanie 
problemu funkcjonalnego wydało mi się odkryciem bez precedensu. Znane mi wówczas, podobne urządzenia 
posiadały wyjścia kabli na jednej z elewacji, od strony klienta (sklepu), lub od strony operatora (kasjera). Każde 
z tych rozwiązań było niekorzystne, w pierwszym przypadku kable szpeciły sklepowe kontuary (przydając 
instalacjom cech prowizorki), w drugim zaś – przeszkadzały w wykonywaniu pracy kasjerom (nawet, jeśli były 
wpuszczane w blat, to poza obrysem urządzenia i ciągle o nie zawadzano). W mojej koncepcji kable (a było ich 
co najmniej 3) montowane miały być na spodniej ściance DF i wpuszczane w blat pod obrysem urządzenia, tak, 
że w ogóle nie powinno być ich widać. Jeżeli jednak z jakichś (dla mnie niedopuszczalnych) powodów kable 
musiały biec po blacie, to po pierwsze można było je bez problemu wypuścić w dowolną (w domyśle 
najwygodniejszą) stronę, po drugie zaś wątpliwej urody wtyczki nie były już widoczne z żadnej strony (chyba, 
że urządzenie ustawiono by na szklanym blacie i zapewniono możliwość oglądania go z „żabiej perspektywy” 
– czego z oczywistych względów nie brałem pod uwagę).
Drugim, wprawiającym w zadowolenie detalem była uchylna, dymna klapka, która będąc jednym, prostym (jak 
mi się wówczas zdawało) detalem realizowała trzy ważne funkcje: maskowała wyświetlacz LED (dając 
odpowiedni kontrast wyświetlanym cyfrom), maskowała panel operatora (ukrywając jego zbędne w codziennej 
eksploatacji elementy a pozwalając przeświecać trzem diodom sygnalizującym stan pracy urządzenia) i po 
trzecie, jak sama jej nazwa wskazuje służyła za zamknięcie bryły urządzenia lub umożliwiała penetrację jego 
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wnętrza, gdy zachodziła potrzeba wymiany papieru, bądź skorzystania z umieszczonego wewnątrz panelu 
operatora. Cechą, która wyróżniała tę klapkę spośród innych, znanych mi wówczas, podobnych klapek, była jej 
uchylność. Otóż trzeba wiedzieć, że klapki takie (zasłaniające przeważnie tylko otwór niezbędny dla wymiany 
papieru) były w istniejących dotychczas DF przeważnie zdejmowane, co znacznie utrudniało czynność wyjęcia 
zużytej i instalacji nowej rolki papieru. Klapkę taką, trzeba było bowiem „gdzieś”, na chwilę odłożyć, lub też 
„jakoś” potrzymać (co w zapełnionych rupieciami sklepach stanowiło często kłopot). W moim zamyśle klapka 
miała być odchylana do przodu (gdzie fakt umieszczenia wyświetlacza klienta obligował do zachowania na 
kontuarze wolnej przestrzeni), na zawiasach. Nie trzeba tłumaczyć korzyści, jakie płyną z tego rozwiązania. 
Czas jakiś, (nie wierząc, że nikt jeszcze nie wpadł na pomysł „klapki na zawiasach”, jak również „nóżek” 
i „gniazd od spodu”) szukałem podobnych rozwiązań wśród istniejących DF ale bez wyniku. Cieszyłem się więc 
z niekwestionowanego (jak na razie) autorstwa obu „wynalazków”. 
Najwięcej powodów do zadowolenia dostarczyła mi jednak (jak łatwo się domyślić) „ogólna koncepcja bryły” 
urządzenia. Sześcian odkształcił się wprawdzie nieco i przez fakt nieznacznego pochylenia pionowych ścianek 
(co wynikało głównie z konieczności dostosowania formy do technologii wtrysku) przyjął formę zbliżoną do 
ściętego ostrosłupa (o podstawie kwadratu rzecz jasna i o wysokości boku podstawy), ale nie przeszkadzało to 
w dalszym ciągu traktować bryły jako prawie-sześciennej, o niezwykłej spójności. Lekkie pochylenie ścianek 
przydało urządzeniu nieco stabilności, czy może nawet masywności, ale zasadniczo było to zgodne moją 
intencją. W semantyce bryły dopatrywałem się powinowactwa z pancernymi kasami (służącymi jak wiadomo 
do ochrony dóbr materialnych, głównie pieniędzy) a DF jest przecież pewną formą kasy, chroniącej w prawdzie 
nie materię ale (zgodnie z aktualnym stanem cywilizacji) informację o jej stanie. W każdym razie owa lekka 
siermiężność bardzo mi się podobała. 
Ponieważ czekało mnie jeszcze sporo pracy z wizualizacjami (których ukoronowaniem miały być wydruki) 
odsłuchałem tylko „Contrapuktus 14” (ten słynny, niedokończony, 3 razy oczywiście) i siadłem ponownie do 
(wirtualnego) stołu.
Wizualizacje powstały, jak również wydruk (najpierw w formacie A3+, co dawało sporo ponadnaturalną wielkość 
urządzenia, potem, dla uzyskania lepszego odwzorowania skali jednak w zwykłym A4), lecz gdy przylepiłem 
sztywny, błyszczący arkusz do szafy (w celu kontemplacji oczywiście) naszły mnie pewne wątpliwości… Czy ta 
forma nie jest jednak aby ZBYT prosta? Mnie się podoba, rzecz jasna, w końcu nie łatwo uzyskać taki prawie-
sześcian, ale jak to odbierze zleceniodawca, jak zareaguje taki Pan B1, gdy wynajęty przez niego projektant, 
jako efekt kilkutygodniowej pracy (nie charytatywnej, jak ustalono) pokaże właśnie to? Wątpliwość ta wzbudziła 
obawę o „autooportunizm”, chęć podporządkowania się domniemanemu poglądowi ciała oceniającego, lecz 
jako taka natychmiast zyskała nową argumentację: „Nie chodzi wszakże o to, aby przypodobać się 
zleceniodawcy dla własnego profitu (gdyby Pan B1 nie zadzwonił do mnie, gdyby się nie dodzwonił, lub gdyby 
M2 podał mu wcześniej nie mój telefon, a czyj inny, z pewnością żyłbym nadal w poczuciu zadowolenia 
z wykonywania jakiejś innej pracy), nie, o tym mowy być nie może, chodzi o rzecz nadrzędną. Pan B1 (jak 
i reszta nieznanego mi na razie grona jurorów) jest częścią większego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie to nie 
zamknie się ani wdrożeniem, ani sprzedażą produktu, ani nawet jego użytkowaniem. Dopiero 
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ODDZIEŁYWANIE tego użytkowania na jakiś ogólny stan, środowisko jest tym, co w przypadku realnego 
wdrożenia powinno skłonić projektanta do mniej (być może) ekscentrycznego podejścia.” Żeby nie popaść dla 
odmiany w zbytni patos, uzupełniłem myśli argumentacją bardziej przyziemną: „Jeśli Pan B1 i gremium 
oceniające nie będą zadowoleni z projektu, to (choćby nie mieli racji) nie dane mi będzie udowodnić im 
(i sobie), że rację miałem ja, a zatem być może (naśladując z grubsza mechanizm Założenia Pascala) opłaca 
się tak sformułować swoje racje (czyli uformować projekt w tym przypadku), żeby nie tracąc możliwie nic (lub 
niewiele) z ich autonomii integralności, otworzyć sobie drogę do uznania sędziów”. Sprawa to jednak trudna, 
oczekiwania sędziów są bowiem nieznane i tak, jak Pascal oparł się o (niekwestionowane w jego kulturze) 
przekazy dotyczące oczekiwań Transcendencji, tak ja (w niepomiernie bardziej marnym celu) musiałem oprzeć 
się na jakichś przekazach dotyczących oczekiwań podobnych gremiów w podobnych sprawach.
W wyniku trwającej trzy dni (choć były wśród nich sobota i niedziela) analizy prawdopodobnych oczekiwań 
Gremium uznałem, że prawie-sześcian nie ma zbyt wielkich szans ze względu na zbytnią oczywistość geometrii 
i rozbudzone najpewniej nadzieje, że forma będzie znacznie bardziej wybujała. Postanowiłem jednak nie 
komplikować bryły na siłę (działanie takie byłoby ze wszech miar nieuczciwe) a projektować nadal w duchu 
optymalizacji i redukcji. Miałem nadzieję, że drążąc dalej problemy estetyczne, techniczne i przede wszystkim 
funkcjonalne nieuchronnie zaneguję idealność prawie-sześcianu jako bryły najpełniej ucieleśniającej istotę DF. 
W tym celu zbudowałem z tektury model naturalnej wielkości (nie był zbyt trudny do wykonania), na którym przy 
pomocy długopisu naniosłem najistotniejsze podziały i wizualne detale (jak na przykład cyfry wyświetlacza 
klienta). Model ten oglądałem następnie dość długo i krytycznie ale bez wyniku. Dopiero gdy wstałem z krzesła 
(wcześniej siedziałem przy stole) znalazłem punkt zaczepienia. Kąt oglądania wyświetlenia! Stojąca na stole 
DF znajduje się wprawdzie nieco niżej niż w docelowej przestrzeni, ale nawet wziąwszy pod uwagę fakt, 
że podniesie się ją o jakieś 30 cm (co natychmiast uczyniłem podstawiając odpowiednią ilość tomów „Sztuki 
Świata”), to kąt oglądania wyświetlenia (choć zapewne wystarczający) nadal nie będzie optymalny. Kolejnych 
kilka godzin spędziłem na symulowaniu różnych konfiguracji wysokości ustawienia urządzenia, odległości 
i kierunków patrzenia a nawet symulowaniu odbić na ciemnej, błyszczącej powierzchni klapki, które mogą 
generować znajdujące się w pomieszczeniu lampy (w tym celu posłużyłem się kawałkiem ciemnej Plexi, którą 
przytwierdzałem do makietki pod różnymi kątami przy pomocy plasteliny i taśmy. W wyniku tych studiów 
ustaliłem precyzyjnie, że kąt nachylenia powierzchni wyświetlacza powinien wynosić od 30 do 35 stopni. 
Nachylenie mniejsze (bliżej pionu) powodowało pewien dyskomfort w kącie obserwowania wyświetlenia (choć 
odblaski były najmniejsze), zaś kąt większy (bliżej poziomu) powodował pojawianie się zbyt wielu odbić lamp 
sufitowych w powierzchni szybki (co mogłem sprawdzić mając na suficie zainstalowaną baterię świetlówek). 
Skoro dokonałem weryfikacji kąta wyświetlacza, poddałem analizie (w nadziei na znalezienie innych jeszcze 
defektów) pozostałe (nieliczne) elementy DF, jak funkcje obsługi papieru, opisy i diody, ale tym razem wad 
ewidentnych nie znalazłem. 
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Wydruk koncepcji 001 w skali zbliżonej do naturalnej, przylepiony do szafy.
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Zakończywszy więc definitywnie weryfikację (czy falsyfikację) bryły prawie-sześcianu zacząłem poszukiwać 
nowych form urządzenia. Dystrybucję wnętrzności pozostawiłem póki co niezmienioną, przemieszczałem zaś 
tylko ów wyświetlacz, to wyżej, to niżej, ustawiając go już zawsze pod odpowiednim kątem. W jednym z wielu 
ustawień (bardzo zresztą dobrym jeżeli chodzi o odblaski) wyświetlacz ów pozostał na swoim miejscu, jedynie 
wewnątrz obudowy był ustawiony pod innym kątem. Prawie-sześcian pozostawał więc nienaruszony 
a wyświetlenie było odpowiednio widoczne. To rozwiązanie nawet mnie trochę rozzłościło – prawie-sześcian, 
którego podświadomie chciałem (na próbę przynajmniej) się pozbyć narzucał się znowu jako jedno z lepszych 
rozwiązań. Ostatecznie (zagranie to było nieco brutalne) odrzuciłem je pod pretekstem, że cyfry są za nisko 
(około 7 cm niżej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach) i choć nie robiło to różnicy jeżeli chodzi o czytelność, 
to uznałem, że znajdując się w połowie wysokości urządzenia wykazywało semantycznie zbyt małą dążność do 
„zbliżenia się” ku oczom klienta. Ostatecznie więc (na przekór prawie-sześcianowi) zdecydowałem, że 
wyświetlacz będzie najwyższym i najbardziej wysuniętym w stronę klienta elementem bryły. Choć w istotny 
sposób powiększy to gabaryt urządzenia, to semantyka gestu wyświetlacza zrekompensuje ów wzrost 
a urządzenie nadal pozostanie dość kompaktowe.
W następnych działaniach wykorzystałem stos kartek A4, długopis, linijkę (ale tylko do mierzenia), oraz (co było 
niezamierzoną nowością w metodzie pracy) symultanicznie komputer. Przerzucając się pomiędzy stołami 
(materialnym i wirtualnym) wykonywałem dziesiątki szkiców elewacji (naturalnej wielkości), które (w celu 
pobudzenia zmysłów i lepszego panowania nad detalami) natychmiast uprzestrzenniałem przenosząc w świat 
trójwymiarowej iluzji a niedosyty doznań (pseudo) przestrzennych ponownie korygowałem na szkicach. 
Starałem się na nowo, jak najtrafniej oblec obudową powstały szkielet zasobów. Pozwalałem sobie na delikatne 
ruchy „wnętrznościami”, ale tylko wtedy, gdy uznawałem to za konieczne dla jakości formy a całe to działanie 
(jak poprzednio) podporządkowałem dążeniu do uzyskania jednego, optymalnego rozwiązania. Po trzech 
dniach pracy rozwiązanie to miałem już prawie w zasięgu zmysłów. 
Nowa bryła o tyle odbiegała od sześcianu, że miała ścian siedem, pochylonych w większości (jeśli były to 
ściany że tak je nazwę analogiczne) pod odwrotnym niż we wcześniejszej koncepcji kątem i podgiętych 
w odwrotnym niż poprzednio kierunku. Wyświetlacz, jak założono wysunięty był ku przodowi, uniesiony nieco 
i pochylony około 30 stopni od pionu. Pozostałe detale i podziały wewnętrzne (w tym najważniejszy podział, 
na drukarkę i klapkę) były analogiczne do poprzedniej koncepcji. Urządzenie stało więc (jak poprzednio) na 
czterech, krótkich nóżkach (teraz od strony wewnętrznej były podcięte, także pod kątem 30 stopni), na górnej 
ściance miało (jak wcześniej) podcięcie na wychodzący z wnętrza papier a część górnej i cała pół-przednia (ta 
siódma) ścianka zajęte były przez (uchylną jak poprzednio) dymną klapkę. Jednak (mimo morfologicznego 
powinowactwa) forma ta była semantycznie czymś zupełnie innym, stała się jak gdyby zoomorficzna, 
prawdopodobnie za sprawą nóżek i owego wysunięcia siódmej ścianki z wyświetlaczem. Przez trzy godziny 
(w poczuciu pewnego zadowolenia ale też i zakłopotania nieoczekiwaną konotacją semantyczną) obracałem 
model w wirtualnej przestrzeni próbując oswoić się z nim i rozszyfrować intrygujące (ale i niezłe jak mi się 
zdawało) powinowactwo. Nie osiągnąwszy żadnego wyniku zdecydowałem się na rendering. Jak poprzednio, 
zdefiniowałem materiały: ciemna, błyszcząca klapka i dla kontrastu jaśniejsza, metaliczna powierzchnia reszty 
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korpusu. Dodałem także czerwone cyfry na wyświetlaczu, oraz szkicową grafikę przedniego panelu z napisem 
„należność”. Rendering robił się wolno (był to rok 2001 i komputery nie były dostatecznie sprawne), więc 
siedziałem w osłupieniu wpatrzony w ekran i odliczałem w myśli kolejne, pokazujące się od góry linijki obrazu. 
Gdy był już w większości gotowy (pokazały się pierwsze nóżki) doznałem olśnienia. Oczom moim objawił się 
bowiem Złoty Cielec.
Świętowałem do wieczora, kolejnym herbatom i czekoladzie nie było końca a wyrenderowany Cielec świecił na 
monitorze do następnego rana. Były to czasy, kiedy (jak wspomniałem) renderowanie trwało długo, na dodatek 
(co zdarza się i dziś), przed rozpoczęciem procesu trzeba było zdecydować, czy obraz ma się pojawić na 
ekranie, czy też zostać zapisany w pliku. Renderując Cielca nie przewidziałem takiego obrotu sprawy, więc 
(żeby szybciej zobaczyć efekt) zdecydowałem się na ekran. Cielec świecił więc na monitorze, był nie do 
zapisania i nie dało się tego zmienić bez ponownego obliczenia obrazka. Następnego dnia rano zdecydowany 
byłem się rozstać z wizerunkiem na czas niezbędny dla ponownego renderingu, jednak w ostatniej chwili 
wpadłem na znakomity jak się okazało pomysł użycia klawisza PrtSc, który jak wiadomo zrzuca zawartość 
ekranu do schowka. Cielec został więc jednak zapisany, wydrukowany, powieszony centralnie na najluźniejszej 
ścianie i poddany dalszej kontemplacji. Byłem przekonany, że jest w stanie sprostać (najbardziej nawet 
nieznanym i dziwacznym) oczekiwaniom Gremium, obronić się, jeśli nie sam, to przy mojej niewielkiej pomocy.
W całej sprawie najdziwniejsze było to, że nie poddałem Cielca w zasadzie żadnej rzeczowej analizie (lub nie 
pamiętam tego, a skoro nie pamiętam, to należy przyjąć, że ewentualna analiza nie miała istotnego wpływu na 
dalszy bieg wydarzeń, a zatem jeśli była, to była niepotrzebna), która mogłaby zweryfikować prawdziwość 
narzucającego mi się poglądu, że jest on w istocie najlepszym (w granicach mojego wyobrażenia) 
rozwiązaniem i że w związku z tym powinien zostać zaakceptowany również przez zleceniodawcę. Po prostu 
miałem głębokie poczucie, że efekt pracy jest właśnie tym, do czego dążyłem, tak w kwestii własnego poglądu 
i stanu zadowolenia, jak i spodziewanych poglądów oraz zadowolenia Gremium. Cielec awansował więc ze 
stanu artefaktu do stanu podmiotu, którego istnienie i integralność nie podlegały dyskusji i który stawić musiał 
czoła własnemu (i mojemu) przeznaczeniu. 
Po burzliwym procesie projektowania Cielca wykonałem (zgodnie z rodzącą się symultanicznie umową) jeszcze 
jedno studium. Była to również DF o zasadniczo różnych (a w pewnym sensie komplementarnych) cechach 
użytkowych i technicznych. Powstały projekt był spójny, pod niektórymi względami (tak użytkowymi, jak 
i technicznymi) przewyższał nawet swego poprzednika, miał w sobie również podobną, specyficzną, lekko 
wyczuwalną zoomorficzność (choć tym razem nie było wiadomo jakie to zwierzę). Procesowi jego 
projektowania towarzyszyły także pewne emocje, jednak (być może wskutek poczucia wtórności niektórych) nie 
wryły mi się w pamięć tak trwale jak w przypadku Cielca a sam projekt (z niewiadomych do końca względów) 
pozostawał niezmiennie na swojej (określonej chronologią), drugiej pozycji.
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Fragment zrzutu z ekranu z renderingiem Cielca (który świecił się przez całą noc).
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4
O1, był zdolny i pracowity, jednak nie cieszył się opinią solidnego studenta, głównie z tej przyczyny, 
że w zasadzie żadnego projektu nie wykonał w terminie a ilość i stopień kolejnych zawaleń spowodowała, 
że w końcu definitywnie wyrzucono go z uczelni. Zdziwiłem się więc bardzo, gdy zadzwonił do mnie z nowiną, 
że firma E chce zlecić mu wykonanie projektu bardzo podobnego do tych, które właśnie (w poczuciu pewnej 
dumy) realizowałem. Ponieważ jednak lubiłem O1 a na dodatek ciekawiły mnie kulisy jego zawodowej 
przygody, chętnie zgodziłem się służyć mu radą opartą o świeże doświadczenia związane z podpisywaniem 
