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Wstęp

Introduction

Dizajn!
Mimo
wszystko!

Design!
In spite
of everything!

Jak co roku zastanawiam się, co tym razem
mówi kolejna edycja konkursu? Oceniana
poprzez wystawę prezentującą laureatów
i nominowanych wygląda atrakcyjnie,
a nawet światowo! Projektanci wykorzystują nowe środki komunikacji, by mówić
w imieniu nieobecnych. Nie boją się dotykać tabu, jakim stała się śmierć i kremacja.
Przedsiębiorcy trafnie odczytują potrzeby
przemysłu i pracowników, o czym świadczy wyróżniona kabina akustyczna. W nowej kategorii usługi poziom okazał się zadziwiająco wysoki, może dlatego, że mamy
na Śląsku naprawdę dobrych specjalistów
od komunikacji...

I’m wondering – as I do every year – what
the latest edition of the competition is communicating. Judged through the exhibition,
which showcases nominees and prize-winners, it looks attractive – even world-class!
Designers are using new means of communication to speak in the name of those who
are no longer with us. They aren’t afraid to
challenge taboos, like death or cremation.
Entrepreneurs accurately identify the needs
of industry and of workers, seen in the case
of the soundproof cabin which received
a distinction. In the new category of services
the quality has turned out to be astonishingly high, perhaps because we really do have
good communications specialists in Silesia.

Trochę inny obraz wyłania się po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych do konkursu
projektów. Wyraźnie widać, jak szybko
powiększa się odległość, a właściwie przepaść, pomiędzy firmami współpracującymi z projektantami i tymi, które same
projektują i wprowadzają na rynek swoje
produkty. Te pierwsze osiągają europejską jakość, a ich produkty po prostu chce

Wstęp

Introduction

się mieć! Te ostatnie mają często bardzo
dobre pomysły, ale dzisiaj sam pomysł już
nie wystarcza. Tak jak nie wystarcza chęć
wyróżnienia się na rynku, jeśli zapomni
się o wygodzie użytkowników, czy nawet
życiu przedmiotów po ich zużyciu.

for products! The others often have very
good ideas, but today an idea alone is not
enough. Just as it’s not enough to just want
to offer something new if you forget about
consumers’ comfort or even what to do
with objects after their useful lifetimes.

Dla mnie, osoby wciąż widzącej szklankę
do połowy pełną, to dobra sytuacja: w kryzysie, który zmusza do oszczędności, dobry projektant jest po prostu niezbędny.
Bez profesjonalnej pomocy i czas, i pieniądze przeznaczone na wdrożenie nowych
produktów, mogą być stracone...

For me – a “glass half-full” person – it’s
a favourable situation. Since we’re in
a recession which forces us to economise,
good designers are quite simply essential.
Without expert help, the time and money
invested in rolling out new products may
easily be lost...

Ewa Gołębiowska,
Dyrektorka Zamku Cieszyn

Ewa Gołębiowska,
Director of Zamek Cieszyn

A slightly different picture emerges when
all the competition entries are examined. It’s apparent how quickly the gap
is widening between businesses who
work with designers and those who design for themselves and launch their own
products on the market. The first ones
achieve European quality and make to die
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Zanim przystąpiłem do obrad jury konkursu, przypuszczałem, że większość zgłoszeń
w kategorii usług będzie dotyczyła ogólnie designu i komunikowania usługi, a nie
ściśle rozumianego projektowania usług.
Jednak zgłoszenia mile mnie zaskoczyły,
projekty prezentowały innowacyjne nowe
usługi, kreatywne i widać, że ich głównym
motorem jest design. Były one interesujące i wręcz ekscytujące, a biorąc pod uwagę
fakt, że kategoria usług pojawiła się w konkursie po raz pierwszy, poziom był bardzo
wysoki. Konkurs pokazał, że projektanci
na Śląsku rozumieją ideę projektowania
usług i wykazują znaczący poziom wiedzy
w tym zakresie.
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Before arriving to judge the service design
category I had assumed that most entries
would focus on the design and communications of a service rather than a considered
service design. However, I am pleased that
I was proved wrong and we were presented
by a range of innovative new services that
were creative, viable and above all...designled. Entries to the service design category
were exciting and interesting, particularly
given this was the first year the category had
been introduced the standard was also very
high. Whilst judging the entries what was
very clear is that the designers really got the
idea of service design and demonstrated that
there is a considerable level of expertise within the Silesian region in this emerging field.

Wszystkie zgłoszenia konkursowe wywołały wśród jury gorącą debatę i dyskusję.
Była ona szczególnie intensywna przy ocenianiu produktów – w tej kategorii oryginalne i innowacyjne projekty konkurowały
z takimi, które bazują na tradycyjnym
rzemiośle. Oceniam, że jakość zgłoszeń
we wszystkich kategoriach była naprawdę
wysoka. Jest to niewątpliwa oznaką dobrej
kondycji śląskiego projektowania, wspieranego przez działania Zamku Cieszyn.

The entries also provided us judges with
plenty to debate, enjoy and discuss. This was
particularly true in the product design category where novel and innovative new products
competed with traditional craft based designs.
I found the quality and depth of entries within
all of the categories very high and diverse,
a sign of a healthy and thriving design community here in Silesia, supported by the excellent work being done by Zamek Cieszyn.

Gratulacje dla wszystkich zakwalifikowanych i zwycięzców!

Well done to all of the shortlisted projects
and congratulations to the winners.

