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Dywan _mohohej!DIA

Mohohej!DIA carpet

projekt: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn

design: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn

producent: Moho Design sp. z o.o., Katowice

manufacturer: Moho Design Co. Ltd., Katowice

Projektanci wykorzystali wzór ludowej wycinanki, zmieniając jej skalę, materiał i funkcję. To
połączenie tradycyjnej technologii produkcji sukna góralskiego z techniką wycinania laserowego.
Producentom udało się odnieść sukces rynkowy
i stworzyć rozpoznawalną markę. Ich projekt stał
się ikoną polskiego wzornictwa pierwszej dekady
XXI wieku. W 2008 roku jako pierwszy polski
produkt otrzymał nagrodę Red Dot.

The designers used patterns from traditional
paper-cuts, but with different scales, materials
and function. This is a combination of traditionally-made felt and laser-cutting technique.
The manufacturers achieved market success
and created a recognisable brand. Their design
became an icon of Polish design in the 2000s.
In 2008 it became the first Polish product to
receive a Red Dot award.

Wycinanka, która podbiła świat

A Cutout That Conquered the World

Inwestycja w dizajn dała początek marce Moho
Design, która aby zaistnieć na rynku, musiała
się wyróżniać. Jej produktem flagowym stał się
dywan mohohej_DIA. Pomysł zrodził się przez
przypadek. Magda Lubińska chciała kupić dywan dla swojego dziecka. Nie znalazła niczego,
co by jej odpowiadało, ale odkryła niewielką
podbeskidzką fabrykę produkującą wełniane
sukno.

Investment in design gave a good start to Moho
Design, which needed to stand out to find
itself a firm place on the market. Its signature
product became the mohohej_DIA carpet. The
idea arose by accident. Magda Lubińska wanted
to buy a carpet for her child. She found nothing
that was right for her, but she did discover
a small factory in the Podbeskidzie region of
Poland which produced wool cloth.

Największym wyzwaniem było sprawienie, aby
dywan pomimo wielu wycięć był funkcjonalny.
Zaproponowaliśmy wzór najprostszy z możliwych, szczery. Obecnie mnogość wzorów i ornamentów jest tak powszechna, że tylko proste
rzeczy mają siłę.

The greatest challenge was making the carpet
functional despite the many cutouts. We proposed a pattern that was as plain and simple
as possible. Patterns and various forms of ornamentation are so overused nowadays that only
simple things are striking.

Michał Kopaniszyn, projektant

Michał Kopaniszyn, designer

Współcześni projektanci to już nie tylko artyści
czy styliści, ale też sprawni menadżerowie, którzy stosując design thinking i pracę zespołową,
potrafią efektywnie zarządzać całym procesem
projektowym. Efektywne zarządzanie dizajnem
potrzebne jest w przedsiębiorstwie, organizacji
czy instytucji na każdym etapie jej funkcjonowania: od rozpoczęcia działalności, przez budowanie modeli biznesowych, strategii, zarządzanie
projektem, wdrożenie produktu, aż do ekspansji
na nowe rynki i komunikację wizualną.

Contemporary designers are no longer just artists
or stylists, but also efficient managers who are
able to oversee the entire design process through
‘design thinking’ and teamwork. Effective design
management is necessary in a company, organization or institution at every stage: from the
beginning of its activity, through the building
of business models and strategies, overseeing
design, and increasing the product’s value,
to expansion into new markets and visual
communication.

Magda Lubińska, projektantka

Magda Lubińska, designer

•
Magda Lubińska • m.lubinska@codedesign.pl, Michał Kopaniszyn • kopa@kopa.tv
Moho Design sp. z o.o., Katowice • www.mohodesign.com
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Książka „Martwe punkty. Antologia
poezji Na Dziko (1994–2003)”

“Martwe punkty (Dead Points).
An Anthology of Poetry
by the Na Dziko Group (1994–2003)”

w wyborze i opracowaniu Dariusza Pawelca

selected and edited by Dariusz Pawelec
projekt: Tomasz Bierkowski

design: Tomasz Bierkowski

wydawca: Instytucja Kultury Ars Cameralis
Silesiae Superioris, Katowice

publisher: Ars Cameralis Silesiae Superioris
Cultural Institute, Katowice

Antologia młodej poezji śląskiej związanej
czesne rozwiązanie wykorzystujące motywy
podkreślające treść wierszy. Użyte dwa kolory
spinają rozdziały antologii: ty, ja, my, oni.
Oszczędne środki formalne wystarczyły autorowi do indywidualnego opracowania każdej
strony tomiku.

