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innowacje bliżej ludzi

innovations closer to
people

Nam, pracownikom Zamku Cieszyn trudno sobie wyobrazić rok bez
konkursu. Nie tylko dlatego, że pracujemy przy nim wiele miesięcy,
a potem dzielimy się jego efektami, czyli wystawą – wędrującym dowodem na innowacyjność i jakość życia w naszych regionach. Gdyby nie „Śląska Rzecz”, mieszkańcy nie wiedzieliby, że ta abstrakcyjna,
często niechętnie wzmiankowana „innowacyjność” może być tak blisko ludzi. Oprócz innowacyjności jury konkursu ocenia również funkcjonalność, dostrzeżenie potrzeb użytkowników, jakość wykonania
i użytych materiałów, a na końcu estetykę. Nie bez znaczenia jest sam
proces projektowy, często ukryty, a przecież decydujący o trafności
rozwiązań.

For us, Castle Cieszyn staff, it is difficult to imagine a year without the
Competition. It is not only because we work on it for many months and
then share the results of our work, that is the exhibition – mobile evidence of the innovativeness and quality of life in our regions. If not for
the Silesian Icon residents would have no way of knowing that this abstract concept of “innovativeness”, not a frequent topic for conversation
can be so close to people. Apart from innovativeness, the competition
jury assesses functionality, understanding of user needs, quality of execution, materials and finally aesthetics. The design process itself is not
without significance. Often invisible, the process dictates the effectiveness of the solutions.

Jaki obraz wyłania się z tegorocznej edycji? Optymistyczny! Dizajn jest
konkretną odpowiedzią na realne problemy i potrzeby. Bywa, że wcześniej są mało widoczne, jak na przykład łóżka szpitalne dla starszych
dzieci, które jak się okazuje stanowią całkiem dużą grupę pacjentów.
Smog przez lata wydawał się równie mało widoczny, choć aktualnie
zanieczyszczenie powietrza zaliczyć trzeba do głównych problemów
społecznych. Nic więc dziwnego, że dwie śląskie firmy połączyły siły
i technologię, żeby stworzyć – niebiznesowy! model usługi – nie tylko mierzą stan powietrza, ale radzą, jak aktywnie przeciwdziałać krytycznym sytuacjom. Mało która sfera działania zmienia się tak szybko,
jak przemysł, w którym ściśle łączą się technologia i proces projektowy. Drukarki 3D są tego najlepszym przykładem, umożliwiając szybkie
prototypowanie, ale również nisko seryjną produkcję. W dodatku w naturalny sposób tworzą mądrze zaprojektowane środowisko pracy.

What kind of image emerges from this year's edition? Optimistic! Design
is a concrete answer to real problems and needs. Sometimes these are
not visible at first sight, such as the need for hospital beds for older children, who, as we find, constitute quite a large group of patients. For
many years, smog seemed to be just as imperceptible, although currently air pollution is one of the main social problems. No wonder then
that two Silesian companies have joined forces and technologies to create – a non-business! service model. They not only measure the state
of the air but also give advice on how to actively counteract critical situations. Hardly any area of human activity changes as swiftly as industry, where technology and design processes are closely connected. 3D
printers are the best example of this, enabling rapid prototyping and
even small-scale production. What is more, they are a part of a well designed work environment in a natural way.

Przez lata dizajn kojarzono głównie z estetyką i potrzebą wyróżnienia się. Korzysta z tego sfera kultury, ale i biznes, zwłaszcza meblarstwo. Wszędzie jest miejsce na innowację, związaną z projektowaniem,
uwzględniającym chociażby potrzeby środowiska przyrodniczego. Ma
być nie tylko ładnie, ale i mądrze, jak w panelach akustycznych, których materiał przypomina filc, a zrobiony jest z butelek typu PET. Funkcjonalność może być kolejnym, mało lubianym słowem. Doceni się
jego znacznie, gdy spotkają się: świetny projektant i świadomy inwestor, którzy promocyjnym gadżetem uczynią książkę kucharską, apetycznie prezentującą region.

For many years, design was associated mainly with aesthetics and the
need to stand out. This is true about the area of culture, but also about
business, especially the furniture industry. Everywhere there is scope
for innovation related to design, for example, such that meets the needs
of the natural environment. It is not only about looking nice, but also being smart, as in the case of acoustic panels, whose material resembles
felt, while actually it is made of PET bottles. Functionality may be another unpopular word. However, it will be fully appreciated when a great
designer and a conscientious investor come together to make a cook
book, for instance, a promotional gadget raising appetite for a region.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 50 firm i organizacji z dwóch województw. Są wśród nich dojrzałe, ale i bardzo młode firmy, uznani i stojący na początku kariery projektanci. Samorządy
i różnorodne organizacje, nie tylko instytucje kultury. Co ich łączy? Nie,
nie chcę powiedzieć, że miłość do dizajnu – raczej szacunek do pracy, dostrzeżenie ludzkich potrzeb, empatia. Tylko tyle, czy aż tyle? I czy
to wystarczy, by można było powiedzieć o województwach: śląskim
i opolskim: Tu się naprawdę dobrze żyje…

Over 50 companies and organizations from two provinces took part
in this year's edition of the competition. Among them are both mature
and very young companies, recognized designers and novice designers. Self-governmental and other various organizations, not only cultural institutions. What do they all have in common? No, I do not want to say
it is love of design – it is rather respect for work, appreciation of human
needs and empathy. Only this much or so much? And is it enough for us
to say about our two provinces: Silesia and Opole: It is good to live here...

Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn

Ewa Gołębiowska, Castle Cieszyn Director

zamek cieszyn
projektujemy możliwości

zamek cieszyn
we design possibilities

jury

jury

Od ponad 13 lat Zamek Cieszyn przekonuje firmy, instytucje, a nawet
regiony, że dizajn może być skutecznym narzędziem zmiany. W Zamku
pomagamy nawiązywać współpracę partnerom reprezentującym tak
różne środowiska, jak biznes, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe czy lokalne samorządy. Dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego organizujemy specjalistyczne warsztaty pokazujące, jak wykorzystywać myślenie projektowe (design thinking) w najróżniejszych
sferach codziennego życia. Popieramy wszelkie pomysły, dzięki którym poprawia się jakość przestrzeni publicznej oraz usług. Bliskie naszej filozofii działania są projekty zaangażowane społecznie. Organizujemy warsztaty rzemiosła, by promować dawne techniki i materiały
ze Śląska Cieszyńskiego, a także poszukiwać nowych obszarów do
ich wykorzystania. Zamek, leżący tuż przy granicy z Republiką Czeską,
w sąsiedztwie najstarszych zabytków regionu, jest też miejscem atrakcyjnym turystycznie.