Paul Thurston,
Design Wales

Paul Thurston,
Design Wales
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the Jury

prof. Czesława Frejlich
przewodnicząca jury,
ASP Kraków, redaktorka naczelna
kwartalnika projektowego
„2+3D: grafika plus produkt”

Professor Czesława Frejlich
heading the jury.
Academy of Fine Arts in Cracow,
editor of the Polish Design Quarterly
“2+3D: grafika plus produkt”

Wojciech Małolepszy
prezes Stowarzyszenia
Projektantów Form Przemysłowych

Wojciech Małolepszy
president of the Association
of Industrial Designers

Ewa Gołębiowska
dyrektorka Zamku Cieszyn

Ewa Gołębiowska
director of Zamek Cieszyn

Lucyna Sikora
dyrektorka Zespołu ds. Doradztwa
i Informacji Górnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego

Lucyna Sikora
director of the Consultancy and
Information Unit of the Upper Silesian
Regional Development Agency

Aleksandra Czapla-Oslislo
przedstawicielka Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Aleksandra Czapla-Oslislo
Department of the European Fund
of the Marshal’s Office
of the Silesia Province

Jakub Jezierski
projektant, Stowarzyszenie
Twórców Grafiki Użytkowej

Jakub Jezierski
designer, The Association
of Applied Graphic Designers

Paul Thurston
projektant, Design Wales

Paul Thurston
designer, Design Wales
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Nagroda Główna – Produkt

„Alpha, Beta, Gamma”,
„Modus”, serie
ceramicznych urn
na prochy

Competition Winner – Product

“Alpha, Beta, Gamma”,
“Modus”, series
of ceramic
cremation urns

Nagroda Główna – Produkt

Producent / Manufacturer:

Projekt / Design:

Kera-Ceramika S.C. G.M. Rajzer
ul. Grabecznik 126,
43-365 Bielsko-Biała
www.kera-ceramika.com.pl
biuro@kera-ceramika.com.pl

Bogdan Kosak
bogdan@ceramikakosak.pl

Werdykt Jury:

The Jury’s Verdict:

Proste, ceramiczne formy przeznaczone
na prochy zmarłego nie przywodzą na
myśl znanych i często krytykowanych
urn. W Polsce kremacja staje się coraz
powszechniejszym sposobem pochówku.
Projekt jest nową propozycją zarówno formalną, jak i technologiczną. Wykorzystanie
ceramiki, materiału odpornego na zmienne warunki atmosferyczne o szlachetnej
powłoce i barwie, nie epatowanie schematyczną dekoracyjnością to atuty propozycji.
Autor przewiduje nanoszenie metodą sitodruku indywidualnych motywów graficznych utrwalanych w temperaturze 830° C.
Formy możliwie najprostsze zapewniają
łatwe podnoszenie i przenoszenie, kryją
połączenie dwóch części, a ich wnętrze
mieści prochy lub standardową, metalową
puszkę wymaganą w niektórych krajach.
Urny przełamują kanon estetyczny, odpowiadając na oczekiwania bardziej wymagających odbiorców.

The simple, ceramic containers for the
ashes of a deceased person do not evoke
familiar conceptions of oft-criticised cremation urns. Cremation is becoming an
increasingly popular means of disposition
in Poland. The design is a new formal – and
technological – proposition. The positive
features of the product are: the use of
ceramic, a material resistant to changing
weather conditions with an elegant surface
and colour; and the absence of dazzling
predictable decorativeness. The maker anticipates the screen-printing of individual
graphic motifs cured at a temperature of
830° C. The simple, pared-back forms are
convenient for carrying and transporting.
They conceal the connection of the two
parts and either contain the ashes directly
or a standard metal box demanded in
some countries. The urns challenge the aesthetic canon, and meet the expectations of
the most discerning consumers.

Czesława Frejlich,
„2+3d: grafika plus produkt” kwartalnik projektowy
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Competition Winner – Product

Czesława Frejlich,
“2+3D grafika plus produkt” Polish Design Quarterly
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Nagroda Główna – Grafika

„Opowieści nieobecnych”,
seria audioprzewodników
po dziedzictwie żydowskim
w miastach
Województwa Śląskiego

Competition Winner – Graphic Design

“Tales of the Absent”,
audio-guides of Jewish
heritage in the towns
and cities of
the Province of Silesia

Nagroda Główna – Grafika

Realizacja / Implementation:

Projekt / Design:

Fundacja „Brama Cukermana”
Cukerman’s Gate Foundation
al. H. Kołłątaja 24/28,
42-500 Będzin
www.bramacukermana.com
bramacukermana@gmail.com

Piotr Jakoweńko
piotr.jakowenko@gmail.com

Werdykt Jury:

The Jury’s Verdict:

„Opowieści nieobecnych” to przykład innowacyjnej formy promocji historii wspartej
prostą i konsekwentnie zrealizowaną identyfikacją wizualną. Logotyp urzeka trafną
metaforą, a minimalistyczna oprawa strony i druków sprzyjają zadumie i skłaniają
do wsłuchania się w dźwiękową zawartość.
Inteligentny, nowoczesny projekt nie szafujący modnymi rozwiązaniami graficznymi.
Jakub Jezierski,
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
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Competition Winner – Graphic Design

“Tales of the Absent” is an example of an
innovative form of promotion based on
a simple and coherent visual identity. The
fitting metaphor of the logotype is charming, while the minimalistic design of the
website and publications encourage users
to reflect and listen to the audio presentation. An intelligent, modern design which is
sparing with trendy graphic solutions.
Jakub Jezierski,
The Association of Applied Graphic Designers
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Nagroda Główna – usługi