An anthology of young poetry linked to the
Silesian Na Dziko [Wild] Group. It was chosen
pographic motifs as illustrative elements to underline the poems’ content. The two colors link
the anthology’s chapters: you, me, us, and them.
each page of the volume.

Typograf na poetyckiej ścieżce

A Typographer on a Poetic Trai

Rynek książek i publikacji jest wypełniony
często źle wydanymi książkami, a my chcieliśmy,
żeby nasze wydawnictwa trwały dłużej. Zaczęliśmy myśleć o książce jako przedmiocie, z którego się korzysta, który ma spełniać określone
funkcje, w praktycznym i duchowym sensie.

The book and publishing market is full of badly
printed books; we wanted our publications to
last. We began thinking of the book as an object
which is used, and which should fulfill a specific
function in a practical and spiritual way.

Wszystko zaczyna się od rozmowy. Na szczęście
zyskaliśmy partnerów, związanych z katowicką
ASP. Funkcjonalność, praktyczność, stopień pisma
czy komfort widzenia były dla nich oczywistymi
kwestiami. Jednocześnie nie korzystali z utartych ścieżek.
Nie jesteśmy wydawnictwem rynkowym. Nasze
publikacje to raczej świadectwo czasu i działania Ars Cameralis, pewien dokument, ślad, który
zostawiamy. Bardzo się cieszę, gdy robią dobre
wrażenie. Otwarły nam dużo drzwi i dawały
gwarancje jakości tego, czym się zajmujemy, są
rodzajem wizytówki. Dzięki temu kolejni, znani
na świecie twórcy chcą z nami współpracować.
Marek Zieliński, dyrektor Ars Cameralis
Silesiae Superioris

Everything begins with a conversation. We were
fortunate to find partners with connections to
the Academy of Fine Arts in Katowice. Functionalism, practicality, point size, and reading comfort were obvious issues for them. At the same
time, they did not go down the beaten path.
We are not a market-oriented publishing house.
Our publications are rather a testimony to the
time and events of Ars Cameralis, a certain
document, a trail we leave behind. I am very
pleased when they make a good impression.
The doors that have been opened to us and the
guarantee of quality in everything we do are
a kind of calling card. It is because of this that
numerous world-famous artists wish to cooperate with us.
Marek Zieliński, director of Ars Cameralis
Silesiae Superioris

•
Tomasz Bierkowski • bierkowski@wp.pl • www.bierkowski.pl
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Katowice • www.cameralis.art.pl
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System oznakowania wizualnego
budynku Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

A visual marking system for
the Theology Department building
at the University of Silesia, Katowice

projekt: Justyna Kucharczyk, Jerzy Stysiał,
Henryk Wilkosz

design: Justyna Kucharczyk, Jerzy Stysiał,
Henryk Wilkosz

zleceniodawca: Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

commissioned by: The Theology Department
of the University of Silesia, Katowice

wdrożenie: Stabil sp. z o.o., Katowice

implemented by: Stabil Co., Ltd. Katowice

System jest rezultatem analizy struktury
budynku i sposobu organizacji ciągów komunikacyjnych. Projektantom zależało, aby
użytkownicy łatwo orientowali się w przestrzeni uczelni. Informacja została opracowana
czytelnie i dostosowana do charakteru architektury. Projekt umożliwia szybką aktualizację
informacji w systemie.

This system is the result of an analysis of the
building’s structure and the organization of its
passageways. The designers wanted users to
be able to navigate easily through the university space. The information is clearly presented
and adapted to the nature of the architecture.
The design allows new information to be rapidly incorporated into the system.

Jak się nie zgubić na uczelni?

How to Keep from Getting Lost
at University

Najbardziej dla mnie pomocny element to identyfikacja pięter za pomocą różnych barw. Nawet
gdy wysiądziemy na niewłaściwym poziomie,
szybko zauważymy błąd. Umieszczone na filarach w pobliżu wind tabliczki z planami pięter
oraz nazwami poszczególnych zakładów wydziału w naturalny sposób przykuwają uwagę
osoby poszukującej informacji. Użytkownik nie
jest nią nachalnie bombardowany, a dla osób,
które znają budynek, znaki stają się praktycznie
niezauważalne.