umów. Po pierwsze więc umówiliśmy się w sprawie naszego spotkania, że odbędzie się ono w niewiadomym 
miejscu, które wybierzemy o 16:30, na przystanku autobusowym przy GUSie, który to i mnie i jemu odpowiadał 
akurat w tym dniu jako miejsce pierwszego kontaktu. 
Do spotkania w pierwszym terminie nie doszło, ja spóźniłem się 10 minut (także nie jestem zbyt punktualny), 
jednak mój kolega nie zjawił się wcale (jak się później okazało coś mu się pomyliło z czasem i gdy chciał już 
jechać w wyznaczone miejsce, przypomniał sobie, że umówiliśmy się jednak wcześniej). Druga próba 
zakończyła się sukcesem, spotkaliśmy się w znanej kafejce przy Placu Trzech Krzyży (on mieszkał wówczas 
w tej okolicy a ja o wiele dalej, wprawdzie później ja także mieszkałem w tej okolicy ale wtedy on dla odmiany 
przeniósł się dalej, chociaż tylko trochę, nie wchodźmy jednak w szczegóły). Zamówione zostało czekoladowe 
fondue (obaj lubimy jeść dużo słodyczy), które w tej kafejce (jak twierdził O1) należało do największych, 
znanych mu czekoladowych fondue. Czasu na rozmowę wydawało się być dość.
- Kilka razy pracowałem bez umowy i zawsze tak się działo, że się narobiłem jak górnik a kasy albo nie było,  
albo zupełnie nieadekwatna.
- Ja powiedziałem sobie (i zawsze mówię tym, dla których mam pracować), że bez umowy nie pracuję. To daje  
poczucie pewnego zabezpieczenia, choć jest to bat i na mnie, na przykład, jeżeli nie wyrobię się w terminie  
mogą naliczać odsetki…
- A jest jakiś ogólny wzór, z którego korzystałeś pisząc swoje umowy?
- Szczerze powiem, że w zasadzie pisałem je od początku, bazując na tym, co wiem o umowach w ogóle, 
o prawie autorskim i oczywiście z uwzględnieniem specyfiki tego zlecenia. 
- I sam napisałeś o karach?
- No tak, to jest element gry, oni płacą, a ja zapewniam, że dostaną to, co chcą, lub przynajmniej to, 
co zamawiają. Taka umowa jest sensowna, kiedy obie strony są w niej traktowane symetrycznie.
- Ja się obawiam, że ta symetria jest w zasadzie niemożliwa. Oni w prawdzie potrzebują projektu, ale płacą 
i tak po skończeniu pracy, więc po pierwsze mogą wodzić za nos w zasadzie dowolnie długo modyfikując 
założenia i prosząc o kolejne wersje a jak dojdą do wniosku, że jednak oczekiwali czegoś innego, to zawsze  
znajdą jakiś powód, żeby nie zapłacić tyle na ile się umawiali…
- No właśnie po to masz umowę. Piszesz tam dokładnie ile wersji opracowujesz i w jakim czasie 
a w załączniku, tak zwanej karcie programowej – to akurat oni mi opracowali – zdefiniowane są wszystkie  
założenia, funkcjonalne, techniczne i estetyczne… chodzi o to, żeby tak to opisać, że obie strony mają  
poczucie pewnej gwarancji…
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- Ale jednak nie masz gwarancji, że formuła umowy jest całkowicie szczelna, czyli że nie zostawia jednak  
jakiegoś pola manewru drugiej stronie…
- Nie mam, chociaż i druga strona zapewne nie ma pewności, czy ja nie mam jakiegoś pola manewru… 
- Czyli zakładasz jednak pewną uczciwość, czy przynajmniej dobrą wolę…
- Zakładam…
- A zatem, jeżeli tak zakładasz, to znowu dochodzimy do sytuacji, w której umowa jest w zasadzie  
niepotrzebna.
- Umowa zawsze jest, nawet jeśli ustna, pamiętasz, mówiła to nam taka Pani na wykładzie o prawie  
autorskim…
- Niestety nie byłem…
- No więc umowa pisemna to jakby potwierdzenie, że umawiasz się tak a taki w zasadzie dopóki nie dochodzi  
do sporów, które rozstrzygać ma sąd, to można w niej pisać co się chce, oby obie strony się zgodziły.
- No ale umowa istotna jest właśnie w razie sporów.
- I być może w razie sporów okazałaby się bezwartościowa, albo co gorsza szkodliwa. Jak mówiłem, uważam,  
że to przede wszystkim element gry, medium, które wspomaga rodzaj teatrum pomiędzy mną kontrachentem.  
Umowa współtworzy (wraz z innymi elementami, za długo by o nich rozprawiać, niech zostanie, z elementami)  
zarówno mój obraz jako (mam nadzieję godnego) partnera gry, jak i w jakimś sensie zasady samej gry…
- Gry?
- Tak to nazywam…
- Czy można brać udział w grze, tworząc dopiero jej zasady? O grze możemy mówić chyba tylko wtedy, gdy  
jakieś zasady ustali się przed jej rozpoczęciem. Może zasady to umowa, a gra rozpoczyna się później…
- Zakładam, że wcześniej, w zasadzie jak tylko zadzwoni pierwszy telefon. Pierwsza rozmowa to już gra,  
ustalenie pozycji startowych, ustalenie swego rodzaju płaszczyzn porozumiewania. Na początku taka gra jest  
niezwykle skąpa, sucha, operująca pomiędzy zwyczajowymi formułkami, strojami, zachowaniami, czy zapisami  
umowy właśnie. Z czasem gdy uczestnicy lepiej się poznają, lepiej wyczują zaczynają grać subtelniej…
- Czyli wikłasz się nie kontrolując zasad…
- To byłaby zła gra, to znaczy z dużym prawdopodobieństwem przegrana dla tego, kto (z opóźnieniem)  
dokonałby takiego spostrzeżenia. Cały sens gry polega właśnie na tym, żeby się nie wikłać, gdy nie kontroluje  
się zasad a ponieważ wikła się nieuchronnie, to właśnie o zasady w istocie jest gra. Trzeba zdobywać nad nimi  
kontrolę symultanicznie z wikłaniem się, aby nie dopuścić do supremacji wikłania nad kontrolą zasad. 
- A nominalny cel?
- Czyli projekt?
- Projekt
- Reporterskie pytanie,(szybka zmiana przedmiotu rozmowy przy jednoczesnym zachowaniu będących w toku 
jej zasad) ale nie dam się. Projekt jest ważny, oczywiście, ale jak sam powiedziałeś jest celem gry a zatem jest  
na jej końcu. Nie da się w prosty i niezawodny sposób określić relacji pomiędzy zasadami gry a jakością 
projektu. Wiele opiera się na intuicji, to jak gdyby przygotowywanie przestrzeni do działania, sprzątanie biurka  
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przed większą robotą. Nie wiesz czy i do czego będzie Ci dany jego fragment potrzebny, ale masz intuicję, 
że najpewniej lepiej jest mieć więcej miejsca, niż mniej. Tu podobnie, być może wskutek niezwykle ciasno 
i nieprzyjaźnie uformowanej przestrzeni działania powstałby genialny projekt, ale na początku nie możesz tego 
przewidzieć, więc dążysz do uprzątnięcia, zarezerwowania maksymalnie dużej przestrzeni.
- Chyba nie dam rady temu fondue…
- Ja chyba też nie dam rady temu fondue…
Rozmawialiśmy jeszcze dość długo, na tyle długo, że fondue zostało jednak zjedzone. Wśród poruszanych 
zagadnień były oczywiście i inne, niezwiązane ani z projektowaniem, ani z umowami, ani nawet z foundee. 
Jak w przypadku większości rozmów, które przeprowadzałem z O1 zarówno wcześniej, jak i później, wniosków 
jednoznacznych nie było.
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Szkielet umowy i karty programowej, który pokazałem O1 podczas spotkania przy fondue.
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5
- Doskonale, w takim razie proponuję, żebyśmy plansze rozłożyli tu, na tym dużym stole a laptop pański, 
z animacjami postawili tam, na biurku, to będzie dobrze widoczne mam wrażenie, bo tu więcej światła a tam 
mniej akurat, tak?
- Tak, niech pan tam stawia, tylko zrzućcie te papiery, żeby nie przeszkadzały. To powiedział drugi pan, 
w prostokątnych okularach, pan B1 przedstawił mi go chwilę wcześniej ale zrobił to bardzo szybko a ja byłem 
tak zaaferowany sprawą prezentacji, że nawet nie zapamiętałem imienia. Żałowałem, gdyż ton wypowiedzi 
pana w okularach (w sprawie papierów na biurku) zdradzał, że jest on ważny i może mieć istotny wpływ na 
kształtowanie opinii gremium mającego za chwilę ocenić wynik mojej pracy.
- Interesujące, więc uważa Pan, że teraz będą modne kanty, czyli że obłości w zasadzie już się kończą, tak?
- To może nie tyle sprawa mody, co wynik dążenia do nadania przedmiotom formy, korespondującej z ich 
funkcją, z kontekstem przestrzennym...
- Tak, tak, ja rozumiem, chodziło mi tylko o to, że patrząc na to, co w tej chwili obecne jest na rynku, można  
zauważyć, że stosunkowo duża część asortymentu, z różnych że tak powiem dziedzin, jest w formie można by  
rzec dość mocno zaokrąglona. Tak?
- Istotnie, choć przyznam, że starałem się projektować niezależnie od tego typu tendencji, mam wrażenie, 
że są one przejmowane bez głębszego namysłu i w sumie dość szybko stają się nieaktualne, czyli właśnie 
niemodne. To może nie najgorzej sprawdzać się przy projektowaniu wyrobów konsumenckich, które dość 
szybko zmieniamy, jednak w przypadku DF, które są urządzeniami profesjonalnymi, w zasadzie narzędziami  
pracy, tego typu podejście nie sprawdziłoby się. 
- Ale oba Pańskie projekty mimo tej deklaracji wyglądają bardzo nietypowo, wręcz innowacyjnie, 
to interesujące.
- Staram się też dostrzec i uzewnętrznić w przedmiotach ich swoistość, wewnętrzny charakter, który wynika 
z wielu czynników, kontekstu przestrzennego, użytkowania, technologii...
- No właśnie, bo jednocześnie, że tak powiem zasadniczo różnią się od siebie, mam wrażenie, że w zasadzie  
są wynikiem przyjęcia różnych założeń, skąd ta różnica, gdyby zechciał Pan pokrótce przybliżyć...
- To sprawa fundamentalna (powiedziałem niby bez sensu, ale od razu pomyślałem, że dobrze, bo to 
„fundamentalna” wskazuje, że do zrozumienia (i mam nadzieję akceptacji) projektów potrzebny jest jakiś klucz, 
który zamierzam zdradzić, o ile dana mi będzie pewna porcja czasu na przedstawienie koncepcji. Z wyrazu 
zaciekawienia na twarzach obu panów wynikało, że owa porcja czasu właśnie zaczyna swój bieg). Zarówno 
założenia funkcjonalne, jak i zasoby wewnętrzne (użyłem terminu „zasoby wewnętrzne” zupełnie naturalnie 
i płynnie, podobnie jak wcześniej pan B1 – jednak to przydatny termin, mimo, że wcześniej wydał mi się nieco 
nadęty) zostały na tyle szeroko zdefiniowane, że uznałem za zasadne przygotowanie koncepcji jak najsilniej ze  
sobą skontrastowanych, tak w sensie wizualnym, jak i funkcjonalnym. Chodziło mi o to, żeby pokazać szerokie  
spektrum możliwości projektowych. W pierwszej koncepcji, tej po lewej, główny nacisk położyłem na uczynienie  
urządzenia jak najbardziej kompaktowym, stąd też decyzja o użyciu najbardziej kompaktowych podzespołów,  
rezygnacja z obracanego wyświetlacza i zamknięcie urządzenia w jednej, jak najbardziej zwartej bryle. 
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W drugiej koncepcji, tej po prawej, nacisk położyłem na maksymalną uniwersalność, wygodę obsługi 
i modularność. To urządzenie ma już obracany wyświetlacz, może być alfanumeryczny, umożliwia  
zastosowanie zarówno mechanizmów francuskich, jak i japońskich – zależnie od projektu wewnętrznych detali.  
W obu projektach jest oczywiście wiele cech wspólnych, wśród pomysłów na nowe rozwiązania są w na 
przykład klapki uchylane na zawiasach w miejsce dotychczas stosowanych klapek zdejmowanych, czy nóżki,  
które umożliwiają wyprowadzenie kabli od spodu po to, żeby złącza nie były widoczne i żeby można było  
pociągnąć kable w dowolną stronę. Teraz może przeszedłbym do szczegółów i przedstawił dokładniej każdą 
z koncepcji...
- Prosimy bardzo, to interesujące (powiedział oczywiście pan B1).
Przedstawiłem wiec obie koncepcje na tyle szczegółowo, na ile starczyło mi podpowiedzi w obrazkach 
i animacjach, które przygotowałem, oraz podpowiedzi w formie z rzadka zadawanych mi pytań. Kiedy 
skończyłem, zdecydowałem się na łyk herbaty, którą ugoszczono mnie na początku spotkania. Wtedy odezwał 
się trzeci z panów, w brązowym garniturze, przedstawiony mi już podczas wcześniejszego spotkania 
(w sprawie umów), jako Prezes. 
- A mógłby Pan jeszcze raz puścić te filmiki, żeby się obracało, ale żeby były obok siebie obie drukarki?
Próbowałem uruchomić obie animacje w niezależnych okienkach, ale efekt był marny. Obrazki nie były 
dostatecznie widoczne, rozpętała się też dyskusja techniczna, że nie można dwóch postawić obok i obrócić, 
bo animacje są już wyrenderowane, jak gdyby nagrane, a to długo trwa, więc jeżeli potrzeba to ew. można coś 
takiego przygotować, ale nie teraz. Ostatecznie Pan zwany Prezesem zgodził się na puszczenie jednej 
z animacji, jego zdaniem ładniejszej. Gdy sprawa została załatwiona, pan B1 przypuścił serię pytań 
technicznych. Odpowiadałem na nie zgodnie z posiadaną wiedzą, w większości (chyba) satysfakcjonując 
rozmówcę, gdzieniegdzie pozostawiając niejasności i odsyłając sprawę do rozwiązania w kolejnym etapie 
projektu, jak to nazywałem „technicznym”. Jedna wszakże sprawa nie dawała panu B1 spokoju. 
- Obie Pańskie koncepcje są interesujące, jednak mam wrażenie, że żadna z nich nie daje odpowiedzi na  
wszystkie założenia łącznie że tak powiem, to znaczy, że w tej wersji kompaktowej brak jest zasadniczo,  
bardziej zaawansowanych funkcjonalności, zaś w tej wersji nazwijmy ją zaawansowanej szkoda oczywiście tej  
kompaktowości, którą się tam Panu tak ładnie udało osiągnąć. To oczywiście nie jest zarzut w żadnym 
wypadku, tylko zastanawiam się, czy nie udałoby się jednak wygenerować koncepcji, która zachowując atut  
kompaktowości realizowałaby jednak te bardziej zaawansowane funkcje, jak choćby obrotowy wyświetlacz.
Wtedy po raz drugi odezwał się pan w prostokątnych okularach, który wcześniej dzielił czas pomiędzy 
oglądanie projektu i słuchanie kolejnych wypowiedzi a czytanie i zakreślanie jakichś skryptów, czy notatek. 
Należy nadmienić, że mówił tonem zdecydowanym, nadającym wypowiedzi wymiar jeśli nie rozstrzygający 
to przynajmniej podsumowujący.
- Obie Pańskie koncepcje są jednak wewnętrznie spójne. Dostał Pan za zadanie przeprowadzenie studium 
funkcjonalno-plastycznego i dał Pan klarowną odpowiedź, że pogodzenie kompaktowych wymiarów 
i zaawansowanych funkcji w jednym urządzeniu jest niemożliwe, przynajmniej na obecnym etapie 
technologicznym. Powinniśmy zatem sprecyzować które z cech są dla nas istotne i albo wybrać jedną 
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z proponowanych przez Pana dróg, być może zlecając jeszcze jakieś dodatkowe studia, albo też zdecydować  
się na dwa, wdrożenia – jeśli chcemy zagospodarować większy obszar rynku.
Mimo, że spotkanie trwało jeszcze czas jakiś, to nie padło już w zasadzie nic istotnego. Pan B1 zastanawiał się, 
czy możliwe będzie przeprowadzenie dwóch wdrożeń jednocześnie, poddawano też analizie który projekt 
należałoby ew. wdrażać jako pierwszy, bądź też na który się zdecydować, jeśli okazałoby się, że wdrożenie obu 
jest niemożliwe. Ostatecznie pożegnano się ze mną uprzejmie i z zapewnieniem, że niebawem podjęta 
zostanie decyzja co do wykonania modeli imitacyjnych: czy, obydwa, jeden, ew. który.
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Animacje obu koncepcji wyświetlone jak podczas (nieudanej) próby symultanicznego ich odtworzenia.
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Krótki telefon 1:
- … Panie Danielu, właśnie podjęliśmy decyzję o wykonaniu modeli obu Pańskich koncepcji. Są bardzo 
interesujące a dodatkowo Pański konkurent, że tak powiem, czyli firma, która wykonuje równoległe studium 
zapowiedziała, że już na pierwszym etapie pokaże właśnie modele. Żeby zatem zapewnić sobie lepszą  
porównywalność obu koncepcji, czy też serii koncepcji, że tak powiem a Panu dać możliwość zaprezentowania  
projektów na podobnym poziomie zaawansowania, poprosilibyśmy także o modele a wcześniej o odpowiednią  
ofertę, bo jak rozumiem będzie się to wiązało z pewnymi, mam nadzieję, że niezbyt wielkimi kosztami. Tak?
- Oczywiście.
…
Krótki telefon 2:
- … Oferta bardzo interesująca, jednakże zaskakująco wysokie są koszty wykonania tych modeli. Co tak 
naprawdę o tym decyduje, materiały, robocizna? Materiały chyba nie, bo to w zasadzie co jest, trochę 
szpachlówki, farby?
- Istotnie, w przeważającej części jest to robocizna. Spowodowane jest to charakterem tej pracy. Większość  
czynności trzeba wykonać ręcznie a jeśli chce się zapewnić odpowiedni poziom wykończenia to oczywiście  
ilość pracy jest dość spora.
- Rozumiem, oczywiście wprawdzie Pański konkurent deklaruje, że modele wykona już w technologii CNC,  
czyli komputerowej obróbki że tak powiem i z tego powodu tam także cena modeli jest dosyć wysoka, ale  
rozumiem, że tak być musi w takim razie, bo albo się płaci za pracę maszyn albo za pracę ludzi, tak?  
Oczywiście akceptujemy koszty, zależy nam na wykonaniu tego etapu pracy jak najlepiej, choć jak 
wspomniałem koszty modeli nieco przerosły nasze wyobrażenie.
…
A więc CNC4. Byłem ciekaw jak im to wyjdzie. Choć nie obawiałem się zbytnio o jakość swoich modeli (lubiłem 
to robić i wiedziałem, że efekty są dobre), to jednak pewną wątpliwość zasiało we mnie słowo JUŻ 
wypowiedziane telefonicznie przez Pana B1. Zdanie „Modele wykonane JUŻ w technologii CNC” zdradzało 
pewne nastawienie do technologii. Świadomość, że „konkurent” dysponował technologią, którą ja nie 
dysponowałem mogła więc w jakimś sensie stworzyć pewne, podświadome preferencje podczas oceny efektów 
pracy. Jedynym antidotum na potencjalne zagrożenie wydawało się więc wykonanie modeli wyraźnie lepiej, 
nadanie im jakości (geometrii i wykończenia) przewyższających te, których spodziewać się można po modelach 
wykonanych w technologii CNC. Jak jednak określić to, czego można się spodziewać? O tym decydować 
mogło wiele czynników, spróbowałem je przeanalizować. Po pierwsze więc, na wykonanie modeli było cztery 
dni. Mało, w prawdzie nie tak mało, żebym zakwalifikował zlecenie jako robione na wariata (co stałoby 
w sprzeczności z jedną ze spisanych na wstępie zasad), jednak na tyle mało, że czynnik czasu w dość 