Competition Winner – service Design

„Sztuka przez dotyk”
– udostępnienie zbiorów
galerii malarstwa polskiego XIX-XX wieku osobom
niewidomym i niedowidzącym w formie stałej trasy
zwiedzania

“Art Through Touch”
– making available the collections of 19th and 20thcentury Polish painting to
blind and visually impaired
people in the form of a permanent visitors route

„Piękno dotyku”
– wystawa multisensoryczna

“The Beauty of Touch”
– multisensory exhibition

Nagroda Główna – usługi

Competition Winner – service Design

Realizacja / Implementation:

Projekt / Design:

Muzeum Śląskie, w Katowicach
Silesian Museum in Katowice
al. W. Korfantego 3,
40-005 Katowice
www.muzeumslaskie.pl,
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Leszek Jodliński, dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Beata Grochowska, b.grochowska@muzeumslaskie.pl
Mariusz Paluchiewicz m.paluchiewicz@muzeumslaskie.pl
Markoz, Krzysztof Grześkowiak biuro@markoz.eu
dr Joanna Knapik j.knapik@muzeumslaskie.pl
Leszek Jodliński, Roberto Faraoni, Loretta Secchi
dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Krzysztofa Frankowska k.frankowska@muzeumslaskie.pl

Werdykt Jury:

The Jury’s Verdict:

Projekt pokazuje, jak usługa może angażować nowych odbiorców, zwiększyć
dochody i zapewnić lepszy dostęp do
muzeum. Punkty dotykowe, obrazy 3D
i rzeźby, które można dotykać, audioprzewodniki, a także przewodniki w alfabecie Braille’a tworzą całość usługi
i doświadczenia.

The winning service design demonstrated
how the design of an innovative new service can engage new audiences, increase
ticket sales and widen access to a museum’s services. By focusing on a specific
audience (visually impaired and disabled)
the museum were able to design an experience around them, considering all of the
touch points within the museum. This was
evidenced through the novel use of 3dimages and sculptures that visitors could
touch and feel as well as through the use of
audio guides and guides in Braille.

Projekt stanowi także dowód na to, że do
stworzenia znaczącej i efektywnej usługi
potrzebny jest interdyscyplinarny zespół,
składający się z projektantów, użytkowników i przedstawicieli instytucji wdrażającej.
Paul Thurston,
Design Wales

This service design entry also shows that
design isn’t just done by studios, this example shows that a cross-discipline team
that includes designers, the organisation
and the public is needed to create truly
engaging service design with impact.
Paul Thurston,
Design Wales
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Nagroda specjalna – Produkt

„Progress_box”,
kabina dźwiękoszczelna

special Award – Product

“Progress_box”,
soundproof cabin

Nagroda specjalna – Produkt

Producent / Manufacturer:

Projekt / Design:

JJA Progress Andrzej Wolski sp. j.
ul. St. Poniatowskiego 25,
43-300 Bielsko-Biała
www.jjaprogress.com
info@jjaprogress.com

Jakub Gałęski
jakub.galeski@jjaprogress.com

Werdykt Jury:

The Jury’s Verdict:

Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie
tematu warunków pracy w otoczeniu wyjątkowo uciążliwym: w przemyśle ciężkim, kopalnianym, hutniczym itp. Kabina
adresowana jest do pracowników, którzy
stale narażeni są na dotkliwy hałas, wysoką temperaturę, wibracje lub zapylenie.
Proponowane rozwiązanie pozwala im,
z wnętrza kabiny, na ciągłą kontrolę urządzeń znajdujących się na zewnątrz. Dzięki
konstrukcji – zastosowanym na drodze
badań odpowiednim warstwom izolacyjnym, a także dobieranym indywidualnie
do podłoża i środowiska wibroizolatorom
– minimalizowane są wszelkie uciążliwości
i zapewnione optymalne warunki pracy.
Wnętrze kabiny jest klimatyzowane i poprawnie rozwiązane pod względem ergonomicznym. Zbudowana z prefabrykowanych modułów montowanych na miejscu,
może być instalowana zarówno wewnątrz,
jak na zewnątrz pomieszczeń, bez konieczności zadaszenia.
Wojciech Małolepszy,
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
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special Award – Product

This attempt to face working conditions
in extremely unpleasant surroundings:
in heavy industry, such as mining or iron
smelting deserves special attention. The
soundproof cabin is intended for workers who are constantly exposed to intense
noise, high temperatures, vibrations or
dust. This solution allows them permanent
control over devices outside the cabin from
inside it. Owing to its construction – which
uses suitable, tried-and-tested insulation
layers, and also vibro-insulators individually selected according to the ground surface and environment – all inconveniences
are minimalised and optimal working conditions are maintained. The cabin’s interior
is air-conditioned and ergonomic. It is built
from pre-fabricated modules assembled on
the spot, and may be installed both inside
and outside buildings without the need for
a canopy.
Wojciech Małolepszy,
The Association of Industrial Designers
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Produkt

PRODUCT

„Polonia”,
stół i krzesła
“Polonia”,
table and chairs

„Xchair”
A2091/A2092/
A2093/A2094

Produkt

PRODUCT

„DiTu”,
siedzisko kuchenne
“DiTu”,
kitchen seating

„Link Lines”,
dywan sukienny
“Link Lines”,
woollen cloth rug

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Paged Meble S.A.
ul. Cieszyńska 99,
43-385 Jasienica
www.pagedmeble.pl
jasienica@paged.pl

Paged Meble S.A.
ul. Cieszyńska 99,
43-385 Jasienica
www.pagedmeble.pl
jasienica@paged.pl