The most helpful element for me is the identification of floors with various colors. Even if we get
out at the wrong floor, we very quickly realize
our mistake. Signboards with the floor plan and
the names of particular faculty institutes located
on pillars near the elevator catch the attention
of people seeking information in a natural way.
The user is not aggressively bombarded, and
for those who know the building well, the signs
practically fade into the background.

ks. dr Grzegorz Strzelczyk, wykładowca
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Father dr Grzegorz Strzelczyk, lecturer in the
Theology Department at the University of
Silesia

System bardzo polubiliśmy, bo jest czytelny
i intuicyjny. Od razu „wpadł” nam w oko, bo jest
zaprojektowany z myślą o młodych ludziach.
Dobrze wpisał się w architekturę budynku,
kolorem złagodził jej surowość.
Marek Dreinert, absolwent Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

We like the system very much, because it is legible and intuitive. It caught our eye at once, because it is designed with young people in mind.
It is a good match for the architecture of the
building, the color making it seem less severe.
Marek Dreinert, graduate of the Theology
Department at the University of Silesia

•
Justyna Kucharczyk • jukucharczyk@gmail.com, Jerzy Stysiał • stabil@stabil.com.pl,
Henryk Wilkosz • stabil@stabil.com.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • www.wtl.us.edu.pl
Stabil sp. z o.o., Katowice • www.stabil.com.pl
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Zestaw do kawy i herbaty Tomaszów

Tomaszów coffee and tea set

projekt: Bogdan Kosak

design: Bogdan Kosak

wytwórca: Modelarnia Ceramiczna Bogdan
Kosak, Cieszyn

manufacturer: Bogdan Kosak Ceramic
Workshop, Cieszyn

Formy poszczególnych elementów zestawu
nawiązują do prostych, sprawdzonych wzorów
glinianych naczyń ludowych oraz wyrobów
manufaktur Korca, Baranówki, Tomaszowa.
Projektant zadbał o wysoką jakość wykonania, pozostawił jednak, zazwyczaj ukrywane,
technologiczne ślady po łączeniu form, wykorzystując je jako delikatną dekorację. Przewidziano trzy rodzaje zdobień, każde nadaje
kompletowi inny wyraz.

This set’s pieces draw on simple, familiar
patterns of ceramic folk dishes and products
from Korzec, Baranówka, and Tomaszów. The
designer achieved a high quality effect, while
leaving normally concealed irregularities at
the pieces’ joints, using them as a subtle form
of decoration. Three types of decoration were
used, giving each set a different character.

Obserwacja – inspiracja

Observation – Inspiration

W projektowaniu pomogły mi piesze wycieczki
polnymi drogami i górskimi ścieżkami. Częstym
widokiem w takich miejscach są przydrożne krzyże i kapliczki z bukietami kwiatów
w słoikach, zwykłych szklanych słoikach. Ten
prosty przedmiot uświadomił mi, jak bardzo
jest funkcjonalny. Naczynie do przechowywania
żywności stało się wazonem i może być szklanką, a może jeszcze czymś innym?

I was helped in design by footpaths through
fields and mountain trails. The roadside crosses
and chapels with bouquets of flowers in jars
(often made of glass) are more visible in such
places. I was struck by the functionality of this
simple object, the jar. A receptacle for storing
food becomes a vase, and can also be a glass,
and maybe something else as well?
Bogdan Kosak, designer, ceramist

Bogdan Kosak, projektant, ceramik

Szkice Tomaszowa / Tomaszów sketches

•
Bogdan Kosak • bogdan@ceramikakosak.pl
Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak • www.ceramikakosak.pl
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Krój pisma Silesiana

Silesiana typeface

projekt: Henryk Sakwerda, Artur Frankowski

design: Henryk Sakwerda, Artur Frankowski

zleceniodawca: Śląski Urząd Marszałkowski,
Katowice

commissioned by:
Katowice

Krój pisma powstał w wyniku analizy śląskich
starodruków i rękopisów, jest próbą poszukiwania współczesnej litery o regionalnym
charakterze. Autorzy stworzyli ozdobny font
bazujący na piśmie pochyłym. Nadali mu nowoczesny wyraz oraz przystosowali do pracy
zentacyjnych drukach administracji województwa śląskiego.