4 CNC – skrót od Computerized Numerical Control określa wprawdzie wiele odmian technologii, tu jednak oczywiste było, że 
chodzi o (najpewniej dość prostą, jedno- lub dwuosiową) frezarkę numeryczną, przy pomocy której model wykonany miał być 
najpewniej z jednego z dostępnych materiałów modelarskich, bazujących na lekko spienionym poliuretanie.
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precyzyjny sposób pozwalał ustalić stopień możliwego dopieszczenia modeli. Po drugie, Pan B1 wspomniał 
(w przypadku konkurenta) o modelach a nie o modelu, zatem biorąc pod uwagę, że miałem do wykonania dwa 
(czyli minimalną ilość pozwalającą na użycie liczby mnogiej) modele, przyjąłem, że mój konkurent nie będzie 
miał najpewniej mniej pracy niż ja. Po trzecie, należało przyjąć, że modele CNC wymagają dość sporo czasu na 
wygenerowanie bryły w stanie surowym. Spora część tego czasu to generowanie ścieżek obróbki, kalibrowanie 
narzędzi i ich ustawień, mocowanie i pozycjonowanie materiału. Można więc było przyjąć, że „konkurent”, aby 
jak najefektywniej wykorzystać czas, będzie próbował ograniczyć ilość tych dodatkowych czynności. Jak? 
Najpewniej przez próbę wygenerowania możliwie największych elementów brył za jednym zamachem. 
Tu właśnie upatrywałem potencjalną możliwość. Otóż dobry model pokazuje możliwie wiernie nie tylko bryłę, 
ale i detale obiektu. Jego podziały, wykończenie krawędzi, zróżnicowanie powierzchni, kolorów faktur. To 
wszystko jest słabą stroną technologii CNC. W tej technologii w miarę łatwo wygenerować można zgrubną 
bryłę, ale dla uzyskania detali trzeba albo wielokrotnych zmian ustawień narzędzi i obrabianego obiektu, albo 
czasochłonnej, ręcznej obróbki wykańczającej. Czasu jednak było niewiele. 
Skoro ustaliłem co jest słabą stroną technologii „konkurenta”, zabrałem się do analizy własnego położenia, tak 
w kwestii warunków geometrycznych moich projektów, jak i w kwestii mojej, w pełni ręcznej technologii. Po 
pierwsze więc (na szczęście) bryły, które zaprojektowałem były (jak to ujął Pan B1) dość kanciaste, Po drugie, 
powierzchnie większości ścian, choć wygięte, były powierzchniami rozwijalnymi. Po trzecie, istniał w zasadzie 
tylko jeden trudny do wykonania element, był nim toroidalnie wygięty wysięgnik wyświetlacza w drugiej 
koncepcji. Trudności jego wykonania dopełniało to, że ów fragment torusa zwężał się ku górze, a zatem był 
w istocie wygiętym, ściętym stożkiem i to, że u podstawy przelewał się płynnie w cylindrycznie wygiętą 
płaszczyznę obudowy. Detal ten nazwałem szyją, spodziewałem się, że będzie z nim problem. Problemów nie 
spodziewałem się za to podczas modelowania reszty detali. Dość szybko bowiem wpadł mi do głowy pomysł 
na sposób ich wykonania. Sprowadzał się do wykorzystania znanego mi, łatwego w obróbce i taniego 
materiału, jakim jest lekko spienione PCV, zwane pospolicie komateksem. Otóż komateks ów, nie dość, że daje 
się łatwo ciąć nożem, szybko szlifować przy pomocy papierów ściernych, szybko i pewnie kleić przy pomocy 
cyjanoakrylu, to można go na większych promieniach w miarę swobodnie wyginać na zimno. Materiał był więc 
jakby stworzony do moich projektów. Pozostawała sprawa szyi i czasu, którego (jak kilkakrotnie wspomniałem) 
nie było zbyt wiele. 
Ponieważ początkowo zakładałem wykonanie modeli przy istotnej pomocy Modelarzy (dwóch Panów, którzy 
z racji posiadanych umiejętności, doświadczenia i dostępu do warsztatu stanowili w moim środowisku pierwszą 
i przeważnie ostatnią instancję wyrokującą, oraz wykonującą wszystko w sprawach modeli), do nich 
skierowałem drugie kroki (pierwsze skierowałem kilka  dni wcześniej prosząc o wstępną wycenę ewentualnej 
ich pracy). Spotkała mnie jednak niemiła niespodzianka, modelarze nie chcieli słyszeć o czterech dniach 
i żadne próby przekonania ani obietnice pomocy nie dały wyniku. Ostatecznie zlecenie zostało określone jako 
niewykonalne w tym czasie (przy założeniu zmieszczenia się w kosztach oszacowanych wcześniej). Cóż, 
postanowiłem skorzystać z pomocy przyjaciela. Pierwszy kandydat (a był nim O1) odpadł ze względu na 
przyrodzoną mu opieszałość (nie udało mi się nawet umówić z nim odpowiednio szybko). Drugim i jak się 
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okazało świetnym typem była O2. O2 była wówczas moją studentką (trzeba zaznaczyć, że bardzo dobrą 
studentką), a z racji niewielkiej różnicy wieku także (bardzo dobrą) koleżanką. Zgoda była natychmiastowa, nie 
zajęło nam też wiele czasu omówienie warunków współpracy (kasą podzielić się mieliśmy po połowie, 
oczywiście po odliczeniu kosztów wszelakich materiałów, potrzebnych do wykonania pracy). 
Praca była ciężka. Działaliśmy jednak jak jeden, dobrze wyregulowany robot. Kolejne etapy: zakupy 
(potrzebnych materiałów), przygotowanie (szablonów poszczególnych elewacji), wycinanie i wyginanie (tychże 
elewacji), klejenie (z nich brył, za pomocą ultraszybkiego cyjanoakrylu), szpachlowanie i szlifowanie (tychże 
brył), na końcu malowanie i obklejanie nalepkami wyświetlaczy. O2, wykonała najtrudniejszy element – szyję 
(została starannie ulepiona z plasteliny, następnie zdjęto z niej formę i odlano z żywicy). Poszło 
nadspodziewanie gładko. Ze wszystkich elementów najbardziej nieznośna okazała się niespodziewanie 
nalepka imitująca dymną klapkę Cielca. Chwilę po przyklejeniu zaczynała się prężyć i odklejać. Dopiero trzecia 
starannie zagięta i przylepiona wersja dała satysfakcjonujący wynik. Czwartego dnia wieczorem (późnym), 
dzięki poświęceniu i zaangażowaniu obu członków zespołu modele były gotowe. O stopniu tego 
zaangażowania niech zaświadczy następujący dialog (miał miejsce którejś nocy, gdy wracaliśmy do domów 
w poczuciu umiarkowanego zadowolenia z wypełnienia dziennego planu zadań), zacząłem ja: 
- Niesamowite powietrze, rześkie, wilgotne, ale ciepłe…
- Tak, w takim właśnie powietrzu na pewno wspaniale by wiązał nasz cyjanoakryl5.