Paged Meble S.A.
ul. Cieszyńska 99,
43-385 Jasienica
www.pagedmeble.pl
jasienica@paged.pl

Projekt / Design:

Projekt / Design:

Projekt / Design:

Sztuka Beskidzka Rękodzieło Ludowe
i Artystyczne Witold Więckowski
Beskid Art Folk Art and Craft
Witold Więckowski
ul. Junacka 29,
43-500 Czechowice-Dziedzice
www.sztuka-beskidzka.pl
info@sztuka-beskidzka.pl

Jadwiga Husarska-Chmielarz
jhusarska@paged.pl

Jadwiga Husarska-Chmielarz
jhusarska@paged.pl

Stefan Hamiga
stafanhamiga@gmail.com

Projekt / Design:
Tadeusz Więckowski
info@sztuka-beskidzka.pl
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Produkt

PRODUCT

Panel dekoracyjny
Decorative panel

Poziomnice
Pro, seria 600
600 series,
PRO levels

Produkt

PRODUCT

Paca z obracaną rączką
Spatula with adjustable handle

„MM355”, telefon komórkowy
z bransoletką SOS
“MM355”, mobile phone
with SOS bracelet

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Apperta s. c.
Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk
ul. Lipowa 16,

PRO sp. z o. o.
ul. Strażacka 7,

Kubala sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 68,

MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23 a,

43-382 Bielsko-Biała
www.poziomnica.pl
info@poziomnica.pl

43-450 Ustroń
www.kubala.com.pl
kubala@kubala.com.pl

44-100 Tychy
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Projekt / Design:

Projekt / Design:

Projekt / Design:

Sokka,
Katarzyna Sokołowska,
Wojciech Sokołowski
Rynek 6, 44-100 Gliwice
www.sokka.pl, biuro@sokka.pl

Roman Kubala
romankubala@kubala.com.pl

Adam Grzyś
(współudział w projekcie,
assisting in the project)
adam.grzys@maxcom.pl

43-400 Puńców
www.apperta.eu
biuro@apperta.pl
Projekt / Design:
Grzegorz Moroszczuk
biuro@apperta.pl

Nominowane Projekty – 20 – Nominated designs

Nominowane Projekty – 21 – Nominated designs

Produkt

PRODUCT

„Phantom Women”,
kolekcja kurtek
“Phantom Women”,
clothing collection

„Big Bag”,
kolekcja toreb
“Big Bag”,
bag collection

GRAFIKA

GRAPHIC DESIGN

„Giesche. Fabryka porcelany
1923-1945”, książka
“Giesche. China factory
1923-1945”, book

„Dzieje nauki. Nauki ścisłe
i przyrodnicze”, książka
“The History of the Exact
and Natural Sciences”, book

Producent / Manufacturer:

Producent / Manufacturer:

Wydawca / Publisher:

Wydawca / Publisher:

PSS Ewa Piątkowska-Pająk,
Pajak-Sport
ul. Cmentarna 3,
43-300 Bielsko-Biała
www.pajaksport.pl
biuro@pajaksport.pl

Hankove
www.hankove.pl
hankove@gmail.com

Muzeum Śląskie w Katowicach
Silesian Museum in Katowice
Al. W. Korfantego 3,
40-005 Katowice
www.muzeumslaskie.pl
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o. o., Park Edukacja
ul. Mieszka I 38, 43-300 Bielsko-Biała
www.park.pl, poczta@park.pl

Projekt / Design:

Projekt / Design:
Hanna Kaczerowska
hanna.kaczerowska@gmail.com

Wojciech Kłapcia
sasq@pajaksport.pl
Wojciech Pająk
wupe@arcis.pl

Projekt / Design:
Krzysztofa Frankowska
(projekt graficzny, graphic design),
k.frankowska@muzeumslaskie.pl
dr Paulina Chmielewska
(autorka, author)
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Projekt / Design:
Agata Korzeńska
(projekt i skład, design and composition), ak@idee.pl
Paweł Krzywda
(projekt i skład, design and composition), pk@idee.pl
Karol Konwerski (komiksy – scenariusze, comics – story)
Maciej Pałka (komiksy – ilustracje, comics – illustrations)
Maciej Hryculak (infografiki, ilustracje, infographics,
illustrations),
Lech Mazurczyk (infografiki, infographics),
Izabela Kruźlak (infografiki i ilustracje, infographics and
illustrations)
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GRAFIKA

GRAPHIC DESIGN

„Śląskie do przodu! Silesia Fast Forward”
tom. 2, album fotograficzny
“Śląskie do przodu! Silesia Fast Forward”
volume 2., photographic album

„Jak Jaroszek zamieszkał w muzeum”
i „Jaroszek i mała Rozalka”, książki
“When Jaroszek moved in to the museum”
& “Jaroszek and little Rozalka”, books

Wydawca / Publisher:

Wydawca / Publisher:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
The Department of Regional Development,
Marshal’s Office of the Silesia Province
ul. H. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
www.rpo-slaskie.pl, fundusze@slaskie.pl

Muzeum Śląskie w Katowicach
al. W. Korfantego 3,
40-005 Katowice
www.muzeumslaskie.pl
dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Projekt / Design:

Realizacja / Implementation:
Presso media + design
ul. Głęboka 34/4, 43-400 Cieszyn
www.presso.com.pl, presso@presso.com.pl
Projekt / Design:
Marta Noszka-Bubak, Studio Malutka,
m.noszka@gmail.com
Sebastian Woźniak
sebastian.wozniak@me.com