This typeface resulted from an analysis of
antique Silesian prints and manuscripts, in an
attempt to search for contemporary letters of
regional character. The authors created a decorative typeface based on sloping writing. They
gave it a contemporary look and adapted it for
use by computers. The typeface was designed
for the Silesian Province’s administrative formal documents.

szkice Silesiany / Silesiana sketches

font Silesiana w programie Fontlab /
The Silesiana font in the Fontlab program

•
Henryk Sakwerda • h.sakwerda@gmail.com, Artur Frankowski • studio@fontarte.com

Śląski Urząd Marszałkowski, Katowice • www.slaskie.pl
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Łóżko LE dla oddziałów intensywnej
opieki medycznej

LE bed for medical intensive care
departments

projekt: Jerzy Wójcik, Adam Maślanka

design: Jerzy Wójcik, Adam Maślanka

producent: Żywiecka Fabryka Sprzętu
Szpitalnego FAMED S.A.

manufacturer: FAMED Hospital Equipment
Factory Co., Żywiec

Łóżko umożliwia płynną regulację pozycji
pacjenta, zapewniając najlepsze ułożenia ciała
ze względu na rodzaj schorzenia, zalecenia
lekarskie czy rehabilitację. Regulacja zapewnia również dogodne warunki pracy służbom
medycznym. Wyrób ten wpłynął pozytywnie
na zmianę wizerunku firmy zarówno od strony
technicznej, jak i wzorniczej, podnosząc konkurencyjność oferty przedsiębiorstwa.

This product helps to smoothly regulate the
patient’s position, guaranteeing the best body
posture for their type of ailment, medical
instructions, or physiotherapy. It also allows
medical personnel to carry out their work
in comfort. The product has improved the
company’s image, in both technical and design
terms, and increased the competitiveness of
the company’s products.

Dizajn dla zdrowia

Design for Health

Zaczęło się od zakładu produkującego zapałki,
zlokalizowanego niedaleko Żywca. Był to rok
1870. Potem zmienił się właściciel, który
postawił na wytwarzanie prostych metalowych
łóżek i mebli z rur galwanizowanych. Z czasem
produkcja dla branży medycznej zdominowała ofertę firmy. Przełom w dotychczasowym
myśleniu o wzornictwie miał miejsce w 1997
roku, podczas wizyty na najważniejszych
targach medycznych Medica w Düsseldorfie,
gdzie dostrzeżono dystans, jaki dzieli polskiego producenta od światowej czołówki. Odtąd
zaczęły się poszukiwania nowych rozwiązań
technicznych i prace nad poprawieniem ergonomii oferowanych produktów. Firma nawiązała współpracę z projektantem specjalizującym
się we wzornictwie przemysłowym. Zebrane
doświadczenia pozwoliły stworzyć łóżko przeznaczone dla pacjentów oddziałów intensywnej
opieki medycznej. Zasadniczym wyzwaniem
było wprowadzenie takich rozwiązań, które
ułatwią chorym znoszenie i tak trudnej sytuacji,
a personelowi medycznemu pomogą w opiece
nad pacjentem. Obniżenie wysokości łóżka,
możliwość bezproblemowego ustawiania
różnych pozycji, łatwe do zdemontowania
elementy – to tylko kilka z pomysłów, które
zrealizowano. Zastosowano również system
przechylania łóżka, dzięki któremu nie trzeba
chorego podnosić, co znacznie uławia opiekę
nad nim. Łóżko wyposażono też w układ do
ważenia, który pozwala kontrolować wagę
pacjenta i właściwie dobierać leki.