For over 13 years, Castle Cieszyn has been able to convince companies, institutions and even regions that design can be an effective tool
for change. At the Castle we help to establish cooperation between
partners representing such different environments as business, science, non-governmental organizations or local governments. We organize specialized workshops for both entrepreneurs and the public sector
showing how to use design thinking in diverse spheres of everyday life.
We support all ideas that improve the quality of public space and services. Our socially-motivated projects are close to our philosophy of action. We organize craft workshops to promote old techniques and materials from Cieszyn Silesia, as well as search for new areas to use them.
Located on the border with the Czech Republic, in the neighborhood of
the oldest monuments of the region, Castle Cieszyn is also an attractive
tourist destination.

prof. Czesława Frejlich
przewodnicząca jury wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie

prof. Czesława Frejlich
Chair of Jury Panel Lecturer at the Academy of Fine Arts in Krakow

www.zamekcieszyn.pl
www.zamekcieszyn.pl

Ewa Gołębiowska
Dyrektor Zamku Cieszyn
prof. Marek Liskiewicz
wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek
Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych
Pavel Choma
projektant, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych i Designu
w Bratysławie
Lucyna Sikora
Dyrektor Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Funduszu Górnośląskiego
S. A. Oddział w Katowicach
Daniel Naborowski
Dyrektor Zarządzający w TOFU Studio, przedstawiciel Stowarzyszenia
Twórców Grafiki Użytkowej
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Ewa Gołębiowska
Director of Zamek Cieszyn
prof. Marek Liskiewicz
Lecturer at the Academy of Fine Arts in Krakow, member of the
Association of Industrial Designers (SFFP)
Pavel Choma
Designer, Lecturer at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Lucyna Sikora
Director of the Team for Counseling and Information Affairs of the Upper
Silesian Fund Co., Branch in Katowice
Daniel Naborowski
Executive Director at TOFU Studio, representative of the Association of
Graphic Designers (STGU)

śląska rzecz

silesian icon

logo śląskiej rzeczy

the silesian icon logo

Jedyny w Polsce regionalny konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Jest
organizowany przez Zamek Cieszyn od 2006 roku z myślą o firmach,
organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych oraz projektantach. Nagradzane w konkursie produkty, projekty graficzne oraz
usługi wyróżniają się na rynku i są doceniane przez użytkowników. Co
więcej, stają się wizytówką swoich regionów, które kojarzą się z jakością w projektowaniu. Od 2017 roku konkurs obejmuje swoim zasięgiem województwa śląskie i opolskie.

The only regional competition in Poland which recognizes high quality
of design in addition to functional and innovative design solutions. Organized by Zamek Cieszyn since 2006, it has been specifically aimed
at companies, non-governmental organizations, public institutions and
designers. The products, graphic designs and services awarded in the
competition are those which stand out in the market and are highly valued by users. In fact, they become real showpieces of their regions that
are associated with best quality design. Since 2017 the competition has
covered the area of Silesian Voivodeship and Opole Voivodeship.

Dynamiczne i aktywne, o prostej formie, którą łatwo zapamiętać. Takie jest logo konkursu „Śląska Rzecz” autorstwa Justyny Kucharczyk,
Anny Kmity i Andrzeja Sobasia. Projekt kojarzy się z geometryczną formą bryły węgla, a jego kolorystyka jest oszczędna, ale zdecydowana.

Dynamic and pro-active, with a simple, easily-remembered form. That’s
the Silesian Icon logo, designed by Justyna Kucharczyk, Anna Kmita and Andrzej Sobaś. The design brings to mind the geometric form of
a lump of coal, and the colour scheme is stripped-down, but confident.

www.slaskarzecz.pl

www.slaskarzecz.pl

statuetka

the statuette

Maciej Jurkowski jest autorem statuetki, która jest trójwymiarowym
odwzorowaniem loga konkursu. W tej wersji znak graficzny przypomina diament, będący jednym z symboli regionu. Przezroczysty sześcian
powstał poprzez sklejenie ze sobą kilkunastu tafli szkła z piaskowanym wzorem. Szkło, z którego jest zrobiona statuetka, to materiał szlachetny i twardy, ale zarazem kruchy, a przez to cenny.

Maciej Jurkowski created the statuette, which is a 3D reproduction of
the competition logo. In this version the logo resembles a diamond,
also one of the region’s symbols. The transparent cube was made by
sticking together over a dozen sheets of glass with a sandblasted pattern. The glass the statuette is made out of is a hard, refined – but fragile – material, which makes it valuable.
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nagrodzone projekty

award winning designs

zwycięzca konkursu		
kategoria: produkt

teddy bed. łóżko młodzieżowe
na oddziały szpitalne
teddy bed. young person bed
for hospital wards
producent producer
Formed Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 2, 34-325 Łodygowice
www.formed.eu.pl
formed@formed.eu.pl
projekt design
Jadwiga Tynor ( projektant )
— jadwiga.tynor@gmail.com
mgr inż. Dominik Dyrlaga ( konstruktor )
— dominik.dyrlaga@formed-pro.pl
uzasadnienie justification
Szpitalne łóżko zostało zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb dzieci, opiekunów, jak i personelu medycznego. Charakteryzuje go bardzo dobra jakość wykonawcza oraz
staranny, przemyślany detal. Zaawansowanemu technologicznie produktowi udało się nadać formę przyjazną małym pacjentom. Ich pobyt
w szpitalu ułatwia szereg funkcjonalnych rozwiązań, jak: chowany blat,
umożliwiający dzieciom spożywanie posiłków lub zabawę, czy pojemniki do przechowywania rzeczy, które w razie potrzeby podwiesza się
w dolnej części. Łóżko udowadnia, że z typowych komponentów można zrobić dobry jakościowo produkt, mocno odbiegający od sztampowego myślenia o wyposażeniu szpitalnym.
The hospital bed has been designed with special attention to the safety and needs of children, caregivers and medical personnel. It is characterized by very good quality of execution and careful, thoughtful detail.
The designers have managed to give the technologically advanced
product a form that is friendly to small patients. Their stay in hospital is
facilitated by a number of functional solutions, such as: a retractable table top, allowing children to eat or play, plus containers to store things
which can be suspended in the lower part if required. The bed proves
that a good quality product can be made from typical components,
while the design deviates greatly from clichéd thinking about hospital
equipment.
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zwycięzca konkursu		
kategoria: grafika użytkowa

książka kucharska „śląskie od kuchni”
cookbook ”silesia cuisine”
wdrożenie implementation
Województwo Śląskie
Silesian Voivodship
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
www.slaskie.pl
projekt design
Matylda Sałajewska — matyldasalajewska@googlemail.com
uzasadnienie justification
Oryginalny pomysł na promocję regionu, wykorzystujący modę na gotowanie i poszukiwanie kulinarnych atrakcji. Książka kucharska pełni
również funkcję przewodnika po atrakcjach turystycznych województwa, ukazując bogactwo i różnorodność kuchni śląskiej, zagłębiowskiej, jurajskiej i beskidzkiej – wszystkie zaprezentowane 143 wyroby
znajdują się na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych. Anegdoty,
fakty, „apetyczne” zdjęcia prowokują do czytania, gotowania i podróżowania. Wysoka jakość projektowa i wydawnicza idzie w parze
z myśleniem o udogodnieniach dla użytkowników. Podzielenie publikacji na cztery „brulionowe” części, symbolizujące notowane przez
pokolenia przepisy, oraz specjalny system służący do ich zawieszenia
ułatwiają korzystanie z książki w kuchni.
An original idea for the promotion of the region, using the fashion for
cooking and culinary attractions. The cookbook also serves as a guide
to the tourist attractions of the voivodship, showing the richness and diversity of Silesian, Zagłębie, Jura and Beskid cuisines – all 143 products
in the book are on the national List of Traditional Products. Anecdotes,
facts, “appetizing” photos encourage reading, cooking and travelling.
High quality of design and publishing goes hand in hand with thinking
about convenience for users. Dividing the publication into four “fragmentary” parts, symbolizing recipes written down by generations, and
a special system for their suspension, make it easier to use the book in
the kitchen.
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nagroda specjalna
kategoria: usługa