Beata Grochowska
(tekst, text)
b.grochowska@muzeumslaskie.pl
Elżbieta Jarząbek
(ilustracje, illustrations)
elikonto@o2.pl
Krzysztofa Frankowska
(projekt graficzny, graphic design)
k.frankowska@muzeumslaskie.pl
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GRAFIKA

GRAPHIC DESIGN

Katalogi towarzyszące wystawom,
Muzeum Śląskie w Katowicach
Catalogues for the exhibitions,
Silesian Museum in Katowice

Wystawy:
1. „Cremona dla Katowic. Współczesna grafika włoska”
“Cremona for Katowice. Contemporary Italian graphics”
2. „Życie codzienne w województwie śląskim 1922–1939”
“Everyday life in the Silesia Province 1922–1939”
3. „Impresje mikołowskie. 20 odsłona”
“Mikołów impressions. 20th edition”
4. „Śląskie sacrum. Sztuka gotycka 1200–1550”
“Sacred Silesia. Gothic art 1200–1550”
5. „Vivat insita! Maria Wnęk – malarka słynna po całym
świecie” “Vivat insita! Maria Wnęk – a globally
famous artist”
6. „W kadrze sceny. Scenografie teatralne Jerzego
Skarżyńskiego” “In the frame of the stage. Jerzy
Skarżyński’s theatrical scenography”
7. „Raj nieutracony, czyli o ogrodach”
“Paradise Lost – on gardens”

Wydawca / Publisher:
Muzeum Śląskie w Katowicach
Silesian Museum in Katowice
al. W. Korfantego 3,
40-005 Katowice
www.muzeumslaskie.pl
dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Projekt / Design:
Krzysztofa Frankowska
(projekt graficzny, graphic design nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
projekt okładki i obwoluty, design of the cover and
dust jacket no. 3)
k.frankowska@muzeumslaskie.pl
Marek Czyż
(projekt graficzny, graphic design nos. 1, 3)
datum.workshop@gmail.com
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GRAFIKA

GRAPHIC DESIGN

„Kronika idei dla dzieci”
wraz z identyfikacja wizualną
“A Chronicle of Ideas for Kids”
and visual identity

Identyfikacja wizualna projektu „TAKK!”
(Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice)
Design of “TAKK!” (Temporary Cultural
Action Katowice) visual identity

GRAFIKA

GRAPHIC DESIGN

Identyfikacja wizualna
„Aboabo sp. z o.o”
Corporate identity
for “Aboabo”

Identyfikacja wizualna i opakowania
„It! Me – eco fast restaurant”
Visual identity and packaging for
“It! Me – eco fast restaurant”

Wydawca / Publisher:

Wdrożenie / Implementation:

Wdrożenie / Implementation:

Realizacja / Implementation:

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Kronika Contemporary Arts Centre
Rynek 26,
41-902 Bytom
www.kronika.org.pl
mail@kronika.org.pl

Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki
Rondo Sztuki Academy of Fine Arts Katowice Gallery
Rondo im. Gen. J. Ziętka 1
40-121 Katowice
www.rondosztuki.pl
rondosztuki@gmail.com

Aboabo sp. z o. o.
ul. F. Chopina 18,
40-093 Katowice
www.aboabo.pl
office@aboabo.pl

Forno sp. z o. o.
ul. Brzezińska 8 a,
44-203 Rybnik
damian.mucha@it-me.pl
Projekt / Design:

Projekt / Design:
Projekt / Design:

Projekt / Design:

Katarzyna Bochenek
(projekt okładki, opracowanie graficzne, skład,
design, graphic design, composition)
katarzyna.bochenek@blebleble.org
Aneta Ozorek
(ilustracje, illustrations)
kafga2@tlen.pl

Atelier S10
ul. Skałki 10,
41-400 Mysłowice
www.decorum3.net/s10,
info@ateliers10.com
Anna Kopaczewska
ania.kopaczewska@gmail.com
Jan Dybała
info@ateliers10.com
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Grzegorz Sołowiński
collaps@gmail.com
Dawid Świątek
d.swiatek@me.com

Uldesign
www.uldesign.pl
Joanna Pszczółka
(projekt, design)
joanna@uldesign.pl
Łukasz Brandys
(architekt, architect)
lukasz@uldesign.pl
Sabina Sujecka
(projekt strony internetowej, website design)
sabina.sujecka@gmail.com
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GRAFIKA

GRAPHIC DESIGN

www.gryfnie.com
Identyfikacja wizualna
projektu „Gryfnie”
Visual Identity of the
“Gryfnie” project

GRAFIKA

www.YouLookNiceToday.pl
Identyfikacja graficzna serwisu
Graphic identity for website

„Sealesia”,
płyta
“Sealesia”,
music CD

GRAPHIC DESIGN

Stoisko promocyjne województwa śląskiego
podczas „Open Days” w Brukseli
Promotional stand of the Silesia Province
during “Open Days” in Brussels

Wdrożenie / Implementation:

Wdrożenie / Implementation:

Wydawca / Publisher:

Realizacja / Implementation:

Empty Labs Krzysztof Roksela
ul. A. Asnyka 35,
43-200 Pszczyna
www.emptylabs.com
kontakt@emptylabs.com

Open English Michał Kuś
ul. B. Chrobrego 7/22,
43-400 Cieszyn
michalkus@hotmail.com

Falami Wydawca Marcin Babko
ul. Biała Przemsza 11/7,
41-208 Sosnowiec
www.falami.pl
marcin@falami.pl