It began with a factory that made matches, not
far from Żywiec. The year: 1870. Then came
a change of owner, who devoted his energy
to producing simple metal beds and furniture
made of galvanized pipes. Over time, production for the medical industry came to dominate
the company’s selection. A breakthrough in
their design thinking occurred in 1997, during
a visit to the most important medical fair,
Medica in Düsseldorf, where they saw the gap
between the Polish producers and the world
leaders. From then on, they began searching
for new technological solutions and working
on improving the ergonomics of the products
they offered. The company began cooperating
with an industrial designer. This brought in the
experience they needed to create a bed designed for patients of intensive care facilities.
One major challenge was introducing solutions
that would allow patients to withstand such
difficult situations, and help medical personnel
to attend to these patients. Lowering the beds,
trouble-free adjustment to various positions,
and components that are easy to disassemble
– these are only a few of the ideas that were
introduced. A system for reclining the bed was
also brought in, which means you need not lift
the patient to make it significantly easier to
provide care. The bed is also equipped with
a weighing device, to monitor the patient’s
weight and choose the medicine accordingly.

•
Jerzy Wójcik • www.jwojcik-design.com, Adam Maślanka • adammaslanka@o2.pl
Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. • www.famed.com.pl
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Seria opraw oświetleniowych
LED Music Line

LED Music Line lighting series

projekt: Krzysztof Skiba

design: Krzysztof Skiba

producent: Skoff sp. z o.o.,
Czechowice-Dziedzice

manufacturer: Skoff Co. Ltd.,
Czechowice-Dziedzice

Oprawy przeznaczone do wyznaczania ciągów
komunikacyjnych, doświetlania schodów czy
elewacji – miejsc, które nie potrzebują intensywnego energochłonnego oświetlenia. Atutem
opraw jest neutralna forma łatwo wpisująca
się w różne struktury architektoniczne. Użyty
materiał i jakość wykonania nadają produktowi
elegancji.

Lights designed to illuminate transportation
routes, staircases and elevations – places which
do not require bright, energy-consumptive
lighting. A positive feature of the lights is their
neutral form, which can be adapted to various
architectural contexts. The materials and the
quality of manufacture give the product
an elegance.

Najważniejsza jest prostota

Simplicity Is Most Important

Powodem stworzenia tej serii opraw była nisza
rynkowa. Takiego produktu dotychczas nie było.
Forma została narzucona przez cechy funkcjonalne. Wymiary powszechnie używanych puszek
elektroinstalacyjnych, w których miały być mocowane oprawy, są z góry określone. One narzuciły
wymiary oprawy.

A market niche prompted us to create this series
of fixtures. There had been no product like it
before. The form was dictated by the functional
attributes. The dimensions of the generally used
electro-installation casings, where the fixtures
were to be installed, are set in advance. It was
these which dictated the dimensions of the
fixtures.

W projektowaniu kieruję się zasadą, że najlepsza jest prostota i zastosowanie najlepszych
materiałów. Wtedy sukces jest prawie gwarantowany.

Krzysztof Skiba, projektant,
właściciel Skoff sp. z o.o.

The guiding principle in design is that simplicity
and the best materials make for the best solutions. Then success is practically guaranteed.

Krzysztof Skiba, designer,
owner of Skoff Co. Ltd.

•
Skoff sp. z o.o. • www.skoff.pl
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Identyfikacja wizualna Centrum Sztuki
Współczesnej Kronika w Bytomiu

Visual identification for the Kronika
Contemporary Arts Center, Bytom

projekt: Tomasz Bierkowski

design: Tomasz Bierkowski

zleceniodawca: Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika, Bytom

commissioned by: Kronika Contemporary Arts
Center, Bytom

Kompleksowo opracowany system identyfikacji
wizualnej, którego najważniejszym elementem
jest mocne wizualnie logo. Identyfikacja zwraca
uwagę odbiorcy niezależnie od kontekstu, budując wyrazisty obraz instytucji i wyróżniając
ją na tle innych w regionie. Charakter druków
odpowiada kulturalnym działaniom Centrum
Sztuki Współczesnej i pozwala na użycie ich
w różnorodnych działaniach promocyjnych.

A complete visual identification system whose
most important element is the visual strength
of its logo. It catches the eye in any context,
giving the institution a distinct image and setting
it apart from others in the region. The graphic
look matches the cultural activities of the arts
center, and can be used in a wide range of
promotional initiatives.

Dobrze zaprojektowana identyfikacja

A Well Designed Visual ID

Zaprojektowana w 2006 roku identyfikacja
CSW Kronika od lat pozostaje niezmieniona, bo
okazała się ponadczasowa i jest dobrze odbierana przez pracujących z nią projektantów.

This ID designed for Kronika Contemporary
Arts Center in 2006 has remained intact,
because it has turned out to be timeless, and is
well received by the designers working with it.