SmogOrFog
wdrożenie implementation
FULCO SYSTEM sp. z o.o.
ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice
www.fulcosystem.pl
biuro@fulco.pl
Netizens sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23 bud. A4, 40-246 Katowice
www.netizens.pl
kontakt@netizens.pl
projekt design
Łukasz Siódmok — ls@fulco.pl
Andrzej Pytlik — apytlik@netizens.pl
uzasadnienie justification
Projekt powstał jako idea społeczna dwóch śląskich firm, które korzystając ze swoich kompetencji stworzyły kompletną platformę monitorowania jakości powietrza. Tworzą ją certyfikowane czujniki oraz aplikacja mobilna. To unikatowe połączenie technologii, projektowania
i pomysłu, jak odpowiedzieć na konkretną potrzebę społeczną. Intuicyjna, przyjazna w nawigacji i trafnie dobrana do grupy użytkowników
aplikacja zachęca do aktywności – alarmy nie tylko informują o stanie
powietrza, ale nakłaniają do reakcji, podpowiadając co należy zrobić.
Pilotażowa wersja była testowana wspólnie z Wydziałem Architektury
Politechniki Śląskiej. Projekt ma duży potencjał rozwojowy – możliwe
jest dodawanie kolejnych czujników i innych form prezentacji wyników.
The project was created as a social idea originated by two Silesian companies which, combining their competences, created a complete platform for monitoring air quality. It is made of certified sensors and a mobile application. It is a unique combination of technology, design and
concept of how to respond to a specific social need. Intuitive, userfriendly navigation and a well-chosen, application matching the target group encourages activity – the alarms not only inform us about
the state of the air, but also encourage response by giving suggestions
about what to do. The pilot version was tested together with the Architecture Department of the Silesian University of Technology. The project has a large development potential – it is possible to add further
sensors and other forms of results presentation.
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nagroda stowarzyszenia twórców
grafiki użytkowej
kategoria: grafika użytkowa
rebranding systemu identyfikacji wizualnej
teatru małego tychy oraz podległych
mu: pasażu kultury andromeda i miejskiej
galerii obok
rebranding of the visual identification
system of teatr mały in tychy and its
branches: pasaż kultury andromeda
and miejska galeria obok
wdrożenie implementation
Teatr Mały
ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 , 43-100 Tychy
www.teatrmaly.tychy.pl
sekretariat@teatrmaly.tychy.pl
projekt design
Marta Gawin — gawin.marta@gmail.com
www.gawin.design
uzasadnienie justification
Struktura organizacyjna Teatru Małego jest dość skomplikowana.
Oprócz teatru impresaryjnego funkcjonują tu również Pasaż Kultury
Andromeda, realizujący cykl: DNA Kultury oraz Miejska Galeria Sztuki OBOK. Dodatkowo działa Pokój Edukacji Twórczej. Wyzwaniem było
stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej, uwzględniającego organizowane przez instytucję cykle artystyczne oraz przygotowywane wydawnictwa. Projekt miał też nawiązywać formą i kolorem do
mozaiki na ścianie budynku Teatru. W efekcie powstał współczesny
w wyrazie system, wykorzystujący ograniczone środki graficzne, którego najmocniejszym elementem są fluorescencyjne kolory. Minimalistyczny projekt pozwala obniżyć koszty druku materiałów.
The organizational structure of Teatr Mały is quite complicated. Apart
from the theater of impresario, there is also the Andromeda Culture Arcade, organizer of cyclical events: The DNA of Culture and the Municipal Art Gallery OBOK. There is also the Creative Education Room in operation. The challenge was to create a coherent visual identity system,
taking into account the artistic cycles organized by the Theatre and the
publications being prepared. The project was also supposed to refer
in form and color to the mosaic present on one of the Theater's walls.
As a result, a modern system was created using limited graphic means,
with fluorescent colors being its most powerful element. The minimalist
design allows the organization to reduce the cost of printing materials.
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nagroda stowarzyszenia projektantów
form przemysłowych
kategoria: produkt
kolekcja paneli akustycznych GROOVE
GROOVE acoustic panel collection
producent producer
Marbet Sp. z.o.o
ul Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała
www.marbet.com.pl
projekt design
Tomasz Augustyniak — tomek@augustyniak@gmail.com
uzasadnienie justification
Panele zostały zrobione z lekkiego, ekologicznego i innowacyjnego
materiału PETfelt, powstającego z przetworzonych butelek PET. Doskonałe właściwości akustyczne tworzywa łączą się z możliwością
dowolnego formowania jego powierzchni. Kolekcja obejmuje zróżnicowane rozmiarowo panele ścienne, sufitowe i biurkowe oraz ścianki wolnostojące. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu materiału udało
się stworzyć prosty system, wpływający na poprawę warunków pracy. Panele i ekrany stają się nie tylko elementem wyciszającym pomieszczenie, ale pozwalają wydzielić przestrzeń, nadając jej bardziej
indywidualny charakter. Są też przykładem na to, że wprowadzane do
wnętrz ekologiczne rozwiązania nie muszą być pozbawione walorów
estetycznych.
The panels are made of a light, eco-friendly and innovative material
called PETfelt made from recycled PET bottles. Excellent acoustic properties of the plastic combine with the possibility of forming its surface
to any shape. The collection includes wall, ceiling and desk panels of
various sizes as well as free-standing walls. Skillful use of the material
makes it possible to create a simple system that improves working conditions. Panels and screens are not only noise-reducing elements, but
allow the division of space, giving it a more individual character. They
also demonstrate the fact that ecological solutions introduced into an
interior do not have to be devoid of aesthetic values.
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nagroda funduszu górnośląskiego
kategoria: produkt

sonda sys 01 — przemysłowa drukarka
(drukarka 3d) do wytwarzania technologią
przyrostową z wykorzystaniem
sproszkowanych poliamidów (sls)
sonda sys 01 — an industrial 3d printer
for production using the incremental
technology and powdered polyamides (sls)
producent producer
SONDA SYS Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 107A, 42-440 Ogrodzieniec
www.sondasys.com
contact@sondasys.com
projekt design
Maciej Patrzałek — mpatrzalek@sondasys.com / SONDA SYS
Wojciech Gaweł — wgaweł@sondasys.com / SONDA SYS
Krzysztof Górecki — kgorecki@sondasys.com / SONDA SYS
Michał Latko — m.l@sokka.com / SOKKA
uzasadnienie justification
Pierwsza polska przemysłowa drukarka oparta na technologii przyrostowej SLS (Selektywne Spiekanie Laserem). Pozwala wytwarzać
obiekty do szybkiego prototypowania, testów funkcjonalnych, a nawet
niskoseryjnej produkcji. Dzięki otwartym i edytowalnym parametrom
wydruku urządzenie jest przystosowane do pracy z materiałami roboczymi wszystkich producentów. Może być obsługiwana przez urządzenia mobilne. Prężnie rozwijająca się technologia przyrostowa została
„opakowana” w atrakcyjną formę geometryczną, która nie traci walorów wizualnych w trakcie pracy urządzenia. Zastosowany podział kolorystyczny nadaje wrażenie lekkości ważącej około 1,5 tony drukarce.
Ciekawy element budowy środowiska przemysłowego.
The first Polish industrial printer based on SLS incremental technology (Selective Laser Sintering). It allows you to create objects for rapid prototyping, functional testing and even custom production. Thanks
to the open and editable print parameters, the device is designed to
work with all manufacturers' working materials. It can be operated by
mobile devices. The rapidly growing incremental technology has been
“wrapped” in an attractive geometric form that does not lose its visual qualities while the device is in operation. The color division applied
gives the impression of lightness to the printer which weighs approximately 1.5 tons. An interesting example of the construction of an industrial environment.
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nagroda zamku cieszyn
kategoria: produkt