5 Cyjanoakryl używaliśmy do klejenia, to najszybszy i najmocniejszy z dostępnych klejów. Wiąże w ciągu sekund, 
wychwytując cząsteczki wody z powietrza. Im więcej wilgoci w powietrzu, tym szybciej cyjanoakryl klei. Tempo naszych prac 
było tak duże, że częstokroć, aby przyspieszyć wiązanie cyjanoakrylu chuchaliśmy na sklejane elementy. O2 miała rację, 
takie powietrze rzeczywiście byłoby idealne.
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O2, patrząca z dezaprobatą na odłażącą nalepkę Cielca. Na pierwszym planie widoczna „szyja”.
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Spotkanie:
- Przyznam szczerze, że wszyscy byliśmy zgodni, co do tego, że Pańskie koncepcje są zdecydowanie lepsze,  
no, może wypadałoby powiedzieć, że po prostu bardziej nam się podobają, oczywiście, to również, ale 
i obiektywnie trzeba przyznać, że spełnił Pan większość naszych oczekiwań, czego nie można powiedzieć 
o projektach Pana konkurenta, a zatem, że tak powiem wygrał Pan przez nokaut, tak?
- … Bardzo się cieszę…
- My również, oczywiście teraz przed nami kolejne etapy, sprawę umowy mamy już w zasadzie dopiętą, teraz  
pozostaje skupić się na dalszym, efektywnym działaniu, które doprowadzi nas do mam nadzieję, czy raczej 
– biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i Pańskie zdolności – mam pewność, że doprowadzi nas do 
szczęśliwego, końca, czyli udanego wdrożenia i w konsekwencji sukcesu rynkowego a więc i finansowego,  
tak?
- Mam nadzieję.
- Przyznam, że wspólnie z kolegami wdrożyliśmy już w poprzedniej firmie sporo projektów, a więc zespół jest 
w dużej części sprawdzony, stąd moja pewność, jesteśmy, że tak powiem w tej sytuacji skazani na sukces,  
inaczej być nie może, tak? Ale do rzeczy, kolejnym etapem, co wynika z Pańskiej oferty i co jest również  
zgodne z naszymi oczekiwaniami jest oczywiście projekt wzorniczy, podstawowy, czy też właściwie projekty  
wzornicze, jako że, co niniejszym potwierdzamy, będziemy realizować oba Pańskie projekty. Przyznam 
szczerze, że to, co pokazał Pan na obecnym, koncepcyjnym etapie w zasadzie niewiele odbiega od tego,  
czego oczekiwaliśmy właśnie na etapie projektu wzorniczego, tak? Czy zechciałby Pan w skrócie powiedzieć,  
czym w istocie będzie różniło się opracowanie wzornicze od tego, co zaprezentował Pan na obecnym etapie?
- Oczywiście. Ponieważ projekt DF jest dla mnie nowością, już na etapie projektu koncepcyjnego musiałem 
przeprowadzić bardziej wnikliwe studium. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko popełnienia jakiejś grubszej  
pomyłki. Wiele problemów, które z reguły rozwiązuje się na późniejszym etapie – etapie projektu wzorniczego  
właśnie, zostało już wstępnie rozpoznanych. Teraz te hipotetyczne rozwiązania będą weryfikowane i w razie  
potrzeby zmieniane. Jeśli chodzi o docelowy stan opracowania projektu, to będzie to zweryfikowana bryła  
urządzenia wraz z rozmieszczeniem podzespołów, czyli zasobów wewnętrznych, podziałami obudowy na 
poszczególne elementy, przewidzianymi miejscami na wszystkie złącza, elementy mocujące itp. 
- Czyli w zasadzie będziemy już blisko projektu wykonawczego, tak?
- Niezupełnie. Projekt będzie jeszcze wymagał opracowania inżynierskiego, czyli skonstruowania wszystkich  
wewnętrznych elementów, jak zatrzaski, tuleje pod wkręty, zawiasy itp.
- Rozumiem, a czy Pan nie byłby w stanie wykonać również tego etapu pracy?
- Przyznam, że nie mam tu doświadczania, oczywiście mógłbym spróbować, jednak wydaje mi się, że warto by  
skorzystać z usług projektanta-inżyniera, który ma wiedzę z zakresu projektowania elementów z tworzyw  
sztucznych, chodzi tu o kwestie wytrzymałości, tolerancji, skurczów itp.
Teraz głos zabrał Pan w prostokątnych okularach, już wiedziałem, że nazywa się M1.
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- Patrząc na Pańskie dotychczasowe działania, mam wrażenie, że dałby Pan sobie z tym radę lepiej, niż  
niejeden konstruktor. Mieliśmy już doświadczenia z konstruktorami i wiemy, że potrafią popełniać błędy, których 
uniknięcie wymagałoby jedynie odwołania się do podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki, czy też po prostu 
wyobraźni. Dla przykładu, jeśli miałby Pan tuleję montażową o wysokości mniej więcej – ile tam było – 4  
centymetrów, która wyrasta z prostopadłej do niej ścianki, to jak by Pan to zaprojektował?
- Dodałbym na pewno jakieś wsporniki, takie trójkątne skrzydełka, żeby się nie złamała w razie jakiegoś 
przeciążenia, udaru…
- No widzi Pan, ja też bym dodał, choć obaj nie jesteśmy konstruktorami a konstruktor, który robił nam ostatni  
projekt nie był tego świadom.
- Dziwne…
- Mnie też wydaje się to dziwne, ale mniejsza o to, skoro sądzi Pan, że przydałaby się tu jakaś pomoc, to nie  
widzę powodu, żeby z niej nie skorzystać. Oczywiście tak czy inaczej, trzeba będzie kontrolować projekt na  
etapie konstrukcyjnym, Pan przy okazji części pracy, którą w umowie mamy jako nadzór nad wdrożeniem, a my 
w trosce o powodzenie całego przedsięwzięcia. 
Teraz znowu Pan B1:
- Tu mamy także prośbę o zaproponowanie Pańskim zdaniem dobrego fachowca, jeżeli ma Pan w zanadrzu  
kogoś takiego, jeśli nie, to ewentualnie o poszukanie w swoim środowisku. My ze swojej strony także będziemy 
szukać, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby Panu się z tą osobą dobrze współpracowało, tak?
- Postaram się kogoś zaproponować. 
- Doskonale. To co, może na koniec pokażemy Panu dzieło konkurencji, jeśli można to tak nazwać, chyba 
możemy pokazać, bo Pańskie koncepcje są już w zasadzie kompletne, więc nie ma obawy o jakieś 
podświadome sugestie, poza tym pozwoli to nam chyba lepiej poznać wzajemne oczekiwania i opinie, ciekaw 
jestem Pańskiej, to może być interesujące.
Następnie Pan B1, wraz z Panem zwanym Prezesem, uroczyście wnieśli i postawili na stole dwa modele 
konkurencji. Były to dość spore, obłe, pomalowane szarym podkładem bryły. Uśmiechnąłem się odruchowo, 
bowiem zarówno ich forma, jak i stan dopracowania pokrywały się dość precyzyjnie z moimi wcześniejszymi 
przypuszczeniami, tymi przypuszczeniami, które zakładały najbardziej dla mnie korzystne rozstrzygnięcie. Na 
pierwszy rzut oka widać było walkę z czasem i z maszynami. Pobieżnie zniwelowane niedokładności zgrubnej 
obróbki CNC srożyły się spod widocznych warstw farby i szpachlówki. Nie było za to widać żadnych detali, jak 
podziały brył, czy obszary wyświetlaczy a finis z szarego podkładu nijak się miało do spodziewanego 
wykończenia gotowego produktu. Na tym tle, stojące w głębi stołu modele moich koncepcji wyglądały zaiste 
okazale. To jednak, co napawało mnie szczególnym zadowoleniem, wynikało nie z widocznych na pierwszy 
rzut oka różnic jakości wykończenia, a z różnic w jakości projektów. Jakkolwiek wcześniej trapiłem się drobnymi 
niespójnościami, które zauważałem w swoich koncepcjach (trzeba zaznaczyć, że dążyłem wówczas naiwnie do 
spójności tak pełnej, że każdy, wyróżnialny element formy wynikałby z innego, nadrzędnego wobec niego 
a ostateczna spójność realizowała się w zewnętrznej bryle), tak po pobieżnym oglądzie obu modeli konkurencji 
widziałem, że tam spójność wytracana jest już na poziomie tejże, zewnętrznej bryły i wprawdzie o detalach nic 
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nie dało się powiedzieć, bo ich po prostu (jak wspomniałem) nie było, to pewne było, że i na tym poziomie 
(wskutek zatracenia na wyższym) spójność byłaby trudna do osiągnięcia.
Panowie B1 i Pan zwany Prezesem chodzili wokół stołów i gestykulując napawali się kontrastem dzieł obu 
konkurentów (Pan M1 nie chodził, studiował za to papiery zapełnione drobnymi znakami, notując w nich coś 
i od czasu do czasu podnosząc jedynie wzrok znad prostokątnych okularów), dopytywali się mnie przy tym 
o różne sprawy a ja odpowiadałem im zgodnie ze swą wiedzą i przekonaniami, próbując (nie wiem czy udatnie) 
zachować skromność i w żadnym wypadku nie wytykać słabości efektu pracy konkurenta. 
Wracałem zbudowany. Poczucie to do pewnego tylko stopnia wynikało z faktu, że oto przeszedłem 
do kolejnego etapu gry, podczas gdy jeden z uczestników właśnie odpadł. Znacznie istotniejszą rolę 
w budowaniu tego poczucia miało to, że zleceniodawca – partner gry, wobec którego dotychczas sytuowałem 
się (niejako z organicznej konieczności) na pozycji do pewnego stopnia konfrontacyjnej, stał się partnerem, 
wobec którego w znacznie większym stopniu sytuować się zacząłem w pozycji równoległej, konwergentnej 
we wspólnym działaniu zmierzającym do celu, którym było (jak to nazwał Pan B1) udane wdrożenie. Chyba 
wtedy po raz pierwszy poczułem, że zależy mi nie tylko na jakości własnego projektu, ale również na sukcesie 
przedsięwzięcia, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. 
…
-  Panie Danielu, potwierdzam zatem radosną jak sądzę wiadomość, że będziemy wdrażali oba Pańskie  
projekty. Uznaliśmy, że są na tyle interesujące, a jednocześnie różne i przez to wzajemnie się dopełniające, 
że powinny znaleźć się w naszej przyszłej ofercie niemal równocześnie. Oczywiście wdrożenie będzie  
realizowane z minimalnym przesunięciem, żeby zapewnić sobie pewien bufor bezpieczeństwa, czy też 
komfortu pracy że tak powiem, ale przesunięcie to będzie bardzo niewielkie, sądzę, że najwyżej kilka tygodni,  
dwa do czterech tygodni, mam nadzieję, że nie więcej, tak? Tak więc na pierwszy ogień pójdzie koncepcja  
kompaktowa, jak ją sobie nazwaliśmy, sądzimy, że nieco prostsza we wdrożeniu od koncepcji drugiej, czyli tej  
bardziej rozbudowanej, tak? Co do tej drugiej koncepcji, mamy dodatkowo jedną uwagę, mianowicie, 
że wyświetlacz nie powinien uchylać się wraz z pokrywą obudowy podczas wymiany papieru, to istotne 
z punktu widzenia użytkowego. Wprawdzie nie wiem jak Pan to ewentualnie rozwiąże, bo wydaje się na 
pierwszy rzut oka, że nie ma tam wiele możliwości zmiany, jako że dokładnie pod wyświetlaczem jest jeden 
z mechanizmów drukujących. Może więc przerzucić mocowanie wyświetlacza na bok, proszę ewentualnie  
przemyśleć jaka byłaby możliwość.
…
Możliwość była jedna. Trzeba było wykonać nowy projekt koncepcyjny. Pan B1 zgodził się na to po kolejnej 
(już nie telefonicznej) rozmowie, podczas której (po wnikliwej analizie) uznano, że ta drobna zmiana musi 
pociągnąć za sobą całkowitą przebudowę zasobów wewnętrznych. Innego wyjścia nie było. Ustaliliśmy zatem, 
że nowa koncepcja pod względem estetycznym będzie możliwie jak najbardziej zbliżona do obecnej, jednak 
pod względem konstrukcyjnym (i co za tym idzie w dużej mierze również użytkowym) zasadniczo różna. 
Projekt powstał w ciągu niespełna tygodnia. To było dla mnie zaskakujące. Równie zaskakujące było to, 
że nowy projekt był rzeczywiście podobny estetycznie, zaś inny użytkowo i konstrukcyjnie. Najbardziej 
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zaskakujące było jednak to, że był on pod każdym względem (również estetycznym) lepszy od poprzednika. 
Przy zachowaniu podobnego sposobu kształtowania bryły i detali, różnił się od niego zasadniczymi proporcjami. 
Z planu wyraźnie podłużnego przeszedł (podobnie jak cielec zwany przez Pana B1 pieskiem) do planu 
zbliżonego do kwadratu. Zyskał dodatkowo na wysokości kilkanaście centymetrów dzięki długiej szyi, która 
wyrastając ze środka korpusu (u poprzednika wyrastała raczej z przodu) unosiła wyświetlacz na wysokość 
umożliwiającą minięcie go przez uchylaną do przodu pokrywę. Nowe proporcje zmieniły zupełnie odbiór 
urządzenia. Wyświetlacz, dzięki uniesieniu stał się nieporównanie ważniejszy, zaś cała, spora dość obudowa, 
dzięki wbiciu w jej środek szyi stała się jak gdyby jego cokołem. 
…
- A więc mamy dwie koncepcje horyzontalne, (to znaczy, że mechanizmy drukujące są umieszczone obok 
siebie, a nie jeden nad drugim) doskonale, mam wrażenie, że to może być nasz znak rozpoznawczy. To daje 
jednak znacznie lepszą ergonomię obsługi, dodatkowo Pański pomysł, żeby pokrywy były uchylne i tu pomysł,  
żeby była otwierana przyciskiem to jest mam wrażenie spory postęp w stosunku do tego, co oferuje  
konkurencja…
…
Projekt spotkał się z przyjęciem jeszcze bardziej życzliwym, niż jego wersja pierwotna. Tym razem oglądano 
wykonany z równą pieczołowitością (i również przy pomocy koleżanki O2) model, porównując go nie do dzieła 
konkurencji a do mojego, wcześniejszego projektu. Siła i jednoznaczność argumentów dających prymat nowej 
wersji była porównywalna z siłą i jednoznacznością argumentów, które uprzednio zdecydowały o wygranej 
mojej koncepcji. Sytuacja ta dała mi pewną, nową satysfakcję, ale też dała nieco do myślenia. Być może 
żarliwość ocen Pana B1 nie była wprost proporcjonalna do stanu faktycznego (jego poglądów) a wynikała 
raczej ze sposobu bycia, profesjonalnego genre jaki stosował dla poprawy skuteczności własnych działań? 
Tak, czy owak wróciłem do domu w poczuciu zadowolenia. Kolejne projektowe posunięcie okazało się 
skuteczne.
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Rysunki do wykonania modelu Drugiej Koncepcji z Szyją. Model ten znokautował Pierwszą Koncepcję z Szyją.
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G1. był (jak wspomniałem Panu B1) młodym inżynierem po mechatronice, który zaczepiwszy się w jednej 
z większych firm projektowych nabierał doświadczenia (i zainteresowania) dziedziną dizajnu. Ucieszył się więc, 
gdy (za pośrednictwem kolegi O1) zaproponowałem mu udział w projekcie. Po obejrzeniu dokumentacji, która 
w międzyczasie zdążyła już nadać mojej pracy cech projektu wzorniczego (Pan B1 miał słuszne obawy, zbyt 
wnikliwe opracowanie projektów koncepcyjnych pozostawiło niewielki margines na działania zmieniające go 
w projekt wzorniczy), bez żadnych obaw i bez przesadnego entuzjazmu stwierdził po prostu, że nie ma 
problemu z opracowaniem konstrukcyjnym. Jak powiedział, tak zrobił. Po dokonaniu uzgodnień z Panem B1, 
(co do zasad współpracy) z zaskakującą szybkością, bodajże w ciągu tygodnia, przedstawił kompletne, 
konstrukcyjne opracowanie Cielca. Było to dla mnie naprawdę zadziwiające, także z tego względu, że podczas 
tygodnia swej pracy ani razu nie zwrócił się do mnie z żadną wątpliwością, czy prośbą o konsultację. Po prostu, 
dostał pliki, zameldował, że są OK., i po tygodniu przyniósł inne pliki, to znaczy pliki z bryłą mojego Cielca, ale 
uzbrojone we wszystkie, niezbędne detale konstrukcyjne. Kolejny tydzień zajęło mu za to przedstawienie Panu 
B1 i Panu B2 (świeżo zatrudnionemu, starszemu inżynierowi-mechanikowi, który miał być odpowiedzialny za 
wdrożenie) efektu tej pracy. Siedzieli długie godziny przed ekranem komputera i część po części, detal po 
detalu analizowali rozwiązana konstrukcyjne, grubości ścianek, ich pochylenia, to, czy detale wyjdą z formy 
i czy będą to formy dzielone tylko na dwie części, czy też może na więcej. Ja sam wziąłem udział w jednym lub 
dwóch tego typu spotkaniach. Mimo, że oglądanie Cielca najeżonego wszystkimi technicznymi detalami było 
dość budujące i w pewnym sensie przyjemne, to jednak ilość czasu, którą należało poświęcić na to oglądanie 
powodowała, że stawało się ono po prostu męczące. 
Po około dwóch tygodniach G1. skończył więc pracę nad Cielcem i zajął się koncepcją drugą, zwaną „ET”, albo 
„koncepcją z szyją”. Tu dla odmiany aż tak gładko nie poszło. G1 dłubał projekt przez kolejne dwa tygodnie 
a dłubiąc co jakiś czas dzwonił do mnie i pytał, czy ze względów konstrukcyjnych mógłby (nieznacznie) zmienić 
(przeważnie powiększyć, poszerzyć, lub podwyższyć) ten, lub ów detal. W wyniku tych działań pierwotna 
koncepcja zaczęła powoli puchnąć. Gabaryty korpusu zmieniały się postępując co kilka milimetrów, najpierw 
nieco wszerz (bo trudno było zabudować zmodyfikowane w międzyczasie przez producenta mechanizmy 
drukujące), następnie (dla poprawy łatwości wykonania form i jak wspólnie uznaliśmy dla zachowania proporcji 
podstawy w optycznym kwadracie) nieco wzdłuż, na koniec zaś również nieco wzwyż (już nie pamiętam 
z jakiego powodu). W następnej kolejności metamorfozom uległa szyja. Po pierwsze więc (ku moim lamentom) 
utraciła swoją stożkowość na rzecz cylindryczności (tu argument rozstrzygający zadał Pan B1, twierdząc, 
że jest to konieczne, bowiem bardzo prawdopodobne, że w wielu (jak się wyraził) aplikacjach, szyja drukarki 
będzie podwyższana poprzez multiplikację spornego detalu. Mimo mojego niezadowolenia, szyja została więc 
rurą, na dodatek nieco pogrubioną (aby ułatwić konstrukcję obrotowego łoża i wzmocnić nieco całość, 
szczególnie w przypadku zastosowania szyi podwójnej). Ostatecznie skapitulowałem, na okrasę pozostawiając 
sobie jedynie spostrzeżenie, że drukarka zyskuje dość oryginalne proporcje, gdy zastosować postulowaną 
przez Pana B1 podwójną szyję. (Niestety, później okazało się, że wersja ta nie jest w zasadzie w ogóle 
zamawiana). Ostatnim puchnącym detalem był wyświetlacz. Ten powiększył się nieznacznie wszerz i wzwyż 
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wskutek konieczności dopasowania do zmienionego korpusu i dodatkowo przybrał na grubości wskutek 
konieczności zainstalowania wewnątrz dodatkowej płytki z elektroniką. Gdy projekt został skończony patrzyłem 
na niego z dość mieszanymi uczuciami. Niby ta sama bryła, niby te same detale, ale coś jakby nie gra. 
Z poziomu ekranu komputera trudno było mi jednak określić jednoznacznie co to może być. Oczywiście, 
pierwszą (i słuszną zapewne) odpowiedzią byłoby stwierdzenie, że chodzi o proporcje, jednak cały szereg 
determinant (o których podczas pracy G1 rozmawiałem z nim samym, jak i z Panami B1 i B2), ucinał 
w zasadzie jakąkolwiek możliwość powrotu do proporcji pierwotnych. Projekt został więc zakwalifikowany jako 
po pierwsze wykonany, po drugie zweryfikowany i po trzecie w postaci najbliższej możliwemu ideałowi 
(konstrukcyjnemu, funkcjonalnemu i co musiałem uznać – estetycznemu) zamknięty, oraz skierowany 
do wdrożenia. 
Wdrożenie trwało kilka miesięcy. Projekt i wykonanie form wtryskowych, prace nad elektroniką 
i oprogramowaniem testy, egzaminy… o wszystkich tych procesach wiedziałem, lecz nie byłem w nie 
bezpośrednio zaangażowany, mimo, że mój nadzór nad wdrożeniem obejmował: 
1. Prace projektowe obejmujące aspekty plastyczne, użytkowe, ergonomiczne, związane z opracowaniem 
projektu wykonawczego Dzieła. 
2. Udział w pracach związanych z wykonaniem projektu technicznego i dokumentacji 3D.
3. Udzielanie konsultacji w odniesieniu do problemów plastycznych, użytkowych, ergonomicznych, 
technicznych oraz związanych z pozycjonowaniem produktu na rynku. 
4. Opiniowanie jakości wykonania prac mających wpływ na formalne (estetyczne) cechy przedmiotu (np. jakości 
wykończenia detali, faktur, użytych tworzyw).
Pierwsze dwa punkty były na tym etapie projektu już wykonane, trzeci, dość enigmatyczny, zawarty był 
właściwie tylko po to, żeby móc „udzielać dobrych rad” w poczuciu wypełnienia umowy a nie w poczuciu 
„udzielania dobrych rad”, zaś ostatni wymagał pojawienia się fizycznych artefaktów.
Te pojawiły się około wakacji. 
…
- Nazywam się A1, dostałem Pański numer od Pana B1, jestem nowym, jednocześnie pierwszym dyrektorem 
ds. produkcji w naszej firmie. Chciałem się przede wszystkim przedstawić, ale też od razu mam informację, 
że lada dzień pojawią się pierwsze elementy wtryskowe drukarki. Wiem, że jako projektant jest Pan 
odpowiedzialny za ocenę jakości wykonania, więc chciałem się upewnić, czy jest Pan w Warszawie, i czy  
będzie Pan mógł przyjechać, kiedy detale już nadejdą.
…
Tym razem, mimo, że Pan A1 brzmiał miło i przede wszystkim bardzo profesjonalnie, nie byłem zbytnio 
uradowany rozmową. Perspektywa powrotu z wakacji o czasie, kłóciła się bowiem z moim zamiarem ich 
ewentualnego przedłużenia (w związku ze stanem zakochania, w którym się wówczas znajdowałem). 
Wszelako i wakacje przedłużyłem i wróciłem na czas, choć nie o czasie a z kilkudniowym poślizgiem, takim 
samym, z jakim nadeszły zapowiadane przez Pana A1 pierwsze wtryski. Nie wyglądały najgorzej. 
Nie wyglądały też jednak najlepiej. Dostrzeżenie licznych zapadów, ubytków, niedoskonałości faktury nie 
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wymagało w zasadzie specjalistycznych kwalifikacji. Zgodnie z umową dokładnie jednak wszystko obejrzałem, 
defekty wynotowałem a wnioski przesłałem Panu A1. Po kilku dniach dostałem kolejne próbki, czynności 
powtórzyłem i tak w odstępach kilku, kilkunastu dni może jeszcze pięć razy. Ostatecznie, choć detale nie były 
jeszcze w pełni doskonałe, uznano, że osiągnięto efekt ostateczny, dostateczny, dobry w zasadzie, na tyle 
dobry, by uznać za zbędne kolejne, ewentualne zabiegi zbliżające je do ideału. Mimo, iż sam stałem się 
sygnatariuszem tego konsensu (podpisałem się na stosownym protokole), czas jakiś drążył mnie delikatny 
niepokój. Oto bowiem efektem ostatecznym pracy, której poświęciłem niemało wysiłku (a pisząc niemało mam 
na myśli dziesiątki godzin, które spędziłem na dopracowywaniu najdrobniejszych detali bryły), miały być 
obiekty, które na stałe wpisane mają (wprawdzie drobne, ale jednak) powtarzalne, niezbywalne wady. To do 
pewnego stopnia urągało trudowi prac projektowych (tak moich, jak i inżyniera G1). Siedząc przed komputerem 
i z (domniemanym) grymasem obracając, zbliżając i oddalając tak poszczególne części, jak i złożenie całości 
Cielca kiwałem więc z niezadowoleniem głową dopóty, dopóki od przyglądania się tym drobnym detalom nie 
rozbolały mnie oczy. I właśnie owo rozbolenie oczu (po długim jednak czasie) rozwiało w efekcie wspomniany 
niepokój. Narzuciło bowiem banalne, zdroworozsądkowe pytanie (pytania zdroworozsądkowe przeważnie są 
banalne) o relacje pomiędzy jakością wykończenia a możliwościami spostrzeżenia braku tej jakości. Było jasne, 
że analiza jakiegoś drobnego detalu, powiedzmy zmiękczonego różnymi promieniami narożnika bryły, 
polegająca na porównaniu powiększonego pięćdziesięciokrotnie obrazu jego idealnego przebiegu na ekranie 
komputera i jego odpowiednika w Realu, który ma mniej niż 2 milimetry jest nad wyraz niesprawiedliwa 
i w gruncie rzeczy bezzasadna. Nasuwały się skojarzenia z mitami o idealnym wykończeniu powierzchni 
soczewek Leici, w których (ponoć) największe nierówności wynikają ze struktury cząsteczkowej szkła (to 
oczywiście nieprawda). Oczywistym także było uznanie, że obudowa Cielca wymaga takiej jakości wykonania, 
jaka byłaby odpowiednia dla funkcji i formy urządzenia. Jak jednak skalibrować ów parametr odpowiedniości, 
czy jest sens dążyć do określenia jakiejś obiektywnej skali? Wszak można by nawet wygenerować na ten 
użytek zestaw procentowo, lub wartościowo określanych parametrów tolerancji, ułatwiłoby to z pewnością 
proces podejmowania decyzji. Jednak sieć wzajemnych relacji wynikających z formy obiektu (w tym np. skali, 
stopnia komplikacji bryły, czytelności geometrii, koloru, faktury), jego cech funkcjonalnych (jak np. z których 
stron jest widoczny, w których miejscach i jak jest dotykany, gdzie będzie się brudzić, jak będzie czyszczony) 
wikłałyby algorytmy obliczania tolerancji w nazbyt skomplikowane zależności, by można było je świadomie 
zaprogramować. Pobieżna analiza sytuacji sugerowała więc odpowiedź, że znacznie lepszym weryfikatorem 
ma szansę stać się osąd subiektywny, pod warunkiem dobrania odpowiednio wrażliwego podmiotu 
oceniającego. 
Gdy po kolejnych kilku tygodniach zostałem zaproszony do obejrzenia pierwszej (prototypowej) partii gotowych 
już drukarek, nie miałem o dziwo zbyt wielu zastrzeżeń ani też wewnętrznych stanów niepokoju 
i niezadowolenia. Pierwsza partia Cielców w odpowiednio (acz subiektywnie) skalibrowanych kryteriach 
wyglądała jednak bardzo przyzwoicie.
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Skaza na jednym z pierwszych wtrysków obudowy Cielca
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…
- Panie Danielu, skończyliśmy właśnie burzliwą naradę, na której wymyśliliśmy i ustaliliśmy nazwy dla obu  
naszych produktów. Przyznam, że nie było to łatwe, stanęło na tym, że koncepcja kompaktowa będzie się  
nazywała „Profit” a koncepcja rozbudowana, z szyją, będzie się nazywała „Market”, co Pan na to?
- …
- Cha cha, musi się Pan oswoić, rozumiem, w każdym razie, mamy już tym samym kompletne założenia do  
projektów graficznych, paneli operatora, oraz pudeł, bo resztę założeń już żeśmy wcześniej ustalili. Tak?
…
Cóż, to nie podlegało dyskusji. Było oczywiste, że obie drukarki dostaną jakieś nazwy i na pewno nie będą 
brzmiały „Cielec” i „ET”. Gdyby jednak były to nazwy bardziej abstrakcyjne (DF1 i DF2 na przykład), pewnie 
łatwiej byłoby mi oswoić się z nimi. Minęło kilka tygodni, zanim wyobrażenie Cielca zacząłem werbalizować 
w myślach jako Profit i dodatkowych kilka tygodni zanim wyobrażenie ET brzmieć zaczęło Market. 
Co się tyczy projektów paneli, to nie nastręczyły mi zbyt wielu problemów a efekt uznałem za zadowalający 
z jednym wszelako wyjątkiem. Logo firmy nie pasowało zupełnie do charakteru grafiki. Już na etapie projektów 
koncepcyjnych (uwidocznionych w modelach) za naczelne założenie dotyczące projektów wszystkich paneli 
uznałem minimalizm wpisujący się w słynne powiedzenie Dietera Ramsa: „Dobry design oznacza tak mało 
designu jak tylko jest to możliwe”6. Interpretowałem to jako imperatyw nakazujący rezygnację z wszelkich 
zbędnych ozdobników i komplikacji estetycznych. Co ciekawe, już podczas pierwszych prezentacji projektów 
koncepcyjnych, linia ta zyskała aprobatę gremium oceniającego. Panele miały czarne tła, na których opisy 
i oznaczenia poszczególnych przycisków zawarte były w logicznych, odróżniających się od siebie grupach. 
Diody, również pogrupowane, opisane jak należy, wyświetlacz usytuowany w odpowiedniej odległości od 
pozostałych elementów, poszczególne pola funkcjonalne oddzielone za pomocą delikatnych linii. Wszystko 
przewidziane już na etapie projektów koncepcyjnych, teraz tylko dopracowane. Niestety, efekt burzyło cienkie, 
pisane ozdobną, szeryfową czcionką logo. Pasowało bardziej do kosmetyków, niż do profesjonalnego sprzętu. 
Sprawa wyglądała nieciekawie. Już znacznie wcześniej (gdy Pan B1 chwalił się nowymi, firmowymi 
wizytówkami) sugerowałem, że może niezbyt dobrze korespondować z formą i funkcją urządzeń. 
Przedstawiałem wówczas argumenty, że zbyt delikatna czcionka będzie kiepsko znosić skalowanie i kontrę, 
że nie nada się do zaaplikowania w formie uprzestrzennionej (wklęsłej, bądź wypukłej), co często jest 
stosowane na plastikowych obudowach. W końcu, że semantycznie nie koresponduje ze sprzętem 
profesjonalnym, którym są DF. Aby dodatkowo uargumentować swoją opinię i dać wyraz swojej gotowości 
wykonania lepszego projektu przygotowałem wówczas kilka szkicowych koncepcji. Różniły się one znacznie 
od pierwowzoru. Pan B1 uznał je za interesujące, podobno nawet przedstawił większemu gremium, 
ale ostatecznie zakomunikowano mi, że (rodząca się wówczas) firma postanowiła pozostać przy 
dotychczasowym projekcie.
6 Jest to zdanie definiujące ostatnie z dziesięciu przykazań dobrego designu Dietera Ramsa – guru funkcjonalistycznego 
designu Brauna i Hohschule fur Gestaltung w Ulm.

