
Tutorzy  warsztatów dla doktorantów 
 „Service design w procesie rewitalizacji” 

 

 

Anna Bielak-Dworska - fundatora Fundacji Stajnia 
wpierającej proces rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-
Parkowego w Siemianowicach Śląskich, przedsiębiorca 
w drugim pokoleniu, projektantka wielu działań 
biznesowych i społecznych. Inicjatorka i koordynatorka 
międzynarodowego seminarium i warsztatów Co-design 
your P(a)lace oraz projektu artystycznego ByJork – co 
Bytom ma wspólnego z Nowym Jorkiem . 
Współorganizatorka Akademii Liderów Społecznych. 
Animatorka spotkań grupy “Przyjaciółki Pałacu” i 
„Twórcza burza w Pałacu”, gdzie wraz z mieszkańcami 
Śląska, korzystając z metodologii service design, 
projektujemy inicjatywy oddolne, które są lub będą 
realizowane na terenie rewitalizowanego Kompleksu 
Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. 
Ekspertka w prestiżowym programie menadżerskim dla 
sukcesorów – Akademia Sukcesora.  

 

 

Julia Koczorowska - absolwentka Szkoły Głównej 
Handlowej i Copenhagen Business School. Aktywna 
społecznie, w ramach kół naukowych oraz stowarzyszeń 
studenckich, ostatnio liderka grupy kopenhaskiej w 
projekcie Co Design Your P(a)lace w Pałacu 
Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich. 
Aktywistka w Student & Innovation House w 
Kopenhadze, projekcie studenckim zaaranżowanym w 
rewitalizowanym budynku policji z 1920 roku. Zdobywała 
doświadczenie naukowe w ramach pracy w Institute of 
Organization Copenhagen Business School przy 
projektach związanych z badaniem wpływu przestrzeni 
na organizacje. 

 

 

Martyna Bielak  - Martyna Bielak, projektantka usług 
oraz inżynier wzornictwa przemysłowego. Posiada 
doświadczenie w projektowaniu przestrzeni 
rekreacyjnych oraz placów zabaw. Projekt manager, 
organizator eventów oraz warsztatów projektowych. 
Entuzjasta zwiększania świadomości dotyczącej 
przynależności do miejsc, przestrzeni oraz społeczności. 
W swojej pracy stosuje metodologię service design w 
celu wsparcia wdrażania zrównoważonych procesów 
rewitalizacyjnych. Martyna niedawno ukończyła studia 
magisterskie na Londyńskim Uniwersytecie 
Artystycznym z projektowania usług, doświadczeń i 
innowacji. Przez ostatnie miesiące prowadziła research 
o rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w 
Siemianowicach Śląskich. Obecnie 



bada jak spekulatywna metodologia projektowania i 
prototypowanie sci-fi mogą wspierać procesy 
rewitalizacji. 
 

 

Jadwiga Kijak  - absolwentka socjologii o specjalności 
Reklama i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie 
Śląskim. Posiada wykształcenie i doświadczenie w 
dziedzinie projektowaniu usług – ukończyła kurs Service 
Design organizowany przez katowicką Akademię Sztuk 
Pięknych i PDR – International Centre for Design & 
Research z Cardiff. Wspołorganizowała i brała udział w 
sprincie projektowania usług Co-design Your P(a)lace. 
Pracuje jako badacz w agencji interaktywnej Mobee 
Dick, gdzie od kilku lat przeprowadza badania potrzeb i 
testy użyteczności dla klientów biznesowych. 
Zaangażowana w lokalne inicjatywy badawczo-
projektowe, w tym w działalność katowickiego 
Medialabu, gdzie od 2016 roku bierze udział w 
projektach SharedCities i Promendana na południe. 
Historia ulicy Kościuszki. W latach 2017-2018 członkini 
nieformalnej grupy rewitalizacyjnej powołanej przy 
Pałacu Inspiracji w Siemianowicach Śląskich. Członkini 
zarządu Fundacji Stajnia. Koordynatorka i liderka prac 
oraz wyzwań badawczych Stajni. 

 

 

Piotr Ba ńczyk  - coach, trener, doradca zawodowy, 
przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w 
zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej 
odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej, 
doradztwie zawodowym, szkoleniach i coachingu. 
Posiada doświadczenie menadżerskie w trzech 
sektorach. Pełni kluczowe funkcje biznesie i w 
organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty 
gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w 
regionalnej administracji publicznej. Jest Dyrektorem ds. 
Rozwoju w Inspiration Point S.A. odpowiedzialnym za 
łączenie sfery biznesowej i społecznej w Pałacu 
Inspiracji. Współtworzył i kierował Centrum Społecznego 
Rozwoju – jedną z największych śląskich organizacji 
pozarządowych, w ramach której inicjował i prowadził 
liczne programy związane z pomocą najuboższym, 
aktywizacją społeczności lokalnych i wprowadzaniem na 
rynek pracy osób w trudnej sytuacji życiowej. Jest 
założycielem i kierownikiem Regionalnego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej oraz prezesem 
Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. 
Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy 
europejskich w regionie oraz w procesie planowania 
działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa 
śląskiego. Prowadzi badania naukowe w obszarze 
psychologii organizacji i zarządzania. 

 