musicon
producent producer
M sp. z o.o.
ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń
www.musiconclub.com
hello@musiconclub.com
projekt design
Kamil Laszuk – kamil@musiconclub.com
Jakub Kozik – kuba@musiconclub.com
Ida Laszuk – ida@musiconclub.com
uzasadnienie justification
Mini laboratorium dźwięku, fizyki i mechaniki. Urządzenie, działające na podobnej zasadzie co katarynka lub pozytywka, pozwala jednocześnie komponować i odgrywać utwory muzyczne. Dzięki swojej konstrukcji zachęca do interakcji i tworzenia melodii, a nie jedynie
biernego ich słuchania. Pozwala obserwować, jak powstaje muzyka
– dźwięki uruchamiają proste mechanizmy przez co dzieci intuicyjnie
wiedzą, jak posługiwać się tym urządzeniem. MUSICON stwarza nieskończoną ilość możliwości, ma setki przycisków, działających na zasadzie prostego języka programistycznego, którego można dotknąć.
Dziecko staje się sprawcą kompozycji bez użycia elektroniki, co powoduje lepsze rozumienie muzyki, rozwija jego wyobraźnię, ale i zdolności motoryczne.
A mini laboratory of sound, physics and mechanics. Working on a similar principle to a barrel organ or music box, the device allows you to
compose and play music at the same time. Thanks to its design, it encourages interaction and the creation of melodies, not just passive listening. It allows you to observe how the music is created – the sounds
are triggered by simple mechanisms. Just by watching the process children intuitively know how to use the device. MUSICON creates an infinite number of possibilities, it has hundreds of buttons, operating on
the principle of a simple programming language that you can touch. The
child becomes the author of the composition without the use of electronics, which results in better appreciation of music and develops the
child’s imagination as well as motor skills.
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pozostałe nominacje

other nominees

pozostałe nominacje
kategoria: produkt

other nominees
category: product

kontroler efc–01
efc–01 controller

Śląskie laury za wybitne osiągnięcia sportowe
Silesian laurels for outstanding sports
achievements

producent producer
ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
www.zamel.pl
marketing@zamel.pl
projekt design
Ewa Sandecka — info@otoprojekt.eu
Michał Tabor — info@otoprojekt.eu
Jednostka centralna systemu EXTA LIFE służącego do zarządzania inteligentnym domem. Zadaniem kontrolera jest współpraca z urządzeniami mobilnymi działającymi w oparciu o system Android oraz iOS.
Z dowolnego miejsca na świecie można sterować czujnikami i innymi
urządzeniami domowymi, co pozwala m.in. racjonalnie zarządzać energią. Zaletą systemu jest uproszczony proces instalacji i konfiguracji,
a kontroler wyróżnia się niewielkimi rozmiarami.
The central unit of the EXTA LIFE system for managing a smart home.
The controller's task is to cooperate with mobile devices operating Android and iOS systems. You can control sensors and other home devices from anywhere in the world, which allows you to rationally manage
energy. The advantage of the system is the simple installation and configuration process. The controller itself is distinguished by its small size.
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wdrożenie implementation
Województwo Śląskie
Silesian Voivodship
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
www.slaskie.pl
gospodarka@slaskie.pl
projekt design
SOKKA: Katarzyna Sokołowska, Wojciech Sokołowski, Michał Latko
— office@sokka.com
Bogdan Kosak
Ręcznie wykonywane trofea w kształcie pałeczki sztafetowej i dysku łączą minimalistyczną estetykę z inspiracją japońską sztuką kintsugi, czyli naprawiania ceramiki spoiwem z laki z dodatkiem metali szlachetnych. To zarazem metafora pozytywnych i trudnych doświadczeń,
które kształtują sportowców, jak i samego Województwa Śląskiego
jako spójnego organizmu, opierającego się na współpracy czterech
subregionów.
The hand-made trophies in the shape of a relay rod and disk combine
minimalist aesthetics and inspirations from the Japanese art of kintsugi, that is fixing ceramics with a lacquer binder with the addition of precious metals. It is also a metaphor for positive and difficult experiences
that shape athletes as well as for the Śląskie Voivodeship itself as a cohesive organism, based on the cooperation of four sub-regions.
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stroje dla pracowników teatru rozrywki
odpowiadających za obsługę widowni
costumes for the teatr rozrywki staff responsible
for servicing the audience
wdrożenie implementation
Teatr Rozrywki
ul. M. Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów
www.teatr-rozrywki.pl
info@teatr-rozrywki.pl
projekt design
Aleksandra Malczyk — jakladesign@gmail.com
W projekcie uwzględniono kontekst socjo-kulturowy oraz cechy marki,
jaką jest Teatr Rozrywki. Męskie marynarki powstały na bazie sukmany
śląskiej, a motywy ozdobne ze sznurka zastąpiły współczesne, skórzane wypustki. Damskie wersje mają fason jakli raciborskiej, której nowoczesny wyraz nadaje kompozycja białych wypustek i nawiązujące
do litery „a” w logotypie guziki na rękawach. Zadbano też o funkcjonalność, wyposażając stroje w kieszenie na latarki, czy klucze.
The project accounts for the socio-cultural context and the branding of
Teatr Rozrywki. Men's blazers were modelled on the Silesian russet coat
but the decorative motifs originally made from string were replaced
with modern leather insets. Women's versions have the same cut as the
Racibórz overcoat, while its modern expression is achieved thanks to
the composition of white protrusions and “a”-like buttons on the sleeves
referring to the letter “a” in the logo. Care was also taken that the outfits
were equipped with pockets for torches and keys.

spersonalizowane książeczki sensoryczne
dla dzieci Purpura
Purpura personalized sensory books for children
producent producer
PURPURA Katarzyna Rymorz
ul. Kresowa 12A, 43-400 Cieszyn
www.purpurastudio.pl
info@purpurastudio.pl
projekt design
Katarzyna Rymorz — katarzyna.rymorz@gmail.com
Stworzona we współpracy z pedagogami książeczka pomaga rozwijać zdolności motoryczne i poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Poprzez zabawę maluchy nabywają potrzebne,
codzienne umiejętności, jak zapinanie różnego rodzaju zapięć, sznurowanie, dopasowywanie kształtów. Projekt umożliwia indywidualne zestawianie stron w zależności od potrzeb dziecka. Jako tzw. cicha zabawka, która nie powoduje hałasu, może być używany wszędzie.
Created in cooperation with teaching professionals, the book help develop motor and cognitive skills of preschool and early school age children. The young ones acquire the necessary everyday skills through
play, such as fastening various types of fasteners, lacing, adjusting
shapes. The project allows an individual selection of pages depending
on the child's needs. As a “quiet toy” which does not make any noise, it
can be used anywhere.