48



Wykonawszy zatem wszystko, co mogłem, aby jednak uspójnić logo z resztą grafiki, przesłałem projekt 
do akceptacji.
…
- Obejrzeliśmy Pańskie projekty. Zasadniczo nie odbiegają od tych, które widzieliśmy w projektach  
koncepcyjnych i które bardzo nam się podobały, więc oczywiście nie mamy zastrzeżeń. Ale muszę Panu 
powiedzieć, że chyba miał Pan rację z logo. Ono bardzo nam się podoba, ale nie za bardzo pasuje do grafiki 
i do formy urządzeń.
- Robiąc projekt także utwierdziłem się w przekonaniu, że powinno być prostsze, mieć mniej detali, 
no i powinno być jednak bardziej masywne. 
- Właśnie. Ale kolegom i mnie także przyznam szczerze, bardzo podoba się ta czerwona kropka w literze „i” 
na początku. To bardzo przykuwa wzrok.
- Zdecydowanie. Dlatego podobne sztuczki są często stosowane, nie tylko w grafice, ale i na produktach.  
Czerwone trackpointy na czarnych laptopach IBM, czy słynny czerwony pasek na aparatach Nikona,  
zaprojektowany zresztą przez samego Giugiaro, to pierwsze z brzegu przykłady. W grafice znalazłoby się ich 
z pewnością więcej.
- Właśnie. Pańskie wcześniejsze propozycje były bardzo interesujące, ale nie miały tego czegoś. Myśmy już 
wówczas bardzo przyzwyczaili się do tej czerwonej kropki.
- Jestem pewien, że można zrobić projekt, który zachowa czerwoną kropkę a będzie dobrze korespondował 
z formą i funkcją urządzeń.
- No właśnie, chodzi mi po głowie zamysł, żeby zaproponować Panu wykonanie jeszcze jednego studium logo,  
przy założeniu, że zachowamy ideę czerwonej kropki. Zgodziłby się Pan?
- Jak najbardziej.
- Poprzednie studia wykonał Pan w zasadzie gratis, czy mam rozumieć, że i tym razem możemy to tak  
potraktować?
- Eee… Przyznam szczerze, że nie byłoby to chyba zbyt dobre rozwiązanie przede wszystkim dla firmy. Aby  
mieć prawo do posługiwania się projektem, trzeba nabyć autorskie prawa majątkowe. Gratis przygotowałem 
studium, które do niczego nie zobowiązuje. Jeżeli Firma jest zainteresowana prawdziwym projektem, potrzebna  
będzie umowa.
- Oczywiście, rozumiem, pytałem tylko dla tego, że poprzednio Pan tak to sformułował…
- Ponieważ jednak nowe logo ułatwi mi pracę nad innymi projektami, mogę obiecać, że koszt jego projektu nie  
będzie wysoki.
- A, bardzo dziękuję.
…
Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem. Dotychczasową grę o logo uznałem już wcześniej za zakończoną 
i niestety dla mnie (choć w pewnym sensie również dla firmy) przegraną. Teraz jednak sprawy przybrały obrót 
znacznie lepszy, niż ten, którego mogłem się spodziewać w trakcie pierwszej rundy. Wówczas liczyłem się 
z tym, że ponieważ firma nie była zainteresowana zmianą logo, będę musiał użyć dodatkowych form zachęty 
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do wykonania nowego projektu. Pierwszą z nich miało być oczywiście wykonane już, rzeczywiście gratisowe 
studium. Gdyby efekty zostały zaakceptowane, najpewniej musiałbym dalej zachęcać firmę do wykonania 
ostatecznego projektu, prawdopodobnie również poprzez atrakcyjną ofertę. To dlatego tak szybko 
zareagowałem na sugestię Pana B1 (który zadając od razu pytanie o możliwość gratisu wykazał się 
pozazdroszczenia godnym sprytem) i nie godząc się wprawdzie na propozycję wykonania projektu za darmo, 
zaoferowałem rozwiązanie kompromisowe. (A użycie argumentu o konieczności legitymowania się prawem do 
użytkowania logo było chyba sprytem nie mniejszym niż ten, którym posłużył się Pan B1.)
Nowe logo, z obowiązkową czerwoną kropką nad literą i zaprojektowałem od samego początku. Nie posłużyłem 
się tu żadną gotową, ani nawet modyfikowaną czcionką. Wykreśliłem je zgodnie ze znanymi mi zasadami 
budowy liter, następnie długo smakowałem różnorakie, optyczne korekcje, ustawienia świateł, oraz testowałem 
projekt symulując różnorakie skale, warianty, technologie. Po kilku dniach pracy, przygotowawszy odpowiednią 
dokumentację, oraz aplikując nowe logo do wszystkich wykonanych uprzednio projektów paneli, uznałem 
projekt za ukończony.
…
- Przyznam, że udało się Panu zachować ogólny wyraz logo, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Trochę nam 
szkoda tej delikatności wersji poprzedniej, lecz przyznać muszę i tu, koledzy się ze mną zgadzają, że nowe 
logo zdecydowanie lepiej pasuje do elewacji paneli i do designu produktów w ogóle. Tak, że mówimy 
projektowi zdecydowane tak. Tak?
…
Uff. Zagranie pozornie chybione okazało się jednak nadspodziewanie żywotne, w żywotności tej 
nadspodziewanie efektywne a w efektywności dobrze ukierunkowane. Droga do pełnej spójności projektów 
została definitywnie otwarta. 
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Panel operatora Drugiej Koncepcji z Szyją (Market) w wersji ostatecznej, z nowo zaprojektowanym logo.
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…
- Witam Panie B1, właśnie widziałem pierwszego Profita zainstalowanego na jednym ze stoisk w tej nowej hali  
przy Pałacu Kultury, wygląda świetnie.
- Doprawdy? Więc tam też trafił, myśmy już też kilka widzieli, np. w centrum Reduta są trzy chyba. Doskonale  
wyglądają, rzeczywiście, więc tu gratulacje dla Pana jago dizajnera. Także, ponieważ wdrożenie jest 
w zasadzie zakończone, to w niedługim czasie będziemy mogli sfinalizować umowy, zgodnie z umowami, tak? 
To znaczy, przyznam szczerze, że byłby tu wskazany okres kilku tygodni, niewielkich kilku tygodni, dwóch,  
trzech może, żeby firma odczuła pierwsze zyski, tak?
- Ależ Panie B1, nie miałem tego akurat na myśli, zadzwoniłem, bo chciałem podzielić się radością 
z zobaczenia pierwszego egzemplarza w naturze.
- Chacha, to miło bardzo, także możemy sobie wspólnie pogratulować. Oczywiście, to, co powiedziałem 
o finalizacji umów pozostaje w koincydencji najzupełniej przypadkowej z pańskim odkryciem, ale też chciałem 
przy okazji o tym wspomnieć, żebyśmy mieli świadomość, że gramy tu fair i pamiętamy o terminach, tak?
- Bardzo miło, nie wątpiłem…
…
Tak to (być może) wykazałem się niezamierzoną asertywnością. Nie udało mi się, rozszyfrować, czy Pan B1 
rzeczywiście wspomniał o umowach zupełnie przypadkowo, czy też poczuł w moim telefonie jakąś nutę 
przypomnienia o sobie. Z jednej strony czułem się trochę niezręcznie, z drugiej (choć firma nie spóźniała się 
póki co z żadnymi rozliczeniami) byłem zbudowany faktem, iż nawet gdyby w istocie chodziło mi 
o przypomnienie, że ostatnia transza płatności była w umowie zakontraktowana na termin zbieżny 
z wprowadzeniem produktu do sprzedaży, to i tak w rozmowie nie byłoby niczego niemiłego, 
czy niestosownego a efekt przypomnienia byłby (jak zakładałem) osiągnięty. Skąd ewentualna różnica 
w interpretacji moich intencji? Może stąd, że dla Pana B1. było to już kolejne wdrożenie (wprawdzie w nowej 
firmie, ale jednak kolejne, zatem nie tak ekscytujące, aby wymagało specjalnego telefonu) a dla mnie był to 
pierwszy raz, gdy zobaczyłem na mieście produkt, który wcześniej był tylko moim projektem?
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Oficjalna wizualizacja DF Profit. Widoczne niewielkie różnice w stosunku do pierwszej wizualizacji Cielca.
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Oficjalna wizualizacja DF Market. Dla ciekawszych proporcji użyto mało używanej opcji z podwójną szyją.
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- No więc Panie Danielu, nowe zadanie będzie jak sądzę jeszcze ciekawsze. Ciekawsze zarówno od dwóch 
pierwszych naszych projektów, jak i tego krótkiego studium drukarki przenośnej, które Pan ostatnio wykonał. 
W pewnym sensie to projekt pokrewny z ostatnim studium, chodzi o zaawansowane urządzenie będące 
połączeniem specjalizowanej kasy i taksometru, to zupełnie nowa jakość na naszym rynku, tak zwany  
taksometr fiskalny.
- Cieszę się bardzo, już w pierwszym studium proponowałem połączenie obu urządzeń…
- No właśnie, więc teraz mamy, to znaczy wypracowaliśmy kontakty z jednym z czołowych producentów 
taksometrów, które to dadzą nam odpowiedni know-how w tym zakresie. Jak się okazuje, taksometry 
to urządzenia banalnie proste w porównaniu z kasami, także damy radę zbudować nasze urządzenie 
od podstaw. Wiedza od naszego partnera dotyczyć będzie raczej spraw proceduralnych, związanych 
z homologacjami GUM i podobnymi sprawami, natomiast stroną techniczną, użytkową i estetyczną oczywiście  
zajmiemy się sami, tak? Da to nam w zasadzie pełną kontrolę nad projektem. Co Pan na to.
- Oczywiście chętnie wezmę w nim udział.
- Świetnie, chacha. Jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ projekt będziemy wdrażać bardzo szybko, potrzebna 
będzie perfekcyjna współpraca na wielu płaszczyznach. Wraca tu więc nam sprawa współpracy naszej 
i Pańskiej głównie z inżynierem mechanikiem, którego po wyjeździe Pana G1 jak rozumiem straciliśmy. Tak?
- Tak, z tego co wiem wyjechał on za granicę w zasadzie na stałe.
- No właśnie, więc my ze swojej strony mamy do dyspozycji Pana B2, którego Pan już zna, jednak nie będzie  
on nam w stanie pomóc w zakresie konstruowania wirtualnego, w programach 3D a zajmie się raczej sprawami 
związanymi z wdrożeniem, ergo potrzebujemy znowu jakiegoś młodego najlepiej, sprawnego konstruktora 
w rodzaju G1 właśnie. Czy miałby Pan kogoś na oku?
- Tak na zawołanie niestety nikt nie przychodzi mi do głowy, ale popytam wśród znajomych.
…
Nikt ze znajomych rzeczywiście nie przychodził mi do głowy, ale z zapytaniem postanowiłem na początek 
zwrócić się do siebie. To fakt, że nie jestem inżynierem i nie pracowałem nigdy nad konstrukcją podobnych 
obiektów, jednak przypatrując się wynikom pracy G1 miałem poczucie, że panowanie nad geometrią 
o zbliżonym stopniu komplikacji nie byłoby dla mnie wyzwaniem zbyt wielkim. Także, mimo, że podczas 
współpracy z G1 nie miałem poczucia jakiegokolwiek niezrozumienia, to wydawało mi się, że jednak sprawniej 
zapanuję nad geometrią, jeśli będę kontrolował zarówno jej zewnętrzne, jak i wewnętrzne cechy. Już podczas 
pracy nad Profitem i Marketem (Cielcem i ET) musiałem de facto wykonać dość precyzyjne studium 
rozmieszczenia i wzajemnych relacji funkcjonalnych wszystkich zasobów wewnętrznych. To, co różnić by 
mogło nowy projekt od poprzednich, to fakt, że musiałbym fizycznie (w zasadzie wirtualnie) skonstruować 
wszystkie żeberka, zaczepy, tulejki i wewnętrzne ścianki, oddzielające przestrzenie poszczególnych poziomów 
zabezpieczeń. To niemało, ale też i nie przerażająco dużo. Im dłużej analizowałem sytuację, tym bardziej 
utwierdzałem się w przekonaniu, że ciekawie i warto byłoby spróbować. W końcu jedyną, istotną wątpliwością 
pozostała ta, która wynikała z założenia „bardzo szybkiego” wdrożenia, o którym wspomniał Pan B1. 
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Do momentu rozpoczęcia projektu decyzji żadnej nie podjąłem, nie podjął jej także nikt z firmy. Oficjalnie nadal 
szukano inżyniera a żeby nie tamować biegu wdrożenia, prace nad projektem wzorniczym iść miały własnym, 
energicznym tempem. Szły więc. Powstały dwie, (zdaniem Pana B1) „bardzo interesujące” koncepcje. Obie 
bazowały na wymyślonej przeze mnie (a zdaniem Pana B1) „innowacyjnej idei uchylanego panelu przedniego”. 
Pierwsza, nieco bardziej zachowawcza (spodziewałem się, że zleceniodawcy tę właśnie koncepcję potraktują 
jako bardziej realną, zatem bliższą wdrożenia), zakładała podział przedniego panelu na dwa obszary: 
wyświetlacza i obsługi drukarki (na którym znalazły się przyciski i wyjście papieru paragonu. Druga koncepcja 
(dla mnie znacznie bardziej interesująca, choć spodziewałem się, że niezbyt realna) zakładała rozciągnięcie 
wyświetlacza na całą szerokość panelu. Przyciski zajmowały wąski obszar pod wyświetlaczem a papier 
wychodzić miał szczeliną na górnej ściance urządzenia, pomiędzy panelem a głównym korpusem urządzenia. 
Wątpliwa realność tego rozwiązania polegała na tym, że aby panel mógł być uchylany w założony sposób, 
drukarka powinna być ułożona w taki sposób, aby papier wychodził z przodu urządzenia (jak w pierwszej, 
bardziej zachowawczej koncepcji). Wyjście papieru od góry zakładało konieczność takiego skonstruowania 
szczeliny jego wyprowadzenia, że musiałby wywijać się o 90 stopni na jak najkrótszym odcinku. Już w trakcie 
opracowywania pierwszej wersji tej koncepcji spędziłem długie godziny na wyobrażaniu sobie 
prawdopodobnego zachowania papieru i wyrysowywaniu możliwych przebiegów jego wyprowadzenia. Powstała 
hipoteza była „wiarygodna, ale nie bardzo”, toteż z największym zdziwieniem przyjąłem opinię, którą o obu 
projektach wydało podczas pierwszej prezentacji znane mi już częściowo gremium złożone z Pana B1, Pana 
M1 i (dla lekkiej odmiany) Pana B2 – inżyniera mechanika, który jako jedyny zgłaszał do wybranej koncepcji 
skromne votum separatum.
- Jakkolwiek pierwsza Pańska koncepcja jest bardzo interesująca, to druga jest wręcz rewolucyjna, to znaczy  
innowacyjna, bo rewolucyjna być nie może z racji tego, że po prostu nie istnieje żaden protoplasta takiego 
rozwiązania w sensie funkcjonalnym i systemowym, to znaczy po prostu nie istnieją na naszym rynku 
taksometry fiskalne, a zatem wdrażając urządzenie jako pierwsi jesteśmy skazani na to, że wytyczamy  
rozwiązania modelowe i to rozwiązanie ma naszym zdaniem szansę stać się bardzo dobrym modelem. Tak? 
(to wypowiedział oczywiście Pan B1)
- Ma szansę stać się modelem bardzo dobrym i będzie bardzo trudne do podrobienia przez konkurencję a to ze  
względu na duży stopień zaawansowania technicznego. (To Pan M1)
- Tylko, ja się tak zastanawiam, żeby to rozwiązanie nie okazało się przypadkiem zbyt trudne technicznie i dla  
nas. Nie bardzo wierzę, żeby udało się tak wygiąć ten papier. Nie bardzo też wierzę, żeby udało się zapewnić  
niezawodne połączenie elektroniczne tego panelu uchylanego z korpusem. (to Pan B2)
- Wiele elementów tej koncepcji trzeba będzie sprawdzić prototypach, niemniej istnieją technologie, które 
umożliwią nam wstępne oszacowanie stopnia wykonalności tych elementów. Wyprowadzenie papieru można 
z grubsza przewidzieć modelując je w komputerze. Co do połączenia, to zakładałem użycie elastycznych 
układów drukowanych, jakich używa się np. w laptopach. (to Ja)
- Dokładnie, istnieją technologie, które można wykorzystać, a że wykorzystywać je będziemy po raz pierwszy,  
trzeba je po prostu dokładnie poznać i przebadać. To jest normalna procedura. (Pan M1)
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- No tak, ale…
- Jednak …
- Tym niemniej…
- Reasumując, w dalszej pracy skupiłbym się na koncepcji drugiej, z panelem na całą szerokość. To duże 
wyzwanie, mam wrażenie, że Pan jako autor tej koncepcji, najlepiej sprosta zadaniu jej wnikliwego 
sprawdzenia a biorąc pod uwagę to, co Pan dziś przedstawił, mam wrażenie, że dałby Pan radę opracować ten 
projekt nie tylko w warstwie designu ale i mechaniki. Jak Pan to widzi? (Pan M1)
- No tak, wraca nam tu sprawa inżyniera konstruktora od CAD, tak? Bo Pan B2 jest, ale bardziej od spraw 
wdrożeniowych. Tak? (Pan B1)
- Szczerze mówiąc zastanawiałem się nad tym i mam wrażenie, że prawdopodobnie bym podołał, martwi mnie  
tylko krótki czas wdrożenia.
- No, jeśli Pan ma takie wrażenie, to tym bardziej jestem przekonany, że powinien Pan się tym zająć. (Pan M1)
- Z tym czasem wdrożenia nie przesadzałbym aż tak bardzo, oczywiście będzie krótki, ale rzecz jasna nie  
możemy pozwolić sobie na pracę na wariata, bo to nigdy nie daje dobrych efektów, Tak?
- Cieszę się, także uważam, że praca na wariata przynosi nienajlepsze efekty.
- Pozostają sprawy formalne, czy będzie to jedna umowa, czy dwie, czy też…
…
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Pierwsze koncepcje taksometru, spośród których wybrano znacznie ciekawszą i znacznie trudniejszą – dolną.
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12
Sytuacja była dla mnie zupełnie nowa, nie tylko dla tego, że zakres prac wykraczał poza dotychczasowe 
opracowania. Nowością istotną był fakt, że to, co zazwyczaj było celem i ostatecznym efektem działania 
projektowego (forma) stało się w sposób nagły początkiem procesu – częścią założeń. Nie mogłem wyjść 
z zaskoczenia, że podczas kolaudacji pierwszego, koncepcyjnego projektu, przyjęto jedną z propozycji bez 
żadnych w zasadzie uwag, czy sugestii zmian, wręcz na zasadach, jakich (przecież wskutek doświadczeń 
nieznośnych) wymagał regulamin Firmy Portretowej Witkacego: „Tak, lub nie”. Doświadczenie to na tyle było 
dojmujące, że zacząłem się zastanawiać nad tym, jak też Gremium przyjmie ewentualne, a chyba nawet 
nieuchronne zmiany formy, które towarzyszyć z pewnością będą rozwijającemu się (głównie technicznie) 
projektowi. Rad nie rad (rad raczej jednak) przystąpiłem do pracy nad tym projektem. Robota przypominała 
najwyższej klasy łamigłówkę. W części koncepcyjnej (już wykonanej) z luźnego (w sporej części, lecz nie 
całkowicie określonego) zbioru podzespołów należało ułożyć całość spójną nie tylko w sensie funkcjonalnym, 
ale też i technicznym. W części następnej, pomiędzy te wszystkie elementy należało wprowadzić sieć 
wzajemnych powiązań, przegród i mocowań w taki sposób, żeby każda z części nie tylko zachowała logiczną 
spójność funkcjonalną, ale też była możliwa do wykonania w określonej technologii. Elementy obudowy, 
wykonane miały być z tworzywa, w technologii wtryskowej i najlepiej, żeby dały się wykonać w formach 
o konstrukcji jedynie dwudzielnej (matryca i stempel, bez żadnych dodatkowych suwaków, skośnych 
wypychaczy czy innych elementów podrażających koszt wykonania form). Z tymi elementami rzecz jasna 
współpracować miały podzespoły mechaniczne: (mechanizm drukujący przede wszystkim) i elektroniczne (tych 
było więcej: wyświetlacz, płyta główna, akumulator, pamięć), do tego wszelkiego rodzaju zawiasy, zatrzaski, 
zaczepy i śrubki spinające wszystko w całość. Mało? Oczywiście. Oprócz powyższych spraw obowiązywał 
podział na strefy dostępu, jak we wcześniejszych projektach, zabezpieczenia fiskalne, ale też te, narzucone 
przez GUM (Główny Urząd Miar), bo taksometr fiskalny to nie tylko urządzenie fiskalne, ale też pomiarowe 
(liczy kilometry i czas oczywiście). W całym urządzeniu miały więc znaleźć się aż cztery plomby. Dwie fiskalne 
i dwie GUMowskie. Każda odpowiedzialna ca co innego, zabezpieczająca inne elementy, przed ingerencją 
innego typu. Mało? Oczywiście. Należało ponadto wziąć pod uwagę, że poszczególne zasoby powinny w sporej 
części sąsiadować ze sobą w określonej logice. Tak np. elementy elektroniki odpowiedzialne za zasilanie (tzw. 
wysokoprądowe) nie mogły sąsiadować z elementami logicznymi (w których najistotniejsza jest sprawa 
czystości, braku zakłóceń przy przesyłaniu danych). Nie dość więc, że otrzymałem szczegółowy dość wykaz 
większości elektronicznych „robaczków”, które należało uwzględnić w projekcie obudowy, to jeszcze posiąść 
musiałem wiedzę, na temat tego jaką mniej więcej rolę będą one pełniły w urządzeniu i gdzie mniej więcej 
powinny się znaleźć. Jeszcze mało? Rzecz jasna. Uradzono w sprawie wyświetlacza, że najlepszą technologią 
będzie zamówienie specjalizowanego panelu z siatką ikon (do zaprojektowania przeze mnie), który to będzie 
podłączany do elektroniki tzw. zebrą (gumowym paskiem złożonym z przeplatanych warstw przewodników 
i izolatorów). Taki typ podłączenia wyświetlacza wymaga od obudowy bardzo wysokiej precyzji wykonania 
i takiego projektu, który uwzględni wszelakie naprężenia mogące w konsekwencji doprowadzić do przerwania 
kontaktu pomiędzy wyświetlaczem a ścieżkami przewodzącymi sygnał. Wyświetlacz miał być (oczywiście) 
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podświetlany i podświetlenie musiało być jak najtrwalsze. Uradzono więc (słusznie), że nie można zastosować 
łatwej w użyciu foli EL (elektroluminescencyjnej), która stanowi integralną część zamawianego podzespołu 
wyświetlacza, a użyć należy technologii LED. Powód, dla którego nie zdecydowano się na zamówienie 
wyświetlacza ze zintegrowanym podświetleniem LED był chyba finansowy (za drogo), w każdym razie w zakres 
mojego projektu wchodził też system podświetlenia bazujący na użyciu jednego z projektowanych elementów 
jako dyfuzora i światłowodu. Sam to zaproponowałem, toteż nie mogłem mieć pretensji, że późniejsza praca 
nad tym elementem okupiona była ogromną ilością eksperymentów.
Robota ruszyła. Z początku w miarę gładko. Wstępnie (na potrzeby projektu koncepcyjnego) ustalona 
konfiguracja wewnętrznych zasobów okazała się w miarę optymalna. Problemy zaczęły się później. Najpierw na 
poziomie konstrukcji wewnętrznego chassis – dodatkowej przegrody, która (zgodnie z wymogami prawa) 
w sposób trwały miała oddzielać płytę główną i pamięć urządzenia. Kształt tego elementu wyginał się 
i komplikował coraz bardziej, tylko po to, żeby jedne elementy skutecznie ochronić, inne zaś z tej ochrony 
celowo wyłączyć (ze względów serwisowych). Gdy wstępnie uporałem się z owym chassis, główne siły 
skierowałem na wyświetlacz. I tu dopiero doświadczyłem treningu. Minimalna ilość wolnej przestrzeni (i to 
w każdym z trzech wymiarów kartezjańskiego układu), zaś wymogi co do jakości konstrukcji – maksymalne. 
By dać wyraz komplikacji projektowego wyzwania wymienię tylko podstawowe problemy konstrukcyjne 
(wzajemna sieć powiązań zwiększała je wykładniczo): Po pierwsze więc mocowanie wyświetlacza do ramy 
obudowy – musiało być na tyle pewne, żeby konstrukcja wzajemnie się usztywniała. Giętkie tworzywo obudowy 
współpracować musiało z kruchym szkłem wyświetlacza tak, by układ uzyskał wytrzymałość tworzywa 
i sztywność szkła. Po drugie, wspomniane podłączenie przy pomocy zebry wymagało odpowiednio gęstego 
i równomiernego rozłożenia elementów mocujących (wkrętów) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
ilości miejsca na przeprowadzenie kilkudziesięciu ścieżek sygnału przesyłanego za pośrednictwem giętkiego 
układu drukowanego). Po trzecie, ów układ (nazywany w skrócie flex) podłączyć musiał również odpowiednio 
pozostałe elementy znajdujące się w zespole panelu, a zatem przyciski i ich podświetlenie, oraz podświetlenie 
wyświetlacza LCD. Skutkiem tego kształt tego elementu delikatnie rzecz ujmując znacznie się skomplikował. 
Po czwarte, wspomniane podświetlenie LCD, które wymagało wprowadzenia do obudowy kolejnego elementu 
wykonanego z bezbarwnego PMMA. Detal ten miał pełnić rolę światłowodu i dyfuzora dla zapewnienia 
równomiernego podświetlenia LCD, ale też (na co sam się uparłem) szczelin papieru. Jednej, z której wychodził 
wydrukowany paragon i drugiej, do której dla odmiany paragon (jego kopię, którą przechowywać miał 
taksówkarz) wkładano. Nie mając odpowiednich narzędzi do projektu takiego podświetlenia posłużyłem się 
serią ręcznie generowanych wykresów kątów emisji, padania i odbicia światła od poszczególnych powierzchni 
dyfuzora. Praca nad konstrukcją tego elementu zajęła mi około tygodnia. 
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Fantazyjne kształty flexa, powiązanej z nim płytki LED i płyty głównej. (z konturami elementów elektroniki).
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Ostatnim z głównych, piątym problemem było narzucone przez przepisy założenie (o interpretację przepisu 
zwrócono się do samego MF), że żaren z elementów obudowy urządzenia nie może być możliwy do 
rozmontowania bez zdjęcia głównej plomby fiskalnej. Plomba ta znajdowała się rzecz jasna w drugim 
z zespołów (głównym korpusie urządzenia). Po długich pracach konstrukcyjnych udało mi się spełnić ten 
wymóg w taki sposób, że dwie z jedenastu śrubek spajających zewnętrzne obudowy panelu wyświetlacza były 
podczas użytkowania w naturalny sposób zasłaniane przez ramiona ograniczające kąt otwarcia panelu. 
Dopiero po rozkręceniu obudowy głównego korpusu i odpowiednim ułożeniu pozostałych po rozkręceniu 
elementów, dostęp do dwóch ostatnich śrubek stawał się możliwy. Biorąc pod uwagę fakt, że także same 
ramiona były w sprytny sposób blokowane (przez element dyfuzora z kolei) przed przypadkowym, bądź 
celowym rozłączeniem, a dzięki kolejnemu sprytowi w geometrii były one możliwe do rozformowania bez użycia 
suwaków w formie, byłem z rozwiązania tego węzła bardzo zadowolony, prawie dumny. Dokonawszy cudu 
skonstruowania panelu wyświetlacza wróciłem do głównego korpusu. Większość węzłów konstrukcyjnych 
okazała się (w porównaniu do panelu) stosunkowo prosta. Najwięcej czasu pochłonął (zgodnie 
z oczekiwaniem) mechanizm drukujący z systemem wywijania papieru (by mógł wychodzić przez szczelinę 
u góry), oraz (niezgodnie z oczekiwaniem) dwa płaskie kanały wyprowadzające wiązki flexa z panelu 
do korpusu. Tu trudności polegały kolejno: na umiejętności takiego ich skonstruowania, żeby stracić jak 
najmniej przestrzeni w wymiarze wysokości (kanały te konkurowały z przestrzenią na rolkę papieru), zapewnić 
jak najlepsze maskowanie flexa (nie powinien być widoczny ani przy zamkniętym, ani przy otwartym panelu) 
i (co oczywiste, choć niełatwe do osiągnięcia) umożliwić włożenie dość mocno powyginanego flexa w obudowę 
bez ryzyka jego uszkodzenia. Po kilku tygodniach mozolnego konstruowania taksometr najeżony był niemal 
wszystkimi, niezbędnymi elementami, choć z zewnątrz wyglądał niemal identycznie jak we wstępnej koncepcji.
…
- Niesamowite, jakim cudem udało się Panu wepchnąć wszystkie te zasoby w tak małą obudowę. Szczerze  
mówiąc nie do końca wierzyliśmy, że to się uda. Mam wrażenie, że w środku nie ma już ani milimetra wolnej  
przestrzeni. Przyznam szczerze, że porównaliśmy to sobie z jedyną znaną nam konstrukcją taksometru  
fiskalnego, która ewentualnie, choć z małym prawdopodobieństwem mogłaby znaleźć się na naszym rynku. 
To konstrukcja słowacka, adaptowana do naszych, polskich przepisów przez jedną z konkurencyjnych firm.  
Widział Pan? Tu mamy jej wymiary, proszę bardzo 277 na 88 na 88 milimetrów, a pański…
- 180 na 55 na 55 milimetrów
- 180 na 55 na 55 milimetrów! Niesamowite, to niemal połowa, no, może dwie trzecie na każdym z wymiarów,  
to będzie ile? To będzie jakieś sześć razy mniej przestrzeni w centymetrach sześciennych niż konkurencja,  
domniemana konkurencja. To ma niebagatelne znaczenie dla użytkowników, wiadomo, że jednym z koronnych 
argumentów taksówkarzy przeciw tym urządzeniom jest to, że nie mają już na nie miejsca w samochodzie. 
To bzdura oczywiście, ale do pewnego stopnia mają rację, tego miejsca nie ma tam za wiele. W każdym razie  
to zupełnie zbija ten ich argument. Nasze urządzenie będzie mniejsze niż wiele taksometrów niefiskalnych.  
Tak? Nasz taksometr fiskalny będą mogli zamontować w miejsce starego. Mam wrażenie, że on wejdzie nawet  
w standardową niszę radiową. Wejdzie? Sprawdzał Pan?
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- Sprawdzałem, niestety nisza ma 170 na 55, jest o 1 cm krótsza. Chciałem, żeby się zmieścił, ale suma 
wymiarów elementów, które musimy zmieścić jest równa 170, a miejsca na obudowę, śrubki itp. Wymagają  
minimum centymetra.
- Niesamowite, prawie wchodzi w niszę radiową.
- Prawie…
- Gdyby wchodził to byłoby coś, Panie Danielu, musimy jakoś to osiągnąć, tak niewiele brakuje. 
- Wymagałoby to rewizji zasobów wewnętrznych, może któryś z elementów mógłby być mniejszy.
- Dobrze, sprawdzimy, na pewno pamięć, możemy użyć modułu w mniejszej obudowie, może akumulator,  
może któryś z dużych elementów elektronicznych elektrolitów tak zwanych. Coś wymyślimy.
- Tak, konstrukcja jest bardzo przekonująca, wymagać będzie również z naszej strony nie tylko doboru 
odpowiednio małych elementów, ale też wysokiego stopnia komplikacji płyty głównej a później zapewnienia  
odpowiedniej jakości produkcji i montażu. Jest to wszystko jak najbardziej do osiągnięcia, więc musi Pan 
jeszcze trochę udeptać ten wymiar. (to Pan M1)
- Spróbuję.
…
„Udeptanie” wymiaru szerokości o 1 cm (17 zamiast 18) zajęło mi około 2 tygodni, ale się udało. Przyznać 
muszę, że było to możliwe dzięki intensywnej, ścisłej i iteracyjnej współpracy ze zleceniodawcą. 
Konsultowaliśmy nie tylko zmiany w podzespołach, lecz również sprawy wzajemnego ich położenia, procedur 
montażu i serwisu. Z każdą taką konsultacją rozwiązywano jakiś problem (lub problemy), zaś inny (lub inne) dla 
równowagi diagnozowano. W końcu udało się uzyskać stan, w którym rozwiązaniu istotnych problemów nie 
towarzyszyło pojawienie się nowych. Wówczas, czym prędzej podjęto decyzję o przejściu do następnego etapu 
projektu. W przypadku projektu wzorniczego byłoby to zapewne wykonanie imitacyjnego modelu, lecz tym 
razem (ponieważ projekt wzorniczy przeszedł niepostrzeżenie w stan projektu konstrukcyjnego), zlecono 
wykonanie wydruku 3d, który posłużyć miał nie tylko do oceny własności estetycznych projektu, lecz również 
(a może przede wszystkim) jego konstrukcji. Była to dla mnie spora nowość. Oczywiście, wydruki 3D robiono 
już przy poprzednich projektach, lecz dopiero na końcowym etapie, w celu wykonania serii dokładnie 
wykończonych prototypów testowych. Teraz, wydruk przestrzenny miał być pierwszą materializacją projektu. 
Wydruk metodą SLS7 zlecono w Finlandii (w najbliższej, znanej nam wówczas firmie wykonującej tego typu 
usługi). Czekaliśmy ponad tydzień. Gdy w końcu paczka nadeszła (podobno w wielkim pudle), zostałem 
zaproszony na oględziny modelu.