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
i Wydział Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Department of the European Social Fund and the
Department of Regional Development, Marshal’s Office
of the Silesia Province
ul. H. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
www.efs.slaskie.pl, www.rpo-slaskie.pl
efs@slaskie.pl, fundusze@slaskie.pl

Projekt / Design:
Projekt / Design:
Tomilo.pl, Szymon Tomiło
szymon@tomilo.pl

Projekt / Design:
Anna Stefanik
stefanik.ania@gmail.com
Marta Szudyga
merillian@o2.pl
Hubert Tereszkiewicz
tereszkiewicz.h@gmail.com
Michał Kuś
michalkus@hotmail.com
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Marta Joanna Strzoda
marta@silossztuki.pl

Projekt / Design:
Grupa Projektowa Wzorro
(koncepcja i projekt ekspozytorów, stand design
and overall concept), nataliajakobiec@wzorro.com,
kasiapelka@wzorro.com, marcinkrater@wzorro.com
Jadwiga Lemańska
(projekt graficzny, graphic design) jadwiga.lemanska@gmail.com
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USŁUGI

SERVICES

www.zabytkitechniki.pl
Internetowa strona mobilna
Szlaku Zabytków Techniki
Silesia Province Industrial Monuments
Route website

USŁUGI

www.decorshop.pl
Usługowy serwis internetowy
Online service

„Abuello”
rower
“Abuello”
bicycle

SERVICES

„K6 –Przestrzeń Kreatywna Kotulińskiego 6”
w Czechowicach-Dziedzicach
“K6 – Kotulińskiego 6 Creative Space”
in Czechowice-Dziedzice

Realizacja / Implementation:

Realizacja / Implementation:

Realizacja / Implementation:

Realizacja / Implementation:

Life in Mobile sp. z o. o.
ul. T. Kościuszki 25/2, 40-048 Katowice
www.lifeinmobile.pl, biuro@lifeinmobile.com
Na zlecenie Wydziału Promocji i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Commissioned by the Department of International
Promotion and Co-operation, Marshal’s Office
of the Silesia Province
ul. Wł. Reymonta 24, 40-037 Katowice
www.slaskie.pl, promocja@slaskie.pl

FOPS
al. Piastowska 4,
43-400 Cieszyn
www.fops.pl
sekretariat@fops.pl

Nogo Artur Noga
ul. K. Sosnkowskiego 36,
43-229 Ćwiklice
www.nogo.pl
nogobike@gmail.com

K6
ul. Kotulińskiego 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice
www.kotulinskiego6.pl, biuro@kotulinskiego6.pl

Projekt / Design:

Projekt / Design:

Oskar Knapik
o.knapik@fops.pl
Maciej Czech
grafika@fops.pl
Zbigniew Motyka
z.motyka@fops.pl

Artur Noga, Rafał Noga
nogobike@gmail.com

Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz
(projekt przebudowy i adaptacji budynku „czworaków”,
adaptation of the “czworaki”),
ul. H. Jordana 14/9, 40-043 Katowice
www.archistudio.pl, archistudio@archistudio.pl
Presso media + design
(projekt strony, design of website www.kotulinskiego6.pl),
ul. Głęboka 34/4, 43-400 Cieszyn
www.presso.com.pl, presso@presso.com.pl
Magdalena Pilaczyńska
(logo i identyfikacja wizualna, logo and visual identity design),
magdapilka80@wp.pl

Projekt / Design:
Mariusz Kurdziel (projekt graficzny, graphic design)
mkurdziel@gmail.com
Wojciech Łukaszewicz
wojtek@mobilecardcast.com
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Projekt / Design:
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USŁUGI

SERVICES

„It! Me – eco fast restaurant”
“It! Me – eco fast restaurant”

Realizacja / Implementation:
Forno sp. z o. o.
ul. Brzezińska 8 a,
44-203 Rybnik
damian.mucha@it-me.pl
Projekt / Design:
Uldesign
www.uldesign.pl
Joanna Pszczółka (design, design)
joanna@uldesign.pl
Łukasz Brandys (architekt, architect)
lukasz@uldesign.pl
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ZAMEK CIESZYN

ZAMEK CIESZYN

Projektujemy
możliwości

We design
possibilities!

Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa – taki cel przyświeca nam od
ponad siedmiu lat. W Zamku Cieszyn nie mamy wątpliwości,
że dizajn jest skutecznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm, instytucji, miast i regionów. W Zamku
projektujemy MOŻLIWOŚCI – pomagamy nawiązywać współpracę partnerom reprezentującym tak różne środowiska,
jak biznes, jednostki naukowe czy lokalne samorządy. Po to
powstał nasz projekt „Śląski Klaster Dizajnu – nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych” który pomaga lepiej
wykorzystać dizajn w regionalnej gospodarce.

Development of innovative entrepreneurship through the
usage of a design potential – this has been our aim for more
than seven years. In Zamek Cieszyn we have no doubts that
design is an effective tool to increase competitiveness of
companies, institutions, cities and regions.