pozostałe nominacje
kategoria: produkt

other nominees
category: product

sofa day bed mazzivo id1.200
sofa day bed mazzivo id1.200

modern geo — kolekcja wzorów mozaiki
modern geo — a collection of mosaic patterns

minimal
minimal

dodo & nono – doniczki samo-nawadniające
dodo & nono – self-irrigating flower pots

producent producer
Mazzivo Konzept + Gestaltung Przemysław Mitręga
ul. Frysztacka 138, 43-400 Cieszyn
www.mazzivo.pl
info@mazzivo.pl

producent producer
Trufle Mozaiki
ul. Zabrska 9, 40-803 Katowice
www.trufle.eu
mozaiki@trufle.eu

producent producer
Nowodvorski Lighting
ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa
www.nowodvorski.com
nowodvorski@nowodvorski.com

producent producer
FÓBE Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188 B, 40-203 Katowice
www.fóbe.pl
j.sojka@fobe.eu

projekt design
Przemysław Mitręga — info@mazzivo.pl
Stanisław Nowak — nowak@jabbadesign.pl

projekt design
Alicja Prussakowska — mozaiki@trufle.eu

projekt design
Łukasz Jaworski — l.jaworski@nowodvorski.com

projekt design
Jakub Sojka — j.sojka@fobe.eu

Kolekcja bazuje na pięciu wzorach i wariantach kolorystycznych, stwarzających dowolne opcje łączenia elementów – zestawiania na przykład tego samego motywu w kilku kolorach lub różnych motywów
w jednej tonacji. Skala wzorów ułatwia wybór rozwiązań pasujących
do wnętrz o różnej wielkości. Elementy mozaik powstają z barwionego
w masie szkła z recyklingu, a system ich produkcji – częściowo zautomatyzowany – sprzyja personalizacji usługi.

Prosta i oszczędna w formie seria lamp, którą tworzą model wiszący oraz kinkiet. Oryginalny charakter oświetlenia wynika z połączenia
drewna w postaci dębowego lamelu z elementami mosiężnymi oraz
malowaną proszkowo stalą. Minimalistyczna forma projektu nadaje mu
dużą uniwersalność – wpisuje się w stylistykę różnych wnętrz. Oprawa nie tylko oświetla pomieszczenie, ale sama w sobie jest efektowną
dekoracją.

Stworzone w technologii druku 3D doniczki z betonu cienkościennego są przeznaczone dla sukulentów i małych roślin, a także do
uprawy ziół – wersja większa. Rośliny sadzi się w górnej części naczynia – szczeliny w jego podstawie ułatwiają dotlenianie korzeni. Doniczkę uzupełnia zbiornik na wodę. Oba elementy łączą się za pomocą wypustek, ułatwiających cyrkulację powietrza. Trzecim elementem
jest sznurek, który niczym kapilara podciąga wodę do górnej części
naczynia.

The collection uses five patterns and colour variants, offering many possible combinations of elements – for example, the same motif in several
colours or different motifs in one colour. The range of designs facilitates
the selection of solutions matching interiors of various sizes. Mosaic elements are made of mass-dyed recycled glass, while the partly automated manufacturing system favours personalization of the service.

A simple and formally economical series of lamps, composed of a hanging model and awall lamp. The original character of the lamps results
from the combination of wood in the form of an oak lamella with brass
elements and powder-coated steel. The minimalist form of the design
gives it great versatility – it fits in with the stylistics of diverse interiors.
The housing not only illuminates the room, but is an impressive decoration in itself.

Ideą projektu było połączenie zredukowanej bauhasowskiej formy ze
stylistyką „Mid-Century”, określaną jako elegancki minimalizm w stylu retro, nawiązujący dla lat 50. i 60. zeszłego stulecia. Wizualnie lekka,
ażurowa konstrukcja z litego dębu przełamuje ciężkość i powagę kubatury w duchu projektów Le Corbusiera. Filigranowe nóżki podkreślają charakter wiszącej nad ziemią bryły. Niskie oparcie oraz głębokość
siedziska pozwalają odkrywać użytkownikom wielofunkcyjny charakter mebla.
The idea behind the project was to combine a reduced Bauhaus form
with the "Mid-Century" style, referred to as elegant minimalism in the
retro style, referring to the 1950s and 1960s. Visually light, openwork
structure made of solid oak offsets the gravity and the seriousness of
the cubature in the spirit of Le Corbusier's designs. Filigree legs emphasize the character of the solid mass hanging above the ground. The
low backrest and the depth of the seat allow users to discover the multifunctional character of the sofa.
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The thin-walled concrete flower pots created with 3D printing technology are designed for succulents and small plants, as well as for growing herbs – larger version. Plants are planted in the upper part of the
vessel – the slots in its base facilitate root oxygenation. The pot is complete with a water tank. Both elements are connected by means of
notches that facilitate air circulation. The third element is a string which
draws water into the upper part of the vessel using capillary action.

pozostałe nominacje
kategoria: produkt

deska longboardowa — luca longboards mono39
longboard — luca longboards mono39
producent producer
LUCA longboards Łukasz Grzywacz
ul.Henryka Sienkiewicza 17/3, 43-400 Cieszyn
www.lucalongboards.eu
info@lucalongboards.com
projekt design
Łukasz Grzywacz — lukaszgrzywacz@hotmail.com
Jakub Pacut — jakub@switch-boards.com
Artur Pacut — artur@switch-boards.com

other nominees
category: product

pozostałe nominacje
kategoria: grafika użytkowa

other nominees
category: graphic design

identyfikacja wizualna wprowadzająca
edumatrix na rynek
visual identification introducing edumatrix
to the market

sosnowoc

producent producer
Pilch Roman Zakład produkcyjny- Handlowy Pilch
ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń
www.pilchr.pl
edumatrix@pilchr.pl

Kolekcja desek do downhill i freeride – dyscyplin związanych z górami,
stąd nawiązanie wizualne do linii poziomic topograficznych. Dobór wysokiej jakości materiałów kompozytowych i drewna pozwolił zredukować ciężar sprzętu. Na komfort jazdy wpływają innowacyjne rozwiązania, jak: „W” concave, czyli profilowanie deski pod stopy, pomagające
w ustawieniu odpowiedniej pozycji do ewolucji oraz protekcja krawędzi (ABS sidewall), pozwalająca chronić miejsca najbardziej narażone
na uszkodzenia.

projekt design
Studio Ilustratorsko-Projektowe DINKSY w składzie /
Illustration and Design Studio DINKSY:
Marek Chmiel (wiodący projektant / chief designer);
Justyna Świerczek, Anna Pillar (obsługa projektu i wsparcie twórcze /
project service and creation support);
Urszula Szwed (wsparcie strategiczne / strategic support)
biuro@dinksy.com.pl
Kamil Laszuk, Kuba Kozik (wsparcie twórcze i inspiracyjne, prowadzenie projektu / creation and inspiration support, project management)
Z.P.H.Pilch — edumatrix@pilchr.pl

A collection of boards for downhill and freeride – sport disciplines related to the mountains, hence the visual reference to the topographic contour lines. The selection of high-quality composite materials and wood
allowed the designers to reduce the weight of the the boards. Innovative solutions, such as “W” concave or foot-profiled boards help in taking the right position for evolutions and edge protection (ABS sidewall),
which protects the places which are most exposed to damage.