7 Selective Laser Sintering – metoda druku przyrostowego polegająca na spiekaniu laserem nanoszonych kolejno warstw 
proszku tworzywowego lub metalowego. W tym przypadku był to Poliamid. Metoda ta zapewnia dobre odwzorowanie 
szczegółów i wytrzymałość modeli zbliżoną do finalnych elementów wykonanych z ABS metodą wtryskową.
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Skonstruowany i „udeptany” taksometr z prześwietloną obudową. Widoczna macierz LCD.
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…
- Panie Danielu mamy już wydruki, koniecznie musi Pan je obejrzeć, przyznam, że dostarczyły one nam sporej  
niespodzianki, ale nie będę za wiele o tym mówił. Przyjedzie Pan?
- Oczywiście, zaraz.
…
Gdy przyjechałem do firmy, wydruki leżały rozłożone na stole. Każda część osobno. Nie złożono ich (jak się 
później dowiedziałem) w obawie przed nieumyślnym uszkodzeniem, czekano więc na mnie, jako na 
czarodzieja, który wie jak to zrobić.
…
- O rany, jakie to małe, nie pomylili skali?
- Chacha, no właśnie to jest ta niespodzianka, już sprawdziliśmy, nie pomylili, wszystko się zgadza. Przyznam  
szczerze, że wspólnie z kolegami zastanawiamy się, czy to nie jest już w pewnym sensie wada. Po pierwsze  
możemy mieć trudności z montażem czegoś tak małego, potrzeba będzie dużej precyzji. Powiedzmy sobie, 
że znajdziemy, lub przeszkolimy odpowiedni personel, ale jest jeszcze wątpliwość, czy urządzenie nie będzie  
zbyt delikatne dla użytkowników. Wie Pan, taksówkarze to w pewnej części, bardzo przepraszam, prości ludzie,  
muszą mieć sprzęt, któremu ufają. Tak? No i którego nie zniszczą po prostu przy pierwszym użyciu.
- To można będzie do pewnego stopnia rozwiązać odpowiednim doborem materiałów, możemy użyć  
mocniejszych tworzyw na przykład PC+GF zamiast ABS. Proponuję, żebyśmy spróbowali złożyć model, jeśli  
się uda to później przecież będziemy go solidnie testować.
- Oczywiście, chacha, oczywiście, to był żart do pewnego stopnia, testować będziemy oczywiście wielokrotnie,  
miałem na myśli raczej pewną semantykę tej delikatności. Tak? No ale nie da się pogodzić sprzecznych  
założeń, uznaliśmy, że ma być małe, to wygląda filigranowo. Musimy tę właśnie cechę maksymalnie  
wypromować. Tak?
…
O dziwo model złożył się bez najmniejszych problemów. Wszystko pasowało do siebie niemal doskonale. 
Długie godziny poświęcone analizom i eliminacjom kolizji jednak się opłaciły. Dopiero po zamontowaniu 
mechanizmu drukującego okazał się pierwszy feler. Przy próbie otwarcia uchylnego panelu coś zahaczało. 
Trudno było sprawdzić co, nie było dobrze widać, bo zahaczało w środku. Model wędrował z rąk do rąk, każdy 
próbował, cmokał, w końcu urwano jeden z zaczepów rolki dociskowej mechanizmu drukującego. Zaczep ten 
był elementem obudowy panelu. Mimo, że zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją producenta, nie działał jak 
należy. Po wnikliwych oględzinach okazało się, że winę ponosi zbyt nisko umieszczona ścianka niszy 
wywijającej papier do góry. Feler drobny, wystarczyło podnieść ją o jakieś pół milimetra. W wirtualnej symulacji 
oba detale mijały się minimalnie podczas otwierania panelu. W fizycznym modelu złożenie kilku niedokładności 
powodowało już jednak efekt zahaczania. Cóż było robić. Żeby móc sprawdzić jedną z istotniejszych funkcji, 
model (a przynajmniej dwie jego części) trzeba było przeprojektować i wydrukować jeszcze raz. Nie 
zdecydowano się jednak na zapuszczenie druku jak najszybciej. Wydrukowany model jeszcze długo oglądano, 
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analizowano pod kątem współpracy z elektroniką, próbowano procedur montażu. W trakcie tych działań wyszło 
rzecz jasna jeszcze kilka drobiazgów do skorygowania. Gdy zmiany naniosłem, model wydrukowano ponownie. 
Drukarka działała już bez zarzutu, ale ku zdziwieniu (mojemu i innych oceniających pierwszy model osób) 
dopatrzono się kolejnych felerów, drobnych, lecz jednak wymagających korekt. Projekt trafił więc ponownie do 
przeróbki, po czym po raz trzeci już został wydrukowany. Tym razem w technologii SLA8, gdyż zamiarem było 
wykonanie na jego podstawie prototypowej serii kilku działających już urządzeń. Aby było to możliwe, znacznie 
wcześniej  uruchomiono kilka symultanicznie i synchronicznie prowadzonych procesów projektowych. 
Większość dotyczyła oczywiście elektroniki, w dwóch innych brałem czynny udział. Pierwszym był projekt 
grafiki wyświetlacza. Jakkolwiek zawsze raczej stroniłem od projektów graficznych, to projekt dedykowanego 
wyświetlacza LCD był moim marzeniem jeszcze z czasów dzieciństwa (kiedy to wpatrywałem się z podziwem 
w zmieniające się wyświetlenia cyfr na pierwszym swoim elektronicznym zegarku z takim właśnie 
wyświetlaczem). To nie był dla mnie projekt graficzny a design w czystej postaci. Poszczególne sektory 
wyświetlacza musiały tworzyć sensowny, funkcjonalny układ, oczywiście dobrze się komponować, ale także 
wpisywać się w wymogi technologii. A te nie we wszystkich aspektach były mi znane.
Wiedziałem, że poszczególne sektory muszą się mijać w pewnej, niewielkiej odległości tworząc 
jednowarstwową macierz wypełniającą pole wyświetlenia w jak najbardziej efektywny sposób. To czego się 
dowiedziałem, to konieczność wzięcia pod uwagę zasad narzuconych przez tzw. routing – niewidoczne 
odprowadzenia ścieżek do zdefiniowanej wcześniej krawędzi wyświetlacza. Mimo, że LCD także wymusił kilka 
tur korekt, stanowił on jedną z najłatwiejszych części projektu. 
Nieco mniej wdzięczne okazało się doprowadzenie do poprawnego działania podświetlania wyświetlacza. 
Dopiero bowiem gdy dotarły pierwsze, wykończone i wykonane z tworzyw o właściwościach zbliżonych do 
docelowych detale z HEKów9, można było po raz pierwszy sprawdzić działanie elementu dyfuzora. 
Niespodzianki nie było, a może właśnie była, bo choć podświetlenie nie było idealnie równomierne, 
to w zasadzie działało poprawnie. To jednak, z czego wszyscy byli najbardziej zadowoleni, to przede wszystkim 
fakt, że działał sam wyświetlacz. Dyfuzor pełnił bowiem w konstrukcji panelu również bardzo istotną rolę 
elementu dociskającego szkło wyświetlacza do zebry i ścieżek flexa. Gdy opadł pierwszy entuzjazm, 
zabraliśmy się za dostrajanie podświetlenia. Proces trwał długo. Zamówiono kilka różnych rodzajów diód, 
które zamontowano do kilku paneli a efekt ponownie obejrzano i oceniono. Nadal nie było idealnie. Zaczęto 
więc dywagować nad zasadą działania dyfuzura. Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie opierało się na 
zastosowaniu specjalnie wygiętego zwierciadła. Światło emitowane przez pasek diód wpadało przez górną 
ściankę dyfuzora, następnie było odbijane od wygiętej, oklejonej srebrzystą folią powierzchni zwierciadła 

8 Stereolitografia – metoda druku 3D polegająca na utwardzaniu laserem ciekłego fotopolimeru. Dość dokładna, choć surowe 
modele z jednej strony usiane są zawsze gęstą siatką wymagających precyzyjnego usunięcia struktur podporowych. 
Powstałe modele są dość delikatne. Materiał bazuje na żywicach akrylowych, dobrze się obrabia, stąd metoda ta często jest 
stosowana do wykonywania modeli wzorcowych obiektów powielanych później w formach silikonowych.
9 HEKi – Popularna nazwa odlewów niskociśnieniowych, wykonanych z polimerów chemoutwardzalnych w formach 
silikonowych. Nazwa pochodzi od nazwy firmy MCP HEK, jednego z liderów dostarczających technologię do tego typu 
odlewów.
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i kierowane na szkło wyświetlacza. Gdy uznano (słusznie), że elementem odpowiedzialnym za jakość 
rozproszenia światła jest owa srebrna folia, rozpoczęto próby z zastosowaniem najróżniejszych powłok 
odbijających. Po wielu takich próbach, ku pewnemu zdumieniu testujących, najlepsze efekty okazał się dawać 
włożony w miejsce zwierciadła kawałek papieru. 
- Proszę, kto by pomyślał, jasność podświetlenia nie jest może najwyższa, ale wystarczająca, no i najlepsza  
równomierność, tak? Tylko co, będziemy wkładać papier? To niepoważne, poza tym jest jeszcze sprawa 
przekraczania tak zwanego punktu rosy, to osobny problem dla całego urządzenia, w każdym razie choćby 
z tego względu papier się nie nadaje, bo zamoknie. Tak?
- Możemy, jak pierwotnie zakładałem naklejać folię, tyle, że nie srebrzystą a białą, matową.
- Białą, matową, doskonale, tylko czy to da efekt tak doskonały jak papier, tak?
- Trzeba to sprawdzić.
Sprawdzono. Działało tak samo jak papier (choć jednak nie absolutnie doskonale). Sprawa wyświetlacza była 
tym samym rozwiązana. 
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Pierwszy model SLS taksometru. W miejscu czerwonego krzyżyka cień ułamanego zaczepu.
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…
- Panie Danielu. Mam dobrą nowinę, chociaż nie do końca. Właśnie otrzymaliśmy akceptację naszego projektu  
przes GUM, to dobra nowina. Tak?
- A to „nie do końca”?
- No właśnie, więc mają wymóg, żeby pewne informacje znalazły się na obudowie urządzenia. Pamięta Pan,  
przewidzieliśmy na to miejsce w naklejce pośrodku obudowy głównego korpusu. Wymóg jest taki, że ma to być 
w miejscu widocznym dla użytkownika. Zakładaliśmy, że użytkownikiem jest taksówkarz. Tak? A zatem otwiera  
panel i ma te informacje widoczne. Niestety GUM interpretuje to tak, że informacje te mają być widoczne dla  
klienta taksówki, czyli niby też użytkownika ale pośredniego w pewnym sensie. Niestety, to w naszym 
przypadku oznacza, że niektóre dane z naklejki musimy przenieść na przedni panel.
- A jakie to dane?
- Kilka, prześlę mailem, ale dla informacji kolejno: parametr RP T i wartość 03 101, potem stała k równa 400 
do, czyli znaczek podzielić na 59999 impulsów na kilometr, ale w skrócie – imp na km, dalej rok produkcji 
i numer fabryczny, czterocyfrowy myślę, wystarczy. Ten ostatni musi być niestety zmienny w każdym  
egzemplarzu.
- Czarno to widzę.
- Jeszcze musi być nazwa „taksometr fiskalny” w pełnym brzmieniu.
- To wszystko na ramce panelu?
- Niestety. GUM ma też wymagania co do wielkości liter tych opisów. Muszą być mianowicie wyższe niż 2 i pół  
milimetra. Próbujemy się dowiedzieć, czy chodzi o wysokość maksymalną, czy wysokość podstawowego ciągu 
znaków, bo niektóre parametry, na przykład stała k musi być oznaczona małym k, czyli tu pytanie, czy do  
górnej kreseczki k ma być te 2 i pół milimetra, czy do tej niższej jak gdyby. Tak?
- Cóż, to proszę przesłać te wszystkie wytyczne mailem, spróbuję się przymierzyć. A nie można tego umieścić  
na górnej ściance urządzenia?
- Też o tym myśleliśmy, ale skoro urządzenie ma być chowane w niszy radiowej to górna ścianka będzie w 
niektórych przypadkach zasłonięta, a więc nie możemy umieścić tam tych oznaczeń.
… 
Z początku w ogóle nie wierzyłem, że wymienione informacje da się wcisnąć na ramkę panelu. Zamierzałem 
nawet poczekać, aż Pan B1 znajdzie jakiś sposób ominięcia tego wymogu. Ponieważ jednak sprawa nie 
dawała mi spokoju, mimowolnie zacząłem drążyć ją w myślach. I tak po pierwsze (wbrew woli) prawie 
natychmiast pomyślałem, że sprawę numerów unikatowych (innych na każdym egzemplarzu) łatwo można 
rozwiązać nanosząc je na obudowę przy pomocy lasera. Rozwiązanie takie widziałem na wielu obiektywach 
fotograficznych. Pomysł jednak nie dodał mi wiary w wykonalność zadania. Postanowiłem, że aby przyspieszyć 
bieg wydarzeń, wykonam studium pokazujące powody jego niewykonalności. Siadłem więc do komputera 
i machinalnie przymierzyłem się do wklejenia oznaczeń na największy (choć nie duży) fragment powierzchni 
ramki panelu. Odpowiedniej wysokości napis oczywiście wychodził daleko poza obrys przedmiotu, mniej więcej 
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dwukrotnie. Dla porządku zadałem jak najbardziej ściągły krój liter i dodatkowo ściągnąłem go o jakieś 
10 procent. Wychodził poza obrys o jakieś 20 procent. No, ale to jest jedna linijka, dwie raczej nie wejdą na tak 
wąski pasek. Dla porządku spróbowałem. Weszły, nie wyglądały dobrze. I to właśnie stało się dla mnie 
powodem do zmartwienia. Skoro weszły, to znaczy że zadanie jest wykonalne a fakt, że napis nie wygląda 
najlepiej, najpewniej nikogo (prócz mnie) nie będzie przerażał na tyle, żeby iść na wojnę z GUMem. Sprawa 
wyglądała źle. Czułem, że napis tak, czy owak tam zostanie, więc musiałem zrobić wszystko, żeby wyglądał 
dobrze. Niespodziewanie, zaledwie po kilku próbach zbliżyłem się (ku swemu najwyższemu zdumieniu) 
do stanu, w którym nie tylko zaakceptowałem estetykę dodatkowej inskrypcji, ale nawet zaczęła mi się ona 
podobać. Drobne, ściągłe oznaczenia doskonale kontrastowały z większym logo firmy i produktu. Mimo, że nie 
uniknąłem pozostawienia napisów w dwóch wierszach, to udało mi się osiągnąć stan, w którym podział ten 
wyglądał po prostu jak należy. W górnym wierszu pozostał tylko napis „taksometr fiskalny” (pisany nieco 
grubszą kursywą), zaś w drugim wierszu zmieściły się wszystkie, pozostałe oznaczenia i numery. Stan 
maksymalnej kompresji inskrypcji odpowiadał zasadniczo stanowi kompresji zasobów we wnętrzu urządzenia, 
w czym wydawał się odpowiadać jego istocie. Dodatkowo przydawał mu (jakże pożądanych) cech sprzętu 
profesjonalnego. Tak, po skończonej robocie zdecydowanie wolałem panel z opisem niż bez niego. Sam 
zadzwoniłem do Pana B i ze stoickim spokojem zakomunikowałem, że zadanie wykonano. Dobrze wykonano.
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 Rozkładana ulotka taksometru. Na przednim panelu widać wszystkie, wymagane przez GUM informacje.
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- Dzień dobry Panie Danielu, B2 mówi. No więc mamy już pierwsze wtryski do taksometru. 
- Jak wyglądają?
- No, jak to zawsze na początku, mają jakieś tam wady, większe i mniejsze, ale najgorsze jest to, że wkradł się  
błąd i obie wewnętrzne części obudowy są wykonane na odwrót. 
- Jak to na odwrót?
- No odwrotnie po prostu.
- Ale odwrotnie to znaczy jak, lewa zamieniona z prawą? Góra z dołem? 
- Raczej tył z przodem
- To nie nadają się do niczego.
- No na razie to nie wygląda najlepiej, ale wykonawca mówi, że coś tam spróbuje jeszcze dopieścić.
- Dopieścić?! Nie rozumiem, skoro geometria jest odwrócona to elementy do niczego się nie nadają, nie będą 
pasować do reszty.
- Pasują, tylko widać wszystkie te śladowania, po wypychaczach, powierzchnia też jest źle wykończona…
- Aaa, czyli geometria detalu nie jest odwrócona, tylko odwrócona jest orientacja w formie, stempel jest matrycą 
a matryca stemplem. Tak?
- No tak.
- Ja myślałem o odbiciu lustrzanym detalu.
- Nie, no na szczęście aż tak, to nie…
…
Nie byłem pewien, czy na szczęście. Gdyby błąd polegał na odwróceniu lustrzanym geometrii detalu a nie tylko 
jego orientacji w formie to sprawa była by prosta: Trzeba by wykonać formę jeszcze raz. Byłoby opóźnienie, 
winni byliby wskazani, ale detale byłyby w końcu jak trzeba. Skoro tylko pomylono orientację w formie, to rzecz 
jasna wszelkie wysiłki skupić się musiały jedynie wokół doprowadzenia istniejących detali do stanu estetycznej 
akceptowalności. Oczywiście, wysiłki te w sporej części były skazane na niepowodzenie. Nie da się 
zamaskować wszystkich artefaktów strony stemplowej. Fakt, że są to części widoczne jedynie po otwarciu 
panelu wcale mnie nie pocieszał. Tyle czasu męczyłem się nad projektem, zadbałem o to, żeby urządzenie 
nie miało żadnej lewej, tylnej, czy spodniej strony, którą należałoby ukrywać. Po otwarciu panelu ukazywać się 
miało estetyczne, dobrze wykończone wnętrze. A tu co? 
Odwrócone formy „dopieszczano” przez kilka tygodni. Kolejne, próbne detale docierały do mnie kilka, może 
kilkanaście razy. Tyleż samo razy generowałem precyzyjne opisy co i gdzie należy jeszcze poprawić. Robota 
była w dużej mierze syzyfowa. Likwidacji jednych towarzyszyło bowiem pojawianie się nowych, innego rodzaju, 
ale również źle wyglądających artefaktów. Ostatecznie, choć felerne elementy pozostawiały jeszcze trochę do 
życzenia, prób kolejnych zaniechano. Był to chyba ostatni moment, dalsza obróbka doprowadziłaby 
nieuchronnie do zatracenia nie tylko czystości geometrii, ale prawdopodobnie również przekroczenie wymiarów 
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krytycznych ze względu na spasowanie z innymi elementami. Całe szczęście, że najważniejsze, zewnętrzne 
elementy obudowy zostały wykonane w należytej orientacji i z należytą precyzją.
…
- Panie Danielu. Produkcja taksometrów idzie pełną parą. Mimo, że znacznie zwiększyliśmy nasze moce 
produkcyjne, to w zasadzie nie nadążamy z montażem. Jestem pewien, że produkt nasz okaże się absolutnym 
hitem. Konkurencja, która widziała nasz produkt na premierze w zasadzie zaniemówiła. To świadczy o tym, 
że jesteśmy o kilka kroków naprzód. Także, po raz kolejny możemy sobie pogratulować. Tak?
- Gratuluję zatem udanego wdrożenia
- Ja gratuluję udanego projektu.
…
Gratulacje były szczere (przynajmniej z mojej strony). Mimo, że podczas wdrożenia nie ustrzegliśmy się kilku 
wpadek a do efektu finalnego (jak zawsze) można było mieć jakieś tam uwagi, to ogólny obraz produktu można 
było śmiało uznać za znakomity. Byłem przekonany, że projekt zaistniał w finalnej postaci dzięki pełnemu 
zaangażowaniu i nieustającej (no, może z niewielkimi przerwami) mobilizacji wszystkich członków zespołu 
projektowo-wdrożeniowego. W przypadku tego projektu znacznie silniej odczułem, że w grach wikłających się 
wokół działań projektowych nie jestem ustawiony w opozycji do zespołu moich zleceniodawców, 
a zdecydowanie wewnątrz tego zespołu. Nie oznacza to oczywiście, że jakiekolwiek aspekty wewnątrz-
zespołowej gry (opisane zresztą wyżej) nie były obecne podczas projektu i wdrożenia. Oznacza natomiast, 
że były one silnie podporządkowane grze nadrzędnej, której podmiotem była firma jako całość. W grze tej 
uczestniczyłem już niejako pośrednio, ale jej efekt (jak sądzę wygraną) interpretowałem jako wynik, który był 
również moim udziałem.
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Fragment taksometru w wersji produkcyjnej. Widoczne wyświetlenie, podświetlenie i oznaczenia na panelu.
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… 
- To jaki produkt będziemy wdrażać jako następny?
- Pomysłów jest wiele, ale wychodzi na to, że będzie to kasa, mała kasa, tania, kompaktowa. Urządzenie  
znacznie mniej zaawansowane niż taksometr, czy nawet drukarki, ale jestem pewien, że będzie to dla Pana 
ciekawe wyzwanie, szczególnie w aspekcie designu. Tak?
- Zależy nam na wprowadzeniu nowych wartości funkcjonalnych i estetycznych?
- Dokładnie jest tak, jak Pan powiedział. Chodzi o zróżnicowanie wobec produktów konkurencji, które 
oczywiście powinno mieć wymowę taką, że nasz produkt jest o wiele bardziej nowoczesny i funkcjonalny,  
mimo, że będzie w zasadzie bazował na podobnych technologiach.
- Łatwiej byłoby to osiągnąć, gdybyśmy i technologie mogli gdzieniegdzie „upgradeować”.
- To oczywiste, chacha, upgrade jest nieunikniony, tym bardziej, że produkty konkurencji mają już parę lat.  
Chodzi tu bardziej o utrzymanie podobnej relacji stopnia komplikacji i kosztów produkcji urządzenia do jego  
wyjściowej ceny i funkcjonalności. Tak?
…
Urządzenia konkurencji nie były w istocie ani zbyt nowoczesne technologicznie, ani też zbyt spójne estetycznie. 
W tym sensie zadanie moje wyglądało na dość łatwe. Trudniejszą sprawą było to, że obiecany przez Pana B1, 
upgrade technologiczny nie był w istocie zbyt głęboki, czy też raczej nie dotyczył tych aspektów, które mogłyby 
mieć istotny wpływ na projekt wzorniczo-funkcjonalny. Zmienić miało się wiele zasobów elektronicznych, ale 
elementy dostępne dla użytkownika, jak mechanizm drukujący, wyświetlacze i interfejsy obsługi pozostać miały 
analogiczne jak w istniejących, konkurencyjnych rozwiązaniach. Pan B1 uważał je za klasyczne i motywował 
tym, że użytkownicy są do nich przyzwyczajeni. Ja nie byłem o tym przekonany, tym bardziej, że w odniesieniu 
do wielu sprzętów codziennego użytku wydawały się dość anachroniczne. Ostatecznie założyłem, że nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło. Postanowiłem więc w projekcie wykorzystać elementarność 
i technologiczną prostotę interfejsu, budując obiekt o równie prostej, elementarnej formie. Szczerze mówiąc 
zbiegło się to nawet z moją chwilową fascynacją pewnymi „oldschoolowymi” urządzeniami elektronicznymi10. 
Myślenie o formie kasy rozpocząłem od powrotu do idei sześcianu, która towarzyszyła powstaniu koncepcji 
001. Z oczywistych względów kasa sześcianem być nie mogła. Archetyp proporcji współczesnej kasy to co 
najwyżej prostopadłościan o dość niedużej względem pozostałych wymiarów wysokości. Dokładniej rzecz 
ujmując, mógłby to być prostopadłościan, lecz z jednej strony lekko ścięty, lub lepiej – zapadnięty jakby pod blat 
a ścięty od dołu, dzięki czemu przednia, podłużna ścianka z wyświetlaczem byłaby wówczas ustawiona pod 
odpowiednim kątem. Bryłę taką natychmiast zamodelowałem. Wymagała wprawdzie jeszcze kilku ruchów 
projektowych, ale w zasadzie podobała mi się. Ustawienie zasobów wewnętrznych nie było aż tak wielkim 
problemem. Nie było ich bowiem zbyt dużo. Poza elementami obsługi (mechanizm drukujący, wyświetlacze, 