Powstał zwarty, od lat konsekwentnie rozwijany przez innych projektantów system,
który faktycznie tworzy spójny, rozpoznawalny i charakterystyczny wizerunek bytomskiej
instytucji kulturalnej. Z perspektywy czasu,
która to niejednokrotnie negatywnie weryfikuje
każdy wdrożony projekt, stwierdzam, że system
identyfikacji CSW Kronika spełnia swoje funkcje,
jednocześnie nie przeszkadza i nie konkuruje
z różnorodnym językiem wizualnym obecnym
w prezentowanych dziełach sztuki, pomaga mówić o realizowanych projektach artystycznych
i społecznych oraz silnie zaznaczyć obecność
CSW Kronika na mapie instytucji kultury nie
tylko w regionie, ale w skali całego kraju.

It has remained a contained system that other
designers have consistently developed for years,
creating a coherent, recognizable, and characteristic image for the Bytom cultural center. From
the perspective of time, which often negatively
verifies implemented designs, I can state that
the Kronika Contemporary Arts Center ID system carries out its function, neither competing
nor interfering with the diverse visual languages
in the works of art presented, assisting them to
speak of the arts and social projects being created, and strongly marking the presence of the
Kronika Contemporary Arts Center on the map
of cultural institutions, not only in the region,
but across the country.

Tomasz Bierkowski, projektant

Tomasz Bierkowski, designer

Identyfikacją w Kronice zajmowało się już wielu
grafików. Logotypem posługują się również zapraszani do współpracy artyści. Siłą tego znaku
jest to, że świetnie sprawdza się na wydrukach
w pełnym kolorze, na wysokiej jakości papierze,
jak i na czarno-białych czy wręcz kopiowanych
na ksero materiałach. Za każdym razem sprawia wrażenie, ze został zaprojektowany dla
tego właśnie nośnika.

Many graphic artists have already worked with
the Kronika logo, as have specially Invited artists. The strength of the design is that it works
great in full-color print-outs, on high-quality
paper, and on black-and-white or even photocopied materials. It always gives the impression
that it was specially created for the medium in
question.

Marcin Wysocki, projektant pracujący obecnie
dla CSW Kronika

Marcin Wysocki, a designer currently employed
at the Kronika Center for Contemporary Arts
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Kolekcja ultralekkich
wyrobów puchowych

Collection of ultra-light
down products

projekt: zespół Pracowni Sprzętu Alpinistycznego

design: Climbing Equipment Studio team

producent: Pracownia Sprzętu Alpinistycznego
Małachowski, Dębowiec

manufacturer: Malachowski Alpine Workshop,
Dębowiec

Trzy kurtki, plecak i torba są wykonane z ultralekkiego tworzywa poliestrowego połączonego
z puchem. Materiały te umożliwiają spakowanie wyrobów w niewielkie i lekkie pakunki.
Jest to przykład trafnego przełożenia doświadczeń w konstruowaniu wysokogórskiej odzieży
sportowej na odzież miejsko-turystyczną, co
jest ważne współcześnie, gdy wiele osób dużo
czasu spędza w podróży.

Three jackets, a backpack, and a bag made
from ultra-light polyester fabric stuffed with
down. The materials allow the products to
be packed in small, light packages. This is an
excellent example of the transfer of experience
from specialized climbing clothing to casual,
urban wear which is crucial for people who
spend much of their time travelling.

Kosmiczna technologia w codziennym
życiu

W zewnętrznej warstwie naszych kurtek
wykorzystujemy technologie wymyślone przez
Japończyków. Stosują oni rodzaj przędzy, która
jest bardzo cienka i lekka. Powstająca z niej
tkanina (100×150 cm) waży około 27 gramów
– czyli czterokrotnie mniej niż kartka papieru.
Jeszcze na poziomie molekularnym, na wytwarzane włókno nakładany jest teflon. Dzięki temu
zyskuje ono „wodoodpychające” właściwości.
Dopiero z tak zabezpieczonych włókien powstaje materiał, który wytrzymuje nawet 50 cykli
prania. Tę właściwość tkaniny docenimy, gdy na
naszą kurtkę coś się wyleje. Ciecz spłynie, nie
pozostawiając śladu.
Wewnętrzną warstwę kurtek wypełnia gęsi
puch o bardzo wysokiej sprężystości (minimum
750 cui). Ważne jest, aby jak najmniejsza ilość
puchu po napełnieniu danej komory, miała jak
największą siłę jej rozprężenia. Dzięki temu puch
„złapie” jak najwięcej powietrza, które ogrzewamy swoim ciałem. Jeśli zastosujemy puch
niskiej jakości, nawet dużo i grubo, nie uzyskamy bardzo dobrych właściwości termicznych.
I dlatego mogliśmy wymyślić koszule puchowe –
o koszulowym kroju, ultralekkie, cienkie i trwałe,
do noszenia na co dzień w chłodniejsze dni przez
osoby, które nie lubią sportowej mody.