EduMATRIX wspiera naukę programowania – problemem okazało się
proste wyjaśnienie zasad jego działania. Projekt identyfikacji wizualnej miał w tym pomóc. Motywem przewodnim identyfikacji stał się lis
– sprytne, ale i wzbudzające sympatię dzieci zwierzątko. Znak został
wykreślony w sposób nawiązujący do klockowej zawartości pudełka.
Powstał także, nawiązujący do charakteru identyfikacji, system ikon
oraz zestaw ilustracji, pokazujących zalety produktu.
EDUMATRIX supports the study of programming . To provide a simple explanation of how it works turned out to be a challenge. The visual identity was supposed to help. The leitmotif of the identification is
a fox – a clever but also a child-like animal. The logo is created in a way
that refers to the blocks contained in the box. Also, a system of icons
and a set of illustrations was created, showing the advantages of the
product.
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producent producer
Szafran Szafraniec Maciej
ul. Mikołajczyka 25, 41-208 Sosnowiec
na zlecenie procurement
Urząd Miejski w Sosnowcu
Sosnowiec City Office
Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
projekt design
Agata Korzeńska — ak@idee.pl
Paweł Krzywda — pk@idee.pl
Marta Szafraniec — martamałgorzataszafraniec@gmail.com
Oryginalna forma promocji miasta, stawiającego na współpracę z lokalną firmą rodzinną. Minimalistyczny projekt etykiet wykorzystuje typograficzne środki do podkreślenia gry słownej, łączącej nazwę miasta Sosnowiec z owocem, co w efekcie przyniosło hasło: „Sosnowoc”.
Dopisek „tak, z Zagłębia” w żartobliwy sposób informuje o miejscu pochodzenia produktu. Kolorystka etykiet ogranicza się do czerni, bieli i dodatkowej barwy, odnoszącej się do użytych do produkcji konfitur
owoców: malin, truskawek i czarnych porzeczek.
An original form of city promotion, focusing on the cooperation with
a local family business. The minimalist design of labels uses typographic means to emphasize word play, which combines the name of the city
of Sosnowiec with “fruit”. This has resulted in the project’s name: “Sosnowoc”. The note “that’s right, from Zagłębie” informs about the place
of origin of the product in a playful way. The colours of the labels are
limited to black, white and one other colour, symbolizing the fruit used
for the production of preserves: raspberries, strawberries and black
currants.

pozostałe nominacje
kategoria: grafika użytkowa

other nominees
category: graphic design

nowa identyfikacja wizualna stadionu śląskiego
new visual identification of the silesian stadium

oprawa wizualna konferencji
TEDx katowice Zrób to sam! 2017
visualizing the TEDx conference in Katowice.
Do it yourself! 2017

producent producer
STADION ŚLĄSKI Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice
www.stadionslaski.pl
projekt design
Krzysztof Łabno — Art Direction & Design
— krzysztof.labno@creogram.com
Piotr Laskosz, Przemek Kowal — Graphic designer
Piotr Wojtczak — Motion designer
Marta Wachowska — Project Management
— marta.wachowska@creogram.com
www.creogram.com
Chodziło o stworzenie identyfikacji odwołującej się do historii jednego
z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na Górnym Śląsku i jednocześnie podkreślającej nową erę, jaka nastała wraz z modernizacją stadionu. Powstał oparty na kształcie elipsy znak, nawiązujący wizualnie
do torów lekkoatletycznego i żużlowego oraz boiska. Otwarcie elipsy
u góry, układające się w kreskę nad „s”, symbolizuje otwartość stadionu dla kibiców i zawodników. Kolorystyka nowego wizerunku opiera
się na bieli i graficie, które przełamują turkusowe akcenty.
The idea was to create visual identification referring to the history of
one of the most recognizable objects in Upper Silesia and emphasizing the new era that came with the modernization of the stadium at the
same time. The design created is an elliptical shape, visually referring to
athletics and speedway tracks as well as a football pitch. Opening the
ellipse at the top, forming a dash above letter ”s“, symbolizes the openness of the stadium for fans and players. The colours of the new image
are based on white and graphite, cheered up by turquoise accents.
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wdrożenie implementation
TEDx Katowice
ul. Panewnicka 126, 40-761 Katowice
projekt design
Maria Prochaczek — prochaczekmaria@gmail.com (projekt graficzny /
graphic design)
Weronika Mehr — weronika.mehr@gmail.com (projekt graficzny /
graphic design)
behance.net/muflonstudio
Anna Kaczkowska — aakaczkowska@gmail.com (scenografia/
scenography)
Konferencji przyświecała idea DIY („Zrób to sam”) i w takim duchu powstawała oprawa wizualna tworzona przez samych uczestników. Została ona oparta na prostych geometrycznych kształtach, dających
możliwość kreowania i konstruowania nowych form i idei. Głównym
założeniem było zachowanie warsztatowego charakteru i wykorzystanie tanich materiałów. Uczestnicy nie tylko składali – specjalnie zaprojektowane na wydarzenie – modele robotów, ale współtworzyli też
elementy scenografii.
The conference was guided by the idea of DIY ("Do it yourself") and
in such a spirit the visual setting was created by the participants. It is
based on simple geometric shapes, giving the possibility of creating
and constructing new forms and ideas. The main assumption was to
maintain the workshop character and use inexpensive materials. The
participants not only assembled – specially designed for the event –
models of robots, but also co-created the elements of the stage set.
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publikacja „lekcja przyrody”
publication ”a nature lesson”
wydawca publisher
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Kronika — Center for Contemporary Art
Rynek 26, 41-902 Bytom
www.kronika.org.pl
mail@kronika.org.pl
projekt design
Piotr Kowalczyk — piotrek.kowalczyk91@gmail.com
Publikacja dla dzieci i młodzieży, podsumowująca projekt edukacyjny
„Nie wszystkie kwiaty są sztuczne”. Porusza tematykę obiegu materii
w przyrodzie, podkreślając jej naturalność i nieuchronność. Tekst jest
inspirowany książką „Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci”. Temat podkreśla forma wydawnictwa, która nawiązuje do starego zeszytu z ilustracjami na marginesach. W składkach ukryte są zadania dla
dzieci, mające zachęcić je do interakcji z przyrodą.
A publication for children and young people, summarizing the educational project “Not all flowers are artificial”. It raises the subject of matter circulation in nature, emphasizing its naturalness and inevitability. The text is inspired by the book “Eternal Life. About the animal form
of death.” The topic is emphasized by the form of the publication, which
evokes the memories of old notebooks with illustrations in the margins. The tasks hidden under the flaps encourage children to interact
with nature.