10 Obiektem moich marzeń był wówczas stary zegarek Unitra Warel z wyświetlaczem diodowym. Wspaniały przykład 
minimalizmu obecnego w wielu projektach z lat 70-tych. Kiedyś znałem oznaczenie modelu. Dziś mogę jedynie napisać, że 
chodzi o ten kanciasty, z przyciskami po bokach.
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klawiatura) należało przewidzieć miejsce na akumulator (jego wymiary dobrane być mogły ze stosunkowo 
szerokiego katalogu) i płytę główną ze złączami, które wzorem pierwszych projektów (co było już w pewnym 
sensie znakiem rozpoznawczym produktów firmy) zamierzałem umieścić od spodu. Po pierwszej kompresji 
bryły (bez przesady, żeby zachować odpowiednie proporcje) urządzenie było już nieco mniejsze od istniejących 
na rynku konkurentów. O dalszą miniaturyzację nie zabiegałem nie tylko ze względów estetycznych, lecz 
przede wszystkim użytkowych. Kasa powinna mieć jednak wielkość stosowną do powagi swego przeznaczenia. 
Niewielki kłopot miałem z umotywowaniem niewielkiego zmiękczenia formy, które początkowo nie wydało mi się 
odpowiednie dla tego projektu. Korciło mnie, żeby zaproponować bryłę skrajnie prostą, złożoną z planarnych 
jedynie powierzchni. Z drugiej strony, organiczna tęsknota za subtelnym zmiękczeniem i zachowaniem jakiejś 
spójności z istniejącymi już produktami powodowała, że bryła z każdą zmianą otrzymywała jednak owe (jak to 
wówczas postrzegałem) naddania. Ostatecznie uznałem je za zasadne choćby z tej przyczyny, że życzyliby ich 
sobie z dużym prawdopodobieństwem użytkownicy nie obyci z tak purystycznymi wzorcami estetycznymi, a to 
dla nich przecież w istocie powstaje projektowane urządzenie. 
…
- Przyznam szczerze, że tym razem nie jestem przekonany do Pańskiej propozycji. Minimalizacja wymiaru  
wysokości tak, ale oczekiwałbym czegoś bardziej oryginalnego, niż klasyczna forma klinu. 
- Forma klinu jest tylko na pozór klasyczna. Wiele urządzeń w swej budowie musi ją uwzględniać, bo jest to  
forma optymalna od strony funkcjonalnej, ale żaden w istocie produkt konkurencji nie podąża za tą organiczną  
rzekłbym sugestią a przeważnie próbuje na siłę jej się w jakimś stopniu przeciwstawić. W efekcie widzimy  
projekty nie do końca spójne, przekombinowane, chcące epatować czymś, czego w istocie nie ma. 
- No tak, ale my też musimy jednak czymś epatować, bo inaczej nie jesteśmy konkurencyjni wobec konkurencji.  
Tak?
- Epatujmy zatem spójnością i powściągliwością formy. To wartości, których nie mają produkty konkurencji.
- Obawiam się, że spójność i powściągliwość to nie są cechy, które zobaczą i docenią nasi klienci. To w dużej  
mierze ludzie prości, chcą mieć coś oryginalnego, nowoczesnego w widoczny nawet przerysowany sposób.
- Mimo wszystko, jestem zdania, że domniemane preferencje użytkowników nie powinny uzasadniać zbytnich  
naddań formy. Zarówno projektant, jak i producent powinni jednak w pewnym stopniu czuć się odpowiedzialni  
za kształtowanie postaw użytkowników. Również postaw względem estetyki.
- Ja pozwoliłbym sobie nie zgodzić się z moim szanownym kolegą B1. Uważam, że projekt nie dość, że jest  
spójny i wpisujący się w zainicjowaną poprzednimi wdrożeniami linię estetyczną urządzeń, to różnicuje się  
pozytywnie wobec istniejących produktów właśnie tym, że nie posiada naddań, o których Pan Daniel  
wspomniał. Tak jak w muzyce, pauza czasem więcej znaczy niż akord fortissimo. Pan nam proponuje pauzę 
i uważam, że to jest doskonałe zagranie wobec tego, co obecnie dzieje się na rynku. (to, tonem 
rozstrzygającym wypowiedział ówczesny Vice Prezes i właściciel firmy, Pan M1).
…
Dyskusja wszelako trwała jeszcze jakiś czas. Było mi dość trudno odnaleźć się w niej ze swoimi (jak wówczas 
sądziłem) merytorycznymi spostrzeżeniami. Być może dlatego, że wyczuwałem w niej emocje, które wydawały 
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się mieć podłoże inne niż merytoryczne. Bardzo mnie to dziwiło, gdyż wcześniej niczego takiego nie 
obserwowałem, nie uważałem też, żeby mogło to służyć dobrze projektowi. Najbardziej dziwiła mnie zaciętość 
Pana B1, który zazwyczaj otwarty był nie tylko na odważniejsze propozycje, ale i na argumenty, którym nie 
przeciwstawiał tak jednoznacznych kontr. Wkrótce po spotkaniu zacząłem się zastanawiać nad tym, czy mój 
odbiór całej sprawy nie był aby zafałszowany przez nazbyt silną identyfikację z własnym dziełem. Oglądałem 
projekt uważnie i na ile potrafiłem krytycznie. Aby upewnić się co do prawdziwości, lub fałszu swego poglądu 
wykonałem nawet staranną, na ile się dało wierną wizualizację projektu, jednak bez wyniku. Cały czas nie 
mogłem pozbyć się natrętnego przekonania, że w świetle założeń sformułowanych tak, jak sformułowane 
zostały, projekt uformowany tak, jak go uformowałem jest „jedynie-odpowiedni”. Po kilku dniach sprawa 
rozwiązała się niejako sama (lub może rozwiązanie sprawy było następstwem rozwiązania jakichś innych 
spraw). Pan B1 zadzwonił do mnie informując, że odchodzi z firmy, bardzo uprzejmie pożegnał się i życzył 
powodzenia w pracy nad właśnie rozpoczętym projektem. Nie omieszkał przy tym pochwalić go mimochodem. 
Zbaraniałem. Stało się dla mnie oczywiste, że jego ostatnie zachowanie miało jakiś związek z faktem odejścia. 
Jaki? Nigdy nie dociekałem a w całej sprawie za dobre uznałem to, że dla projektu zapaliło się tym samym 
zielone światło wyrażone opinią Pana M1, który objął funkcję Prezesa (piastowaną dotąd przez Pana B1) i stał 
się tym samym oficjalnie (bo i dotychczas jego zdanie niemal zawsze było rozstrzygające) nadrzędną instancją 
wyrokującą tak w sprawach projektów, jak i we wszelakich innych sprawach firmy w ogóle. Projekt szedł odtąd 
konsekwentną, analogiczną do poprzednich drogą. Po zakończeniu projektu koncepcyjnego wykonałem model 
(tym razem zupełnie sam, w jadalni zaadaptowanej na potrzeby modelarskie), następnie projekt podstawowy, 
który (po sukcesie taksometru) w oczywisty już sposób przeszedł w etap projektu konstrukcyjnego, został 
poddany weryfikacji, następnie skierowany do realizacji i (po kilku miesiącach) uwieńczony kolejnym, wydaje 
się, że udanym wdrożeniem. Produkt otrzymał nazwę Hit. Cóż. 
Spostrzeżenie deterministyczne.
Już po zakończeniu wdrożenia kasy Hit, przy okazji porządków w komputerze porównałem przypadkowo 
zdjęcie pierwszej koncepcji z oficjalnym renderingiem ostatecznej wersji projektu. Uderzony niemal 
stuprocentową identycznością obydwu popadłem w zastanowienie. Jak potoczyłyby się losy projektu i tym 
samym moje losy, gdyby owego krytycznego dnia, Panowie B1 i M1 przybrali opinie odwrotne, gdyby w wyniku 
jakichś nieznanych mi (a może przypadkowych) uwarunkowań zwyciężyła opcja, że kasa musi wyglądać 
inaczej. Czy ów inny (a zakładam, że w wyniku odpowiednio rzetelnej pracy równie spójny) projekt uznałbym 
za „jedynie odpowiedni” tak, jak uznałem projekt pierwotny?
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Półoficjalna wizualizacja kasy HIT (oficjalna wizualizacja miała mniej ekstrawaganckie cienie).
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Telefon od Pana M1:
- Panie Danielu, przystępujemy do projektu i wdrożenia rozbudowanej wersji kasy Hit. Podstawowe różnice  
dotyczyć będą zastosowania nowego interfejsu obsługi w postaci graficznego wyświetlacza panelu operatora,  
związanej z tym nowej logiki obsługi klawiatury, oraz dodania złącz. Tak więc przeprojektowaniu podlegać 
będzie górna obudowa kasy, związane z nią korekty w obudowie dolnej, dodanie otworów na złącza, i nowa 
grafika klawiatury.
- Bardzo się cieszę, dotychczasowa wersja była od strony użytkowej nieco oldschoolowa.
- Dotychczasowa wersja będzie dalej produkowana jako model podstawowy, nowy model będzie  
uzupełnieniem oferty o produkt z wyższej półki. W tej chwili nie ma na rynku urządzenia, które oferowałoby 
możliwości i standard obsługi, który osiągniemy projektowaną modernizacją. 
…
Jakkolwiek nigdy nie byłem zwolennikiem modernizacji w oparciu o istniejący design, tak w tym przypadku 
wydała mi się ona zasadna. Po pierwsze dla tego, że zmiany nie były aż tak głębokie, żeby uzasadniały nowy 
projekt, po drugie zaś, projekt ten wydawał mi się w dalszym ciągu „jedynie-odpowiedni”. Byłem też ciekaw, 
jakim zmianom ulegnie ogólny wyraz urządzenia, gdy znajdą się w nim elementy pozycjonujące je 
w zaktualizowanym kontekście technologicznym i użytkowym. 
Projekt od strony formalnej nie różnił się zbytnio od poprzedniej wersji. Trzeba było wykonać nowy projekt 
obudowy górnej, w której w miejsce diodowego panelu operatora wszedł wyświetlacz LCD. Różnił się 
proporcjami, ale opatrzność sprawiła, że jego wymiary idealnie wpasowały się w przestrzeń pod polem opisu 
klawiszy funkcyjnych. Projekt wyglądał tak, jakby od początku ten właśnie wyświetlacz był w nim brany pod 
uwagę. Gorzej było z konstrukcją. Trzeba było niezłej gimnastyki wyobraźni przestrzennej, żeby uformować 
odpowiednio żebra podtrzymujące w obudowie dolnej (miała ona pozostać kompatybilna z obiema wersjami 
urządzenia). Ostatecznie cel został osiągnięty a nowy projekt na ekranie komputera nie różnił się ani 
w charakterze, ani w jakości od swego poprzednika. Zdawałem sobie sprawę, że aby zobaczyć różnice, trzeba 
czekać na możliwość złożenia działającego prototypu. 
Spostrzeżenie dialektyczne.
Tymczasem, ponownie porządkując dokumentację stanąłem przed nowym, natrętnym pytaniem: którą, z obu 
(w swoim czasie uznanych za najlepsze) wersji projektu winienem ostatecznie uznać za lepszą? Pierwotną, 
z wyświetlaczem LED, na mocy argumentu, że będąc pierwszą ustanawia ona właściwą spójność i hierarchię 
a będąc punktem odniesienia nie może w sposób oczywisty sama podlegać weryfikacji? Czy może drugą, 
na mocy argumentu, że stanowi ona wersję rozwojową, w pewnym sensie udoskonaloną a będąc aktualnie 
ostatnią (choć jednocześnie pierwszą i jedyną) z udoskonalonych wersji, jest tym samym (tak na mocy praw 
ewolucji, jak i praw logiki) wersją najdoskonalszą, najlepszą? Oczywiście, pytanie to w łatwy sposób mogłem 
zbić, powołując się na spójność z założeniami (dla każdej z wersji jednak nieco innymi), jednak łatwość tej 
argumentacji i narzucające się podobieństwo, prawie-identyczność obu projektów skutecznie mnie przed tym 
wzbraniała. Przez to pytanie pozostało bez odpowiedzi aż do momentu, w którym o nim zapomniałem.
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Prześwietlenie kasy Hit plus. Na niebiesko zaznaczono nowy wyświetlacz LCD wkomponowany w obudowę.
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…
- Jest jeszcze jedno zadanie dla Pana. Ponieważ kasa nasza będzie miała graficzny interfejs użytkownika,  
pojawia się potrzeba zaprojektowania odpowiednich ikon i fontów. Jest to dość specyficzne zadanie, bo mamy 
do dyspozycji wyświetlacz działający w trybie black and white. Istotne jest, żeby projekt brał pod uwagę 
specyfikę takiego trybu pracy. 
- Bardzo lubię takie ograniczenia, z chęcią się podejmę.
- Będziemy mieli kilka rodzajów fontów opartych na matrycach 5 na 8 pikseli, 10 na 12 pikseli, oraz 13 na 19 
pikseli. Do każdej z wysokości fontów, to znaczy 8, 12 i 19 pikseli opracujemy jeszcze wersję typu proportional,  
o zmiennym parametrze szerokości litery. Oprócz tego ikony statusu zasilania, załadowania papieru,  
komunikacji z komputerem, może coś jeszcze.
- A w jakim formacie przygotować pliki, żeby były zdatne do wykorzystania?
- W dowolnym w zasadzie opartym na zasadzie mapy bitowej.
- bmp na przykład?
- Na przykład… Albo wie Pan co? Żeby było szybciej napiszę dla Pana specjalny programik. To będzie  
banalne, więc w ciągu 2, 3 dni Panu podeślę. Mi to też ułatwi późniejszą pracę, więc w sumie czasowo będzie  
się opłacać.
…
Pan M1, jak obiecał, tak zrobił. W ciągu paru dni dostałem bardzo interesujące narzędzie do tworzenia fontów 
rastrowych. Można w nim było określić wielkość matrycy, wszystkie znaki były odpowiednio skatalogowane, 
więc nie trzeba było martwić się o to, że o którymś się zapomni, było nawet specjalne pole do testowania 
wzajemnych układów znaków, oraz (w osobnym pliku) jasna instrukcja obsługi. No, no – pomyślałem – jeśli 
Prezes z taką dbałością pisze wszystkie programy do obsługi urządzeń, to bardzo dobrze świadczy jakości 
produktów firmy. Program wymagał nauczenia się odpowiednich komend obsługi, ale działał rewelacyjnie. 
W ciągu kilkudniowej, ciągłej wręcz pracy nie zawiesił się ani razu. Oto dowód na to, że proste ale niezawodne 
rozwiązania mogą być o wiele bardziej funkcjonalne niż pozornie bardziej przyjazne, ale kapryśne, 
jak większość współczesnych programów. Z wyniku pracy byłem zadowolony tak, jak z narzędzia. Fonty były 
dość kanciaste, ale to efekt zamierzony, który moim zdaniem dobrze korespondował z formą kasy. Udało mi się 
też zawrzeć w nich pewien wspólny rys formalny. Wszystkie wersje czcionek miały charakterystyczne ścięcia 
narożników, nadające składanym z nich wierszom złudzenie delikatnego ruchu, pochylenia. Ikony zrobiłem 
skrajnie proste, nie próbowały zbyt wiernie naśladować wizerunków rzeczy, które przedstawiały (np. rolki 
papieru, komputera), były skrajnie uproszczonymi symbolami ich wizualnych archetypów. Pan M1 projekty 
zaakceptował. Litery podobały mu się przynajmniej o tyle, że widział zawartą w nich spójność. Z późniejszych 
rozmów wywnioskowałem, że nie był jednak pewien, czy ich kanciasta wyrazowość przypadnie do gustu 
użytkownikom. Zdaje się także, że się nie mylił, czego dowodem jest fakt, że w kolejnych projektach (pod 
wpływem różnych opinii) użyto klasycznych, neutralnych estetycznie, choć może mniej atrakcyjnych czcionek. 

81



Wyświetlacz operatora kasy Hit (w wersji chromatycznej). Widoczne specjalnie zaprojektowane czcionki I ikony.
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…
- Pomalowane przez Pana obudowy dotarły, kolor jest OK., jest bardziej poważny, ale też szlachetny. 
Do modelu wyższej klasy będzie moim zdaniem dobrze pasował. Złożyliśmy też działające modele kasy 
z dwoma różnymi kolorami podświetlenia, białym i niebieskim. Byłoby dobrze spotkać się i przedyskutować,  
który wariant wybieramy.
- Myśleliśmy jeszcze o czerwonym.
- Czerwony odrzuciłbym ze względu na konieczność zróżnicowania nowego modelu od dotychczasowej wersji.  
Ponieważ sprawa jest pilna, moglibyśmy spotkać się dziś wieczorem w tej knajpie obok Pana. Pasowałoby 
to Panu?
- Oczywiście, wieczorem będzie też odpowiednie światło do oceny podświetlenia
- Dokładnie. O 19?
- O 19.
…
Spotkanie z Panem M1:
…
- Wydaje mi się, że niebieski, czy też ew. inny kolor o jednej długości fali o tyle byłby dobry, że można by  
wówczas zastosować klapkę transparentną w tym samym kolorze, co  zminimalizowałoby straty na jasności  
wyświetlenia. Już w pierwszej wersji HITa, tej LEDowej o tym myślałem. Przy dużej powierzchni klapki  
dawałoby to ciekawy efekt . (to ja)
- Zgadzam się z Panem co do strat światła, ale jeśli myślimy o niebieskim, to akurat ten kolor jest blisko końca 
spektrum widzialnego, zatem subiektywne poczucie jasności jest tu słabsze od wersji z podświetleniem białym.
- Do białego będziemy musieli zastosować szarą klapkę, która wytnie widmo we wszystkich długościach, nie  
wiadomo, jak wówczas będzie z jasnością.
- Możemy dać minimalne tylko przydymienie.
- Tak, chociaż nie jestem pewien, czy to będzie dobrze dla całości urządzenia. Lepiej byłoby nieco przytłumić  
to, co widać we wnętrzu.
- Wnętrze na szczęście zaprojektował Pan bardzo elegancko. Nie ma się czego wstydzić. Wnioskuję z tego, 
że jest Pan raczej za niebieskim…
- Nieco bardziej, chociaż i biały ma swoje atuty. Jest bardziej neutralny, rzeczywiście światło kompozytowe jest  
lepiej postrzegane przez oko…
- Dokładnie. Poza tym niech Pan spojrzy na wyświetlacz przedni. Zastosowaliśmy także białe LEDy. Tu sprawa 
jest nieco bardziej skomplikowana bo złudzenie białego otrzymujemy z dwóch jedynie kolorów. Bursztynowego  
i fioletowo-niebiskiego. Zrobiliśmy specjalny układ do precyzyjnej kalibracji, żeby uzyskać odcień maksymalnie 
podobny do tego, który jest w wyświetlaczu LCD. Przyzna Pan, że efekt jest niezły.
- Wygląda świetnie.
- Poza tym od niebieskiego, po dłuższym patrzeniu bolą oczy.

83



- To ma związek z tym, o czym Pan wspomniał, że to blisko końca widzialnego spektrum. Dlatego wcześniej  
myślałem o czerwonym, poza tym to także w pewnym sensie kolor firmowy.
- Czerwony też jest blisko końca widzialnego spektrum, tyle, że z drugiej strony.
- Jednak oko jest znacznie lepiej wyczulone na tę długość fali.
- Bo maksimum ma w okolicach żółtego chyba.
- Chyba tak.
- Tak, czy inaczej, biały wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Dobra widoczność, neutralna barwa,  
konkurencja na pewno nie będzie się chciała bawić w takie podświetlenie, bo nie łatwo uzyskać dobry efekt. 
A my to mamy już (jak widać) opanowane. Damy nieco jaśniejszą szybkę i będzie OK. Co Pan na to?
- Myślę, że może być równie dobrze…
…
I tak to stanęło na tym, że podświetlenie LCD i LEDy od strony klienta będą białe, właściwie prawie-białe. 
Osobiście uważałem, że wersja chromatyczna, wszystko jedno, czy czerwona, czy niebieska (z klapką 
w kolorze wyświetleń), byłyby nieco lepsze dla estetyki urządzenia. Zastrzeżenie, które miałem do białego 
podświetlenia LCD (a o którym nie wspomniałem Panu M1) wynikało z nie do końca idealnie zgranej polaryzacji 
samego podzespołu wyświetlacza. Dawało to (przy różnych kątach obserwacji) niewielkie przebarwienia (raz 
niebieskawe, raz żółtawe), co psuło ogólny, nowoczesny i czysty wyraz urządzenia. Nie mogłem jednak 
pozostać obojętny na argumenty Prezesa. To prawda, ergonomia wyraźnie przemawiała za (prawie) białym 
a ja, jako odpowiedzialny projektant nie mógłbym przecież upierać się przy rozwiązaniach tylko ładnych. Poza 
tym nie miałem śmiałości mącić zadowolenia Pana M1 z (rzeczywiście imponującego) zgrania kolorów obu 
(bazujących przecież na zupełnie innych technologiach) wyświetlaczy. 
Klapka jaśniejsza, szara podobała mi się nieco mniej niż w oryginalnej kasie. Nazwa nowej kasy brzmieć miała 
HIT plus. Podobała mi się nieco bardziej niż oryginalna nazwa HIT.