Outer Space Technology in Everyday
Life

The outer layer of our jackets uses technology
invented by the Japanese. They use a kind of
yarn that is very thin and light. The resulting
fabric (100×150 cm) weighs around 27 grams –
four times less than a piece of paper. On the molecular level, when the fibers are being produced,
they are covered in Teflon. This gives it water-resistant qualities. Only fibers thus secured
make material that can go through 50 washing
cycles. We come to appreciate this quality of the
fabric when we spill something on our jacket.
The fluid slides off without a trace.
The inner layer of the jacket is filled with very
springy goose down (minimum 750 cui). It is
imperative that, after filling a section, the smallest quantity of down has the greatest power
to expand, for the down to ‘catch’ as much air
as possible, which we heat with our body. If we
use low-quality down, even if it is ample and
thick, we do not attain good thermal qualities.
This is why we could invent a down shirt – cut
like a shirt, ultra-light, thin, and hardy – everyday wear for people who do not like the sporty
look.
Tomasz Grubecki, worker at the sales department of the Malachowski Alpine Workshop

Tomasz Grubecki, pracownik działu sprzedaży
Pracowni Sprzętu Alpinistycznego Małachowski
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Plakat i książka Yane Calovski,
Hristina Ivanoska „Oskar Hansen’s
MOMA”

“Oskar Hansen’s MOMA”, a book and
poster by Yane Calovski and Hristina
Ivanoska

projekt: Ariane Spanier

design: Ariane Spanier

wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika, Bytom

publisher: Kronika Contemporary Arts Center,
Bytom

Książka oraz dwustronny plakat, w polskiej
i macedońskiej wersji językowej, towarzyszyły
wystawie poświęconej niezrealizowanemu (pochodzącemu z 1963 roku) projektowi konkursowemu Muzeum Sztuki Nowoczesnej Oskara
Hansena w Skopje. Graficzny motyw sześcioboku nawiązuje do „formy otwartej” – koncepcji
architektonicznej Oskara Hansena. Wyrazisty,
wibrujący motyw graficzny dobrze nawiązuje
do charakteru projektu Hansena.

A book and a twin-sided, bilingual poster
in Polish and Macedonian, accompanied an
exhibition on an unexecuted design competition (1963) for the Oskar Hansen Museum of
Modern Art, Skopje. The hexagonal graphic
motif draws from the “open form” – an architectural concept of Oskar Hansen’s. The distinct,
vibrating graphic motif reflects the character of
Hansen’s design.

Projekt dla nieistniejącego muzeum

Design for a Non-Existent Museum

W 1963 roku wskutek wstrząsów tektonicznych została zniszczona ogromna część Skopje.
Polski rząd w geście solidarności zorganizował
konkurs architektoniczny na projekt nowego
muzeum. Oskar Hansen wymyślił sterowany
elektronicznie budynek modularny, który
można chować pod ziemią. Wizjonerski projekt
nie został jednak nigdy zrealizowany. 40 lat
później dwoje artystów macedońskich – Yane
Calovski i Hristina Ivanoska przedstawili hipotetyczny program nieistniejącego muzeum, fantazjując, że zostało wybudowane, funkcjonuje
i organizuje kolejne artystyczne przedsięwzięcia. W ten sposób powstała dokumentacja fikcyjnych wystaw, programów i wykładów oraz
cykl plakatów zaprojektowanych przez Ariane
Spanier, berlińską projektantkę i graficzkę.