publikacja „białe kłamstwo”
publication “a white lie”

wydawca publisher
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Kronika — Center for Contemporary Art
Rynek 26, 41-902 Bytom
www.kronika.org.pl
mail@kronika.org.pl
projekt design
Marcin Wysocki — marcin.wysocki@kronika.org.pl
Tytuł wystawy i publikacji można wytłumaczyć jako świadome mówienie „nieprawdy”. W wydawnictwie teoretycy kreślą szerszy kontekst
społeczno-kulturowy dla „białego kłamstwa”. Dzięki różnorodności
dobranych środków jak papier, kroje pism, techniki drukarskie i introligatorskie, publikacja odwzorowuje różnorakość działań artystycznych
składających się na cały projekt. Obwoluta książki jest zarazem plakatem, promującym tytułową wystawę.
The title of the exhibition and the publication can be explained as “conscious lying”. In the publication, theorists draw a broader socio-cultural context for “white lies”. Thanks to the diversity of the means of expressions such as types of paper, typefaces, printing and bookbinding
techniques, the publication reflects the diversity of artistic activities that
make up the whole project. The book's cover is also a poster promoting
the exhibition under the same title.

pozostałe nominacje
kategoria: grafika użytkowa

other nominees
category: graphic design

jedzONKO — poradnik kulinarny
jedzONKO — a cooking guide

Poradnik powstał na bazie osobistych doświadczeń i konsultacji z onkologami, dietetykami oraz małymi pacjentami. Dania są oparte na
prostych przepisach, smaczne, kolorowe i atrakcyjne dla dzieci, co jest
szczególnie ważne w przypadku pacjentów ze zmniejszonym apetytem. Duży nacisk położono na atrakcyjną prezentację potraw i przejrzyste zestawienie przepisów i ciekawostek, by zachęcać do rodzinnego przyrządzania posiłków i zmiany nawyków żywieniowych. Poradnik
trafił do każdego z 18 oddziałów onkologii dziecięcej w Polsce.

wydawca publisher
Fundacja ISKIERKA
Iskierka Foundation
ul. Urbanowicza 19, 41-500 Chorzów
www.fundacjaiskierka.pl
biuro@fundacjaiskierka.pl
projekt design
Katarzyna Stankow (doradca żywieniowy, autorka przepisów /
nutrition consultant, author of recipes)
— k.stankow@fundacjaiskierka.pl
Izabela Molenda (koordynator projektu, redakcja i korekta /
project coordinator, editor and corrector)
— i.molenda@fundacjaiskierka.pl
Aleksandra Kaleta-Żmuda (projekt graficzny / graphic design)
— a.kaleta-zmuda@fundacjaiskierka.pl
Fotografika Studio (fotografie / photography)
— fotografikastudio@gmail.com
Maja Domagalska Kędziora, Bartek Kędziora
(Podopieczni Fundacji Iskierka — ilustracja na okładce /
Wards of the Iskierka Foundation – illustrations on cover)
— biuro@fundacjaiskierka.pl
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The guidebook is a result of personal experience and consultations with
oncologists, dieticians and small patients. The dishes are based on simple recipes. They are tasty, colorful and attractive to children, which is
especially important for patients with reduced appetite. Great emphasis
was put on attractive presentation of dishes and a clear layout for the
recipes and curiosities to encourage family cooking and changing eating habits. The guidebook found its way to each of the 18 paediatric oncology departments of in Poland.
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logotyp piekarni Croma
logo of the Croma bakery

logo śląska cieszyńskiego
logo of cieszyn silesia

producent producer
Piekarnia Croma Małgorzata Penkala, Dominika Kania,
Paulina Fros-Pasz s.c.
Croma Bakery Małgorzata Penkala, Dominika Kania,
Paulina Fros-Pasz s.c.
ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
facebook.com/PiekarniaCromaCieszyn
croma.cieszyn@gmail.com

producent producer
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Cieszyn Poviat Authorities
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
www. powiat.cieszyn.pl
sekretariat@powiat.cieszyn.pl

projekt design
Anna Wawrzyniak — anna.wija@gmail.com
Logotyp jest inspirowany szyldami piekarni miejskich znanych ze starych pocztówek. Jest minimalistyczną interpretacją kroju imitującego odręczne pismo. Użyte fonty o zaokrąglonych kształtach nawiązują
również do sztuki piekarnictwa, bazującej na tradycyjnych recepturach,
zarówno wyrabiania, jak i wypieku chleba, na których swoją działalność opiera piekarnia.
The logo is inspired by the signboards of urban bakeries seen on old
postcards. It is a minimalist interpretation of a typeface imitating handwriting. The rounded fonts refer to the art of baking based on traditional recipes for both kneading and baking bread, used by the bakery
to this day.

projekt design
Katarzyna Worek — kateebaag@gmail.com
Projekt jest inspirowany romańską Rotundą św. Mikołaja – najstarszym
zabytkiem na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Pozornie abstrakcyjna forma sygnetu to zredukowane do minimum przedstawienie stożków dachów nawy i absydy. Prosty, ponadczasowy znak nawiązuje do
historii, ale zarazem optymistycznie „zerka” w przyszłość. Siłą projektu
jest jego niejednoznaczność – przywołuje szereg innych, ale pozytywnych skojarzeń, chociażby z górami, latawcami, ustrońskimi sanatoriami. Znak jest czytelny niezależnie od rozmiaru i użytych nośników.
The design is inspired by the Romanesque Rotunda of St. Nicolaus – the
oldest monument on the Castle Hill in Cieszyn. The seemingly abstract
form of the logo is a minimized representation of the cone-shaped roofs
over the nave and the apse. The simple symbol of timeless character
looks back at the history and optimistically “glances” into the future at
the same time. The strength of the design is its ambiguity – it evokes
a number of other positive associations – mountains, kites, and Ustroń
sanatoriums. The logo is clear regardless of the size and media used.

pozostałe nominacje
kategoria: grafika użytkowa

other nominees
category: graphic design

zeszyt remontowy remo memo
remo memo repair notebook

parallax. międzynarodowy projekt badawczy
o charakterze edukacyjnym
parallax. an international educational research
project

publikacja naukowa „solidaryca —
fenomen komunikacyjny”
scientific publication “solidaryca —
a communication phenomenon”

wdrożenie implementation
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Academy of Fine Arts in Katowice
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
www.asp.katowice.pl

wydawca publisher
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Academy of Fine Arts in Katowice
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
www. asp.katowice.pl

Chelsea College of Art London
16 John Islip St, Westminster, London SW1P 4JU, Wielka Brytania
info@chelsea.arts.ac.uk

projekt design
Tomasz Bierkowski — tomasz@bierkowski.pl

producent producer
Agnieszka Usarek — agnieszka@projektkolektyw.pl
Łukasz Mojżeszek — lukasz@projektkolektyw.pl
Dorota Kajstura — dorota@projektkolektyw.pl
Patrycja Szuler-Żaczek
projekt design
Katarzyna Worek — kateebaag@gmail.com
Projekt powstał z myślą o wszystkich, którzy remontują dom, czy
mieszkanie, by po latach bez trudu mogli odnaleźć potrzebne informacje, dokumenty, kontakty do wykonawców. Zeszyt ma formę poręcznego segregatora. Informacje o poszczególnych etapach remontu
każdego z pomieszczeń są odnotowywane na osobnych kartach. Zaprojektowano je tak, aby jak najszybciej uzupełniać dane – stąd pomysł z opcjami do wyboru i podpowiedziami, a także krótkie porady.
The project was created for all those who renovate a house or a flat, so
that they can easily find the information, documents and useful contacts
after many years after the renovation is completed. The notebook has
the form of a handy binder. Information on individual stages of the renovation of each room is recorded on separate sheets. They are designed
so as to make it possible to add information as quickly as possible –
hence all the options and hints, as well as short pieces of advice.