Krótki telefon po pewnym czasie:
…
- Tym razem, dla odmiany, chcemy wdrożyć wersję HITa z niższej półki. Będzie to jedna z najtańszych kas na  
rynku. Od wersji podstawowej nie będzie się w zasadzie różnić niczym, prócz mniejszej ilości przycisków 
funkcyjnych i nieco skromniejszego wyposażenia od strony hardwere’owej. Jest więc prośba do Pana, żeby 
zaprojektować zaślepki na jeden, pionowy rząd klawiszy funkcyjnych. Zadanie chyba banalne. No i logo, kasa 
będzie się nazywać HIT bella.
- Że jak?
- Bella, jak piękna po włosku. Używać jej będą głównie fryzjerzy i warzywniaki, uznaliśmy, że Bella będzie się  
podobać użytkownikom. 
…
Nazwa i logo nowej kasy podobały mi się znacznie mniej niż nazwy i logo wersji poprzednich.
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Oficjalna fotografia kasy Hit plus. Widoczne zgranie kolorów (prawie białego) wyświetlenia LED i LCD.
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W wakacje Roku Pańskiego 2003 (pamiętam, bo to pierwsze wakacje, które spędziłem nad morzem, 
w towarzystwie świeżo urodzonej córeczki) zadzwonił Pan J1. Przedstawił się, jako nowy Dyrektor Generalny 
firmy i zapowiedział, że tuż po wakacjach planowane jest nowe wdrożenie. Nie zdradził zbyt wielu szczegółów 
(budując tym samym pewne napięcie), wyjaśnił jedynie, że chodzi o zupełnie nową drukarkę. W istocie, tuż po 
wakacjach został aktywowany kolejny, duży projekt. Byłem bardzo zadowolony z założeń, które mu 
towarzyszyły. Miała to być bowiem kompaktowa drukarka systemowa. Urządzenie mniejsze od 
dotychczasowych, lecz zdecydowanie bardziej zaawansowane funkcjonalnie i technologicznie. Po trzech latach 
od pierwszych wdrożeń, postęp w technologii wydawał się na tyle znaczący, że można było zaryzykować takie 
wdrożenie. Przez ten czas ewoluowały także z pewnością moje umiejętności i doświadczenie w projektowaniu 
tego typu urządzeń. Byłem ciekaw, jak tym razem uda się rozwiązać podobne do pierwszego zadanie 
projektowe. 
Historia tego wdrożenia mogła by posłużyć za temat odrębnego opracowania typu case study, lub powieści. 
Projekt ciągnął się z przerwami do roku 2009 i ostatecznie został wstrzymany. W jego trakcie powstały dwie, 
dobrze rokujące koncepcje wzornicze, w tym jedna dopracowana do etapu niemal kompletnego wdrożenia. 
Kilkakrotnie, do zakończenia wdrożenia brakowało tak niewiele, że wprowadzenie produktu do sprzedaży 
wydawało się niemal pewne. Zawsze jednak, w ostatniej chwili cały proces wyhamowywano. Powody były 
najróżniejsze, zawsze jednak poza-projektowe. Miały związek raczej z trudnościami natury biurokratycznej, 
wynikającej z niejasności, lub zmienności prawa fiskalnego, lub ekonomicznej. Projekt K9 (przypiszmy mu taki 
kryptonim) był na pewno najbardziej skomplikowanym technicznie i konstrukcyjnie urządzeniem, spośród 
dotychczas przeze mnie projektowanych. Był również prawdopodobnie najlepiej dopracowany. To, czego 
najbardziej szkoda mi w tym projekcie, to jednak forma. Niezwykle prosta i charakterystyczna zarazem. Po raz 
pierwszy zastosowałem w nim pomysł wykończenia krawędzi przez wprowadzenie faset w miejsce zaokrągleń. 
Dawało to bardzo dobry, nowoczesny i twardy efekt. Kilka lat później (ok. 2006) zobaczyłem na rynku kilka 
urządzeń, w których wykorzystano podobny pomysł. K9 to klasyczny przykład projektu, który nie trafił na swój 
czas. Mimo niewątpliwych zalet funkcjonalnych, estetycznych i konstrukcyjnych przepadł. Dlatego pominę go 
w niniejszym opracowaniu. Traktuje ono wprawdzie o pozaprojektowych czynnikach wpływających na proces 
i efekt projektowania, lecz z założeniem, że efektem tym jest wdrożenie produktu i wprowadzenie go na rynek.

Z pozoru podobny los czekać mógł następny (a przez pewien czas równorzędnie z K9 prowadzony) projekt 
o kryptonimie K10. Miniaturowa kasa o bardzo interesujących właściwościach użytkowych i formalnych, została 
wdrożona do produkcji, lecz produkcji tej nie uruchomiono w zakładanym czasie. Również ze względów poza-
projektowych. W tym przypadku projekt otrzymał jednak drugie życie, ale o tym za jakiś czas.
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Prawie oficjalna wizualizacja niewdrożonego projektu K9 (zwanego też Termik)
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Nieoficjalna fotografia modelu kasy K10 (zwanej również Presto)
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…
- Panie Danielu. Ruszamy z pozornie niewielkim, ale naprawdę przełomowym projektem. Chodzi o od lat  
zapowiadany moduł kopii elektronicznej. To niewiarygodne, ale Ministerstwo (finansów) przygotowało wreszcie  
kompletne i nie zawierające błędów, czy wewnętrznych sprzeczności rozporządzenie. Możemy zacząć działać  
a pomysł na urządzenie już jest i wydaje się być bardzo dobry.
- Niewiarygodne.
- Ale tym razem chyba prawdziwe. W skrócie: Urządzenie wyobrażam sobie jako miniaturowy klucz 
hardwere’owy podłączany przez port USB, jak zwykły pendrive. Ale nie będzie to oczywiście zwykły pendrive
 a skomplikowane urządzenie przechowujące, szyfrujące i zabezpieczające dane. Pan W1 prześle Panu 
wytyczne co do niezbędnej powierzchni płytki drukowanej. Jeśli chodzi o wymiary podzespołów, które na niej  
się znajdą, to ważna jest tylko informacja, że będą to elementy bardzo małe, niskie, maksymalnie 2 mm, z obu 
stron płytki. Mamy więc wraz z grubością laminatu ok. 5 mm na elektronikę, reszta to obudowa. 
- A będą jakieś elementy interfejsu, diody?
- Będą, dwie albo trzy. Za chwilę prześlę Panu opis ich funkcji. Na pewno zasilanie, komunikacja, coś jeszcze.
- Rozumiem, że projekt jest szybki.
- Szybki.
…
Projekt był szybki, przynajmniej, jeśli chodzi o część wzorniczą, co nie znaczy, że był wyjątkowo łatwy.
Podstawowym problemem projektowym było opracowanie formy, która podporządkowana być miała dwóm 
kontekstom funkcjonalnym (i rzecz jasna również estetycznym). Moduł pamięci elektronicznej funkcjonować 
miał bowiem jako byt odrębny, ale też (a w gruncie rzeczy przede wszystkim) byt zintegrowany z (nie 
zaprojektowanymi jeszcze) urządzeniami. Ów stan zintegrowania wydał mi się na tyle istotny, że dążyłem do 
nadania urządzeniu formy podporządkowanej przede wszystkim temu właśnie kontekstowi. Za niedopuszczalne 
uznałem potraktowanie formy tak, jak gdyby miał to być jedynie atrakcyjny pendrive. Już w pierwszych 
koncepcjach nadałem więc urządzeniu skrajnie prostą formę, wyposażoną jedynie w niezbędne interfejsy: 
wtyczkę USB, prowadnice ułatwiające wsunięcie w (wyobrażone jak na razie) nisze drukarek, panel z diodami 
(na ściance przeciwległej do złącza) i delikatne zgłębienia ułatwiające wyjmowanie modułu z drukarek. 
Za najdoskonalszą formę wyjściową uznałem (a jakże) płaski prostopadłościan o kwadratowej podstawie (czy 
też jednej z par ścianek). Aby jednak uczynić moduł charakterystycznym, atrakcyjnym wizualnie i spójnym 
formalnie z nową linią produktów (w trakcie wdrożeń były wówczas projekty K9 i jeszcze bardziej kanciasty 
K10), zastosowałem swoje ulubione wówczas sfazowania krawędzi (w odpowiedniej oczywiście proporcji do 
całości bryły). Projekt na ekranie komputera wyglądał nieźle, ale czegoś wyraźnie mu brakowało. Czego? 
Oczywiście oznaczeń, jakiejś grafiki, która uczyniłaby go charakterystycznym, żywszym i bardziej 
profesjonalnym w wyrazowości. Nie pytając więc o zbyt wiele szczegółów założeń (choć sporo z nich już 
znałem), zaprojektowałem na szybko logo EJ (od słów Electronic Journal – fachowej nazwy takich urządzeń, 
którym w rozmowach posługiwał się sam Pan M1), oraz wkomponowałem w logo firmy, oznaczenia diód 
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i pojemności pamięci (która wydawała mi się istotnym parametrem). Projekt (dalej tylko na ekranie) wyglądał 
znacznie lepiej. Przy założonych wymiarach zewnętrznych (wynikających z koniecznej powierzchni płytki 
elektronicznej), proporcje były bardzo dobre. Może nie zaszkodziłoby jedynie odchudzenie wymiaru grubości 
o jakiś milimetr. Ponieważ Pan M1 bardzo dopytywał o projekt, wysłałem na szybko wykonane wizualizacje 
z krótkim opisem (jedyny do wówczas przypadek, w którym nie prezentowałem projektu osobiście, 
z odpowiednią pompą). Odpowiedź (telefoniczna) zastała mnie w restauracji, podczas (zasłużonego) obiadu 
zakrapianego (zasłużonym) piwem.
…
- Mniej więcej o to chodziło, ale po konsultacji z kolegami konstruktorami płytki widzimy, że urządzenie będzie  
mogło być jeszcze mniejsze. Pan założył 36 x 36 x10 milimetrów, czyli taki kwadrat. I tu właśnie uwaga  
związana pośrednio ze sprawą wymiarów. Chodzi o proporcje. Zdecydowanie lepiej byłoby, żeby urządzenie  
było podłużne, jak zwyczajny Pendrive.
- A czemu jak Pendrive?
- Chodzi o skojarzenie, żeby użytkownik dostał już na wstępie informację, że zarówno wielkość, jak i sposób 
użycia tego modułu są analogiczne właśnie do pendrive’a. Wkładamy i działa.
- Rozumiem, ale pendrivy są różnego kształtu, okrągłe, w kształcie kota Garfielda… Posłużyłem się kwadratem 
bo zapewnia on najlepszy stosunek powierzchni do wymiarów, poza tym ta forma kojarzy się z jednej strony 
z takim klasycznym, kwadratowym procesorem, z drugiej zaś, wraz z wtyczką USB wygląda jak mini kluczyk 
z kwadratową główką. Przyznam, że zarówno proporcje, jak i skojarzenia bardzo mi pasują do tego projektu.
- Oczywiście, kwadrat daje najlepsze wykorzystanie powierzchni, to wiadomo z matematyki, ale jak  
wspomniałem nie musimy już aż tak o to zabiegać, ponieważ urządzenie będzie i tak mniejsze niż  
zakładaliśmy. Poza tym jest jeszcze sprawa sąsiadowania z innymi portami czy elementami drukarki. Kwadrat  
wyłącza nam większą szerokość po bokach portu USB. 
- Ale odzyskujemy ten wymiar w wysokości. Z tego, co zrozumiałem, moduł będzie montowany zawsze 
w specjalnej niszy, nie do zwykłego złącza USB.
- Tak, jednak uważam, że wymiar wysokości jest mniej krytyczny niż szerokość. 
- Acha…
- Tak że podsumowując, projekt jest oczywiście OK., ale miałbym jeszcze prośbę o wykonanie studium wersji  
podłużnej.
- Oczywiście.
… 
Jak obiecałem, tak zrobiłem. Kwadrat wydawał mi się lepszy, ale wybrano prostokąt. Przeczuwałem to. Pan M1 
był wyraźnie podekscytowany faktem, że urządzenie da się zamknąć w gabarytach przeciętnego pendrive’a. 
Skojarzenie, którego ja chciałem uniknąć było dla niego jak najbardziej pozytywne. Na tyle pozytywne, 
że w wersji kwadratowej prawdopodobnie zbyt mało czytelne.
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… 
- Panie Danielu, mamy jeszcze uwagi do grafiki. Pamięć, Pan skromnie zaproponował 0,5 GB, będzie 1 GB
i jeszcze prośba o umieszczenie znaczka USB, tej gałązki gdzieś w pobliżu złącza. Ikonki wydają się OK.,  
może za wyjątkiem, tej, która oznacza zapis. Lepszy wydaje mi się taki dysk twardy, kółko z kreseczką, albo  
baryłka.
- Ojej, to jestem zaskoczony, bo przyznam, że grafikę właściwie zamarkowałem, tylko na potrzeby lepszej  
prezentacji formy samego urządzenia.
- Ale akurat tu Pan trafił w oczekiwania. Szczególnie logo wydaje mi się dobre, zaproponował Pan nazwę EJ 
i chyba tak właśnie nazwiemy urządzenie.
- Świetnie, nazwa krótka, logo też wydało mi się dobrym materiałem do dalszej obróbki. Jest na tyle zwarte, że  
można go będzie używać do oznaczania niszy, w którą wsadzić należy moduł. OK., to siadam do dalszej pracy.
…
Wydawać by się mogło, że z grafiką poszło gładko, jak nigdy. Projekt wykonany niemal na kolanie został 
zaakceptowany, jako niemal ostateczny. Byłem naprawdę zaskoczony, lecz i nieco zaniepokojony. 
Wyobraziłem sobie sytuację, w której projekt, mający jeszcze ewidentne wady, lub elementy wymagające 
dopracowania zostaje rozpędu wdrożony do produkcji. Mogłoby to okazać się zgubne zarówno dla 
zleceniodawcy (otrzymałby produkt niepełnowartościowy), jak i dla projektanta (bo zostałby pewnie obwiniony 
za wykonanie takiego projektu). 
Uspokoiłem się nieco uznając, że do wdrożenia jeszcze było daleko. Sam projekt nie miał też istotnych wad 
przynależnych mojemu warsztatowi, a jedynie wady wynikające z rozbieżności z (nie do końca 
sprecyzowanymi) założeniami. Tak czy owak, dobrze, że już na tak wstępnym etapie, niemal instynktownie 
wykonałem projekt, którego nie musiałbym się wstydzić nawet, gdyby został przedwcześnie wdrożony. Dla 
odpowiedniego dociążenia ilości włożonej weń pracy zmieniałem później wielokrotnie różne drobiazgi, w tym 
oczywiście także ikonki diód, o których wcześniej wspominał Pan M1.
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Trzy kolejne wersje modułu EJ (najbardziej lubiłem środkową). Wersja czwarta była już w zasadzie finalną. 

92



21
Spotkanie.
…
- Wdrożenie EJ idzie zgodnie z planem. Co istotne, już w tej chwili widać, że nasz projekt powinien w zasadzie  
wytyczyć standard dla tego typu urządzeń. Konkurencja próbuje dziergać rozwiązania bazujące na 
standardowych kartach pamięci typu SD. Jest to rozwiązanie o wiele łatwiejsze z punktu widzenia  
technicznego, ale ma mnóstwo wad, których po części nie jest świadome ani Ministerstwo, ani jak sądzę sami  
producenci. Po pierwsze, trwałość zapisu na standardowych kartach pamięci jest o wiele mniejsza niż być 
powinna. Jak wiadomo, pamięci flashowe stosowane w kartach pamięci nie należą do najtrwalszych.  
Skierowane są na rynek konsumencki. Tam nie chodzi o jakość, a o parametry, które można wypisać na 
papierze i o cenę oczywiście. My zastosujemy pamięć, która ma gwarantowaną trwałość zapisu o wiele dłuższą  
niż wymagane 5 lat. Po drugie, sprawa zabezpieczeń przed niepożądanym dostępem. W naszym urządzeniu  
jest to realizowane już na poziomie hardwere’owym. W przypadku kart SD trzeba to będzie realizować poprzez  
software. To oczywiście powoduje kolejne problemy, na przykład z efektywnością wykorzystania pamięci 
i prędkością działania w urządzeniach. Niektóre operacje będą tam trwały niewyobrażalnie długo, nawet  
kilkadziesiąt minut, podczas gdy u nas będzie to realizowane w ciągu pojedynczych sekund. Można by mnożyć  
przykłady jeszcze długo, ale nie o to chodzi. Konkluzja jest taka, że nawet jeżeli rozwiązania bazujące na  
kartach pamięci się przyjmą, to jestem pewien, że z biegiem czasu wyższość naszego rozwiązania będzie  
zauważona, już nie przez Ministerstwo, które w swej niewiedzy będzie homologować te rozwiązania, ale przez  
samych użytkowników, szczególnie tych, którym zależy na rozwiązaniach funkcjonalnych i niezawodnych.
- …
- Tak więc wprowadzając EJ, wyprzedzamy technologicznie konkurencję o kilka okrążeń, przy okazji eliminując  
systematycznie z rynku i z naszej oferty urządzenia bazujące na przestarzałych kopiach papierowych.  
Będziemy to realizowali na dwa sposoby. Przez modernizację istniejącego asortymentu produktów, polegającą  
na zastosowaniu EJ w miejsce kopii papierowej i przez systematyczne wprowadzanie nowych produktów, które 
będą od początku projektowane z myślą o wykorzystaniu tylko EJ.
…
Tyrada Prezesa, Pana M1 była w istocie dłuższa i zawierała znacznie więcej technicznych szczegółów, 
podawanych zarówno w formie zintegrowanej z główną myślą wypowiedzi, jak też przy okazji wielu dygresji. 
Osobliwe było to, że wszystkie osoby biorące udział w zebraniu, na którym została wygłoszona (w tym również 
i ja), słuchały jej z wielką uwagą, ale też (odniosłem wrażenie) z poczuciem utwierdzenia w przekonaniu, że oto 
jako zespół wzięliśmy udział w projekcie motywowanym nie tylko pobudkami komercyjnymi, ale też (a może 
i przede wszystkim) pobudkami cywilizacyjnymi. Było to niepospolite poczucie wzięcia udziału w projekcie 
naprawdę ważnym i naprawdę porządnie zrobionym, którym posyłamy do lamusa tony bezsensownie 
zadrukowanego papieru i pokazujemy innym rozwiązanie wzorcowe. Braw nie było, lecz wszyscy z minami 
zassanymi z zadowolenia kiwali twierdząco głowami.
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Innova EJ w wersji finalnej. Najmniejszy i (być może) najważniejszy produkt firmy.
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Kolejne miesiące pokazały, że wprowadzenie EJ – najmniejszego, ale też (prawdopodobnie) najistotniejszego 
produktu w dotychczasowej historii firmy rzeczywiście implikuje zmiany w niemal całym asortymencie urządzeń. 
Ich dotychczasowe przyporządkowanie poszczególnym segmentom rynku zostało spolaryzowane parametrem 
posiadania, lub braku EJ. Dwa z wdrażanych wówczas projektów – wspomniany K9 i K10, zostały ostatecznie 
przewartościowane. Pierwszy został zamknięty bez wdrożenia. Przyczyn było wiele, ale ostateczny cios 
projektowi zadało właśnie wprowadzenie EJ. Drukarka mogła być oczywiście przystosowana do jego obsługi 
(co było brane pod uwagę od początku projektu), ale stało się jasne, że w wersji z kopią papierową nie będzie 
produkowana wcale. Wiele zaś istotnych rozwiązań (z bryłą urządzenia włącznie) wynikało z paradygmatu 
zastosowania wersji z dwoma mechanizmami drukującymi i kopią papierową, jako podstawowej. Projekt K10 
ocalał, w dużej mierze dzięki temu, że w momencie wprowadzenia EJ był w zasadzie wdrożony i gotowy do 
produkcji ale przede wszystkim dlatego, że wyjątkowo zwarta bryła urządzenia dobrze koresponduje z ideą EJ, 
co pozwala na rozpoczęcie procesu jego adaptacji. Z istniejących urządzeń dotychczas ocalał Profit – pierwszy, 
jak mawiają „kultowy” produkt firmy. Został on zaadaptowany do funkcji obsługi EJ, zaś jego głównym 
partnerem (zajmującym po części miejsce należne Marketowi) został zupełnie nowy produkt – drukarka 
systemowa DF1 (w końcu nazwa jakiej oczekiwałem od początku). Oba projekty (nowy K10 i DF1) na dzień 
dzisiejszy są w trakcie realizacji, co powoduje, że nie mogę zdradzić zbyt wielu szczegółów o nich. 
Jednocześnie jest to doskonały pretekst do zakończenia historii opisu wdrożeń przez pryzmat idei „gier 
projektowych”, działań o charakterze poza-metodycznym, pozornie niezwiązanych z warsztatem projektanta, 
zauważanych i interpretowanych subiektywnie, ew. niezauważanych a może nawet nieistniejących11.

11 Zgodnie z teorią wyłuszczoną we wstępie, że pojęcie „gier dizajnu” jest jedynie formą opisu zauważonych i subiektywnie 
interpretowanych relacji. Jej akceptacja powoduje, że niniejsza praca może być ciekawym punktem odniesienia do analizy 
własnych (jej czytelników) działań. Brak tej akceptacji jest za to równoznaczny z uznaniem tej pracy za bezwartościową.
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Przedprodukcyjna wizualizacja DF1 – pierwszej drukarki Innovy projektowanej specjalnie z myślą o EJ.

96



97



Spis rozdziałów

0 ________________________________________________________________________ 3
1 ________________________________________________________________________ 6
2 ________________________________________________________________________ 11
3 ________________________________________________________________________ 19
4 ________________________________________________________________________ 27
5 ________________________________________________________________________ 31
6 ________________________________________________________________________ 35
7 ________________________________________________________________________ 39
8 ________________________________________________________________________ 44
9 ________________________________________________________________________ 48
10 ________________________________________________________________________ 52
11 ________________________________________________________________________ 55
12 ________________________________________________________________________ 59
13 ________________________________________________________________________ 65
14 ________________________________________________________________________ 69
15 ________________________________________________________________________ 72
16 ________________________________________________________________________ 75
17 ________________________________________________________________________ 79
18 ________________________________________________________________________ 83
19 ________________________________________________________________________ 86
20 ________________________________________________________________________ 89
21 ________________________________________________________________________ 93

98