Międzynarodowym uznaniem cieszą się warsztaty, na które
zapraszamy doświadczonych mistrzów projektowania z całej
Europy i USA. Lokalny biznes zachęcamy do uczestnictwa
w spotkaniach Klubu Przedsiębiorcy, zaś przedstawicieli samorządów i mediów, projektantów i przedsiębiorców z całej
Polski do korzystania z praktycznych szkoleń, konsultacji
oraz atrakcji miejsca, do którego zawsze warto przyjechać.
Na wyjątkowych w skali kraju wystawach prezentujemy
nowoczesne wzornictwo i architekturę, można tu również
zobaczyć tradycyjne rzemiosło w zaskakująco nowej roli.
Naszym dodatkowym atutem jest atrakcyjne położenie przy
samej granicy państwa, w sąsiedztwie najpiękniejszych zabytków Śląska Cieszyńskiego.
W Zamku Cieszyn odbywa się wyjątkowy konkurs, promujący regionalne firmy i ich produkty. Organizujemy go w ramach projektu „Design Silesia” którego liderem jest Urząd
Marszałkowski w Katowicach, a pozostałymi partnerami:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Instytucja Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris i Politechnika Śląska
w Gliwicach. Projekt promuje wykorzystanie dizajnu w rozwoju sektora usług publicznych, a także przedsiębiorstw
– zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich innowacyjności a co
za tym idzie konkurencyjności. Aby móc w pełni wykorzystać dizajn jako narzędzie promocji, istotne jest stworzenie
sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi
przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim.

In Zamek we design POSSIBILITIES – we help to start co-operation between partners representing such different backgrounds as business, academic centres and local self-governments.
This is why our project was set up. “Silesian design cluster – a
new regional concentration of creative branches” helps to use
design in a regional economy in a better way.
Design workshops, to which we invite experienced masters
of design from all over Europe and USA, are internationally
acknowledged. We encourage local business to participate in
meetings of the Entrepreneur’s Club, whereas representatives of local self-governments and designers and entrepreneurs from all over Poland are most welcome to take part in
practical trainings, consultations and to make use of attractions of the place which is always worth visiting.
During exceptional in the scale of the country exhibitions
we present modern design and architecture. One can also
see traditional craftwork in an astonishingly new role. Our
additional advantage is an attractive location right next to
the border of the country, in the neighbourhood of the most
beautiful monuments of Cieszyn Silesia.
In Zamek Cieszyn an exceptional competition promoting regional
companies and their products is held. We organise it as a part
of “Design Silesia” project. Its leader is the Marshal’s Office in
Katowice and the other partners are: the Academy of Fine Arts
in Katowice, Ars Cameralis Silesiae Superioris Culture Institution
and the Silesian University of Technology in Gliwice. The project
promotes use of design in developing the public services sector
as well as companies – especially with respect to increase of
their innovativeness and, what follows, competitiveness. In order
to be able to fully use design as a tool of promotion, it is vital
to create a network of co-operation and information exchange
between Silesian entrepreneurs, designers, representatives of
local self-governments and an academic community.

ZAMEK CIESZYN

ZAMEK CIESZYN

Klub
Przedsiębiorcy

The Entrepreneur’s
Club

Klub Przedsiębiorcy jest nowoczesną platformą komunikacyjną dla aktywnych ludzi biznesu. To idealne miejsce do
nawiązywania i utrzymywania kontaktów, forum wymiany
poglądów oraz promocji firm. Integruje lokalne środowisko,
inspiruje władze miasta i radnych i przedsiębiorców do
stwarzania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

The Entrepreneur’s Club is a modern communication platform
for active business people. It is an ideal place for making and
maintaining contacts, a forum for exchanging ideas and promoting companies. The Club help integrate the local community, and
inspire the local authorities, councillors and entrepreneurs to
create the conditions for the development of entrepreneurship.

W jego cyklicznych spotkaniach uczestniczą przedsiębiorcy,
menedżerowie, prezesi firm i stowarzyszeń, przedstawiciele
samorządów oraz wolnych zawodów. Wprowadzona nowa
formuła spotkań „Przedsiębiorcy z wizytą” w siedzibach
lokalnych firm cieszy się dużym zainteresowaniem.

The periodic meetings of the Club are attended by entrepreneurs, managers, CEOs of companies and associations, members of local self-government and freelancers. A newly introduced formula of meetings called “Visting an Entrepreneur”
in the premises of local companies has proved very popular.

Sprawdzony zespół trenerów uświadamia przedsiębiorcom
ich potencjał, wskazuje na nowe szanse i możliwości rynkowe. Działania Klubu sprzyjają budowaniu prestiżu firm
w regionie i zachęcają do wprowadzania zamian.

An experienced team of coaches help entrepreneurs become
aware of their potential and identify new possibilities and
market opportunities. The activities of the Club help build
the prestige of companies in the region and encourage them
to introduce changes.

W tym roku, z inicjatywy Zamku Cieszyn i Klubu Przedsiębiorcy
przy wsparciu władz samorządowych, zostanie zorganizowane II Transgraniczne Forum Gospodarcze w Cieszynie.
Będzie to okazja do konsolidacji środowiska biznesowego po
obu stronach granicy , spotkania z autorytetami w dziedzinie
gospodarki i wymiany cennych doświadczeń.

This year, following the initiative of Zamek Cieszyn and the
Entrepreneur’s Club supported by local self-government,
there will be the second Cross-border Economic Forum in
Cieszyn. This will be an opportunity to consolidate the business community on both sides of the border, meet experts in
economy and exchange valuable experience.

Szkolenia i spotkania
biznesowe

Courses and business
meetings

Klub Przedsiębiorcy powstał, aby aktywizować lokalną gospodarkę i wspierać działania biznesowe poprzez doradztwo
i szkolenia m.in. z zarządzania, finansów, informatyki, prawa
czy projektowania. Eksperci informują o ogłoszonych konkursach unijnych i zasadach przyznawania pomocy, trendach
gospodarczych, najbliższych prognozach ekonomicznych
oraz ciekawych instrumentach finansowych. Udział w spotkaniach podnosi kwalifikacje przedsiębiorców, poszerza ich
wiedzę o praktyczne metody zarządzania firmą i inspiruje
do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

The Entrepreneur’s Club was set up to activate the local
economy and support business activities through counselling and courses in such skills as, for example, management,
finances, IT, law and design. Experts inform members about
new EU competitions and the rules of support and financial
help being awarded, economic trends and forecasts, as well
as interesting financial instruments. Participation in meetings upgrades the entrepreneurs’ qualifications, gives them
practical management tools and inspires them to search
innovative solutions.