projekt design
Paweł Mendrek — pawel.mendrek@asp.katowice.pl (autor / author)
Martin Newth — m.newth@chelsea.arts.as.uk (autor / author)
Katarzyna Wolny — katarzynawolny@gmail.com (projekt graficzny
i skład / graphic design and typesetting)
To wspólne przedsięwzięcie dwóch uczelni, stawiających pytania
o rolę i funkcje edukacji artystycznej w szybko zmieniającym się świecie. Formuła projektu i rozpiętość działań sprowokowały do zaprojektowania nietypowego spisu treści w publikacji. Aktywności uczestników odnotowano w tabeli, prowadzącej do kolejnych rozdziałów.
Elementy nawigacji pojawiają się także przy nazwiskach autorów esejów. W książce wykorzystano również kod kolorystyczny, przypisany
uczelniom.
It is a result of cooperation between two universities, asking questions
about the role and functions of art education in the rapidly changing
world. The formula of the project and the range of activities provoked
the design of an unusual table of contents in the publication. The participants' activities were recorded in the table, leading to subsequent
chapters. Navigation elements also appear next to the names of the authors of the essays. The book also uses colour coding associated with
the universities.
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Brak krytycznego spojrzenia na fenomen „Solidarycy” sprowokował
do przeprowadzenia badań naukowych. Punktem wyjścia stały się
pytania: na czym polega potencjał konwencji wizualnej znaku „Solidarność” oraz z czym obecnie się on kojarzy? Publikacja prezentuje
wyniki kwerendy, badań sondażowych, wywiadów i konsultacji, poszerzając kontekst o przykłady z Europy Środkowej i USA. Temat podkreślają zastosowane rozwiązania: asymetryczny układ stron, czerwień
jako drugi kolor, krój pisma, rodzaj oprawy z kolorowym szyciem.
The lack of a critical look at the phenomenon of the “Solidaryca” typeface provoked a scientific research. The starting point were the questions: what is the source of the power of the visual sign convention
of “Solidarity” and what is it now associated with? The publication presents the results of queries, surveys, interviews and consultations, expanding the context with examples from Central Europe and the USA.
The topic is emphasized by the solutions applied: asymmetric arrangement of pages, red as the second color, typeface, type of binding with
colorful sewing.

motyw zdobniczy z kolekcji śląskiej „bebok i inni”
”bebok and the others” — the silesian collection
producent producer
BGH NETWORK S.A
ul. Porcelanowa 23, 40-241 Katowice
www.porcelanabogucice.pl
export@bghnetwork.pl
projekt design
Nina Duda — nina.de@o2.pl
Tytułowy „bebok” to pojawiająca się w wierzeniach ludowych mała,
brzydka i złośliwa istota, którą straszono niegrzeczne dzieci. W tym
przypadku zyskał bardziej przyjazne oblicze, stając się swoistą wizytówką regionu i ambasadorem śląskiej kultury z uwzględnieniem specyfiki gwary. Projekt pozwala budować międzypokoleniowy przekaz.
Prostota grafiki, przywołująca na myśl bohaterów animacji, wzbudza
sympatię młodych ludzi. Z kolei dorosłym kojarzy się z opowieściami
rodziców i dziadków, z atmosferą rodzinnego domu.
“Bebok” appearing in the title is a small, ugly and malicious creature appearing in folk tales, who was used to scare naughty children. In this
case, the creature was given a more friendly face, becoming a peculiar emblem of the region and an ambassador of Silesian culture, taking
into account the specificity of the dialect. The project helps to build an
intergenerational communication bridge. The simplicity of the graphics,
bringing to mind cartoon characters, wins the favour of young people.
Adults may associate it with the stories of parents and grandparents,
with the atmosphere of a family home.

pozostałe nominacje
kategoria: usługa

other nominees
category: service design

afast powiedz to!
afast say it!

In Poland, almost 49 thousand people suffer from aphasia or the loss
of speech. These people need constant, systematic speech therapy, which is not widely available. The interactive rehabilitation platform
fills this gap – all you need is a computer with Internet access, so that
patients with support from their carers can do meaningful practice at
home. Their progress is remotely monitored by a speech therapist who
can provide additional tasks. All information and commands are presented in pictorial, written and spoken form. The platform also helps to
build a community of patients, carers and speech therapists. The application has already been used by 8,500 people.

wdrożenie implementation
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” sp. z o.o.
Park of Science and Technology “Technopark Gliwice” sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice
info@technopark.gliwice.pl
projekt design
Zuzanna Miodońska — zuza.segiet@gmail.com
Krzysztof Mrozowski — krzysztof.mrozowski@gmail.com
Michał Kręcichwost — arial@op.pl
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
— info@technopark.gliwice.pl
Fundacja Salus Publica — magdalenaannaklimek@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum — info@uj.edu.pl.
W Polsce prawie 49 tys. osób cierpi na afazję, czyli utratę zdolności
mowy. Osoby te potrzebują stałej, regularnej terapii logopedycznej,
która nie jest powszechnie dostępna. Interaktywna platforma rehabilitacyjna wypełnia tę lukę – wystarczy komputer z dostępem do Internetu, by pacjenci przy wsparciu opiekunów wykonywali ćwiczenia
w domu. Ich postępy są zdalnie monitorowane przez logopedę, który
może zlecać dodatkowe zadania do wykonania. Wszystkie informacje
i polecenia są prezentowane w formie obrazkowej, pisanej i mówionej.
Platforma służy też budowaniu społeczności chorych, ich opiekunów
i logopedów. Z aplikacji skorzystało do tej pory 8500 osób.
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Śląska Rzecz 2017 — katalog
Silesian Icon 2017 — catalogue
wydawca publisher:
Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 851 08 21
www.zamekcieszyn.pl
www.slaskarzecz.pl

mecenat patronage:
Zamek Cieszyn jest instytucją kultury
współprowadzoną przez Samorząd
Województwa Śląskiego

organizator organiser:

redakcja editors:
Beata Mońka
tłumaczenie translation:
Andrzej Pasterny
zdjęcia photos:
Piotr Borowicz, Ewa Mikusek oraz materiały firm i projektantów /
plus company and designers’ materials

współorganizator (partner instytucjonalny)
co-organiser (institutional partner):

projekt graficzny graphic design:
Idee: Agata Korzeńska, Paweł Krzywda — www.idee.pl
druk print:
Wydawnictwo Arka, Cieszyn

patroni honorowi honorary patrons:

aranżacja wystawy pokonkursowej
arrangement of the competition exhibition:
Wzorro Design: Natalia Jakóbiec, Katarzyna Pełka-Bura,
Marcin Krater — www.wzorro.com
sekretarz konkursu i koordynacja wystawy
pokonkursowej
competition secretary and coordinator of the competition exhibition:
Agnieszka Szczepanik
partnerzy partners:
nakład circulation:
1000 egz. / copies
publikacja bezpłatna / free issue
Cieszyn 2018
patroni medialni media patrons:
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