Więcej informacji o projekcie: www.design-silesia.pl
For more information on the project, please,
visit: www.design-silesia.pl
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Śląska Rzecz

Silesian Icon

Logo konkursu
„Śląska Rzecz”

„Silesian Icon”
Competition’s logo

Dynamiczne i aktywne, o prostej, łatwej do zapamiętania
formie. Takie jest logo konkursu „Śląska Rzecz” autorstwa
Justyny Kucharczyk, Anny Kmity i Andrzeja Sobasia. Projekt,
zgodnie z założeniami, kojarzy się z geometryczną formą
bryły węgla, a jego kolorystyka jest oszczędna, ale zdecydowana. Co istotne, logo konkursu wizualnie koresponduje
z często towarzyszącymi mu znakami organizatorów.

Dynamic and energetic, characterized by a form that is
simple and easy to remember. This is “Silesian Icon” competition’s logo. It was designed by Justyna Kucharczyk, Anna
Kmita and Andrzej Sobaś, and, as intended, evokes associations with a geometrical shape of a lump of coal. The logo’s
colours are not excessive, yet clear and it corresponds visually with the co-organizers’s logos that often accompany it.

The statuette

Statuetka
Autorem statuetki jest Maciek Jurkowski. Projektant zauważył, że ścięty romb zawarty w znaku „Śląskiej Rzeczy” przeniesiony w trzy wymiary przypomina diament, co dobrze
koresponduje z symboliką Śląska i z materiałem, na który
się zdecydował. Szkło jest szlachetne i twarde, a zarazem
kruche, przez co cenne. Przezroczysty sześcian powstał poprzez sklejenie ze sobą kilkunastu tafli szkła z piaskowanym
wzorem. Gra świateł i przenikanie w połączeniu z graficznym znakiem „Śląskiej Rzeczy” tworzą wrażenie diamentu,
brylantu. A „brilliant” znaczy po angielsku „doskonały” tak,
jak laureaci konkursu.

Its author is Maciej Jurkowski. He noticed that a rhombus
with a cut-off top, that is a part of our logo, is placed into a
three-dimensional space, would resemble a diamond, which
corresponds very well with symbolic associations of Silesia
and with the material he decided to use. Glass is noble and
hard material, but fragile and thus precious. The transparent cube is the result of gluing together several plates of
glass covered with a sandblasted pattern. The play of lights
going through the cube along with the logo of the “Silesian
Icon” competition give the impression of a diamond, a brilliant – which indicates that also the competition winners are
brilliant.

Śląska Rzecz
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Projektanci

Designers

Justyna Kucharczyk
jukucharczyk@gmail.com

Justyna Kucharczyk
jukucharczyk@gmail.com

Projektantka komunikacji wizualnej. Absolwentka Wydziału
Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Doktorat na ASP w Krakowie. Wykładowca Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach w Pracowni Komunikacji Wizualnej.

A visual communication designer. A graduate of Industrial
Design Faculty, Academy of Fine Arts, Kraków. She wrote her
PhD at Academy of Fine Arts, Kraków. She is a lecturer in
design at the Academy of Fine Arts in Katowice in the Studio
of Visual Communication.

Anna Kmita
annakmita@interia.pl

Anna Kmita
annakmita@interia.pl

Absolwentka kierunku wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Doktorat z projektu Miejskiego Systemu
Informacji dla Katowic. Pracuje w ASP w Katowicach, prowadzi wspólnie z profesorem Manuelem Sabalczykiem
Pracownię Podstaw Projektowania i zajmuje się badaniami wizualnymi. Prowadzi zajęcia z Komunikacji Wizualnej
w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i w Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.

A graduate of Academy of Fine Arts in Katowice. She took her
degree in visual communication – city of information system for
Katowice. She works at the Academy of Fine Arts in Katowice,
runs the Design Principles Workshop with Professor Manuel
Sabalczyk and conducts visual research. She lectures in visual
communication at the Higher Technical College in Katowice and
at the Humanitas College in Sosnowiec.

Andrzej Sobaś
wzornictwo@andrzejsobas.pl

Andrzej Sobaś
wzornictwo@andrzejsobas.pl

Projektant wzornictwa przemysłowego ze specjalnością
projektowanie ergonomiczne. Absolwent Wydziału Form
Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Doktorat na ASP w Warszawie. Prodziekan Wydziału
Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Wykładowca w Pracowni Projektowania Ergonomicznego
ASP w Katowicach.

Andrzej Sobaś is an industrial designer specialising in ergonomic
design, and a graduate of the Department of Industrial Design of
the Academy of Fine Arts in Krakow. He wrote his PhD on industrial design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Vice-Dean
for Design Department in Academy of Fine Arts in Katowice and
a member of the Association of Industrial Designers.

Maciek Jurkowski
gallery@jurkowski-design.eu

Maciek Jurkowski
gallery@jurkowski-design.eu
Architekt i designer, wszechstronny freelancer. Absolwent
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i zakopiańskiego Kenara.
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An architect and designer, and all-round freelancer. He is
a graduate of the Department of Architecture at Krakow
Polytechnic and the Kenar High School in Zakopane.
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