In 1963 tectonic shock waves destroyed a major part of Skopje. In a gesture of solidarity the
Polish government organized an architectural
competition for a new museum design. Oskar
Hansen invented an electronically controlled
modular building, which could be stored
underground. This visionary design was
never executed, however. 40 years later, two
Macedonian artists – Yane Calovski and Hristina
Ivanoska – prepared a hypothetical program
for this non-existing museum, fantasizing that
it had been built, and was operating and organizing artistic events. This led them to document
fictional exhibitions, programs, and lectures,
and a series of posters designed by Ariane
Spanier, a Berlin designer and graphic artist.

Niezrealizowany projekt muzeum w Skopje – Oskar Hansen / An unexecuted design for the museum
in Skopje – Oskar Hansen

•
Ariane Spanier • mail@arianespanier.com
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Kiosk multimedialny Infobox IB 190BW

Infobox IB 190BW multi-media kiosk

projekt: Npd nowy produkt design,
INNO projekt (Paweł Balcerzak,
Bartosz Dobrowolski, Wawrzyniec Skoczylas,
Maciej Sobczak, Michał Stefanowski)

design: Npd New Product Design,
INNO Projekt (Paweł Balcerzak,
Bartosz Dobrowolski, Wawrzyniec Skoczylas,
Maciej Sobczak, Michał Stefanowski)

producent: Infobox sp. z o.o., Cieszyn

manufacturer: Infobox Co. Ltd., Cieszyn

Kiosk służy do świadczenia usług informacyjnych, sprzedażowych i reklamowych. Dzięki
neutralnej formie nie konkuruje z otoczeniem,
łatwo wpisuje się w dowolną przestrzeń publiczną. Lekka w wyrazie bryła i dobra jakość
wykończenia oraz łatwość utrzymania obiektu
w czystości są mocnymi stronami projektu.

This kiosk provides general, sales, and advertising information. Its neutral form does not
clash with its surroundings, easily blending
in with any public space. Elegant shape, solid
workmanship, and ease of cleaning are the
design’s assets.

Jak dizajn pomaga rozwijać firmę?

How Does Design Help to Develop
a Company?

Informacja to współcześnie najbardziej pożądany towar. Dlatego pracując nad koncepcją kiosku multimedialnego, projektanci i konstruktorzy skupili się właśnie na niej. Infobox 190BW
stał się dowodem na to, że „projektować można
poprzez upraszczanie i syntezę. Nie trzeba
dodawać kolejnych elementów, by wyróżniać
się na tle konkurencji”.

Information is the most desirable commodity
of our day. This is why it was the main focus
for the designers and constructors in working
on a design for a multimedia kiosk. The Infobox
190BW proved that “you can design through
simplification and synthesis. You need not add
anything to stand out from the competition.”

„Infobox to polski wyrób przeznaczony do
przestrzeni publicznej. Dizajn jest zatem w tym
przypadku zarówno wsparciem rodzimej myśli,
jak i głosem w dyskusji dotyczącej uporządkowania elementów małej architektury” – opowiada zespół projektowy.
W 2011 roku Infobox sprzedał ponad 800
urządzeń różnego typu. W ciągu kilku lat
z firmy działającej lokalnie stał się liderem
na polskim rynku kiosków multimedialnych.
Zawdzięcza to między innymi współpracy
z projektantami, którzy podsunęli nowatorskie
rozwiązania i pomogli zdobyć nowe rynki. Zaczęło się od projektu nowego produktu, potem
projektanci przeprojektowali logo oraz odświeżyli wizerunek marki, który stał się kolejnym
impulsem dla rozwoju firmy.

“The Infobox is a Polish product designed for
the public space. In this case design supports
a local way of thinking, and provides a voice
in the discussion on how small pieces of
architecture should be structured,” says the
design team.
In 2011 the Infobox sold over 800 units of various kinds. Over the course of a few years, the
company has moved from being local in scope
to becoming a leader on the Polish multimedia
kiosk market. This they owe to their collaboration with designers, who put forward innovative solutions to help conquer new markets.
It began with designing a new product, after
which they redesigned the logo and refreshed
brand identity, which was another impetus to
develop the company.

•
Npd nowy produkt design, INNO projekt (Paweł Balcerzak, Bartosz Dobrowolski,
Wawrzyniec Skoczylas, Maciej Sobczak, Michał Stefanowski) • www.inno-npd.pl
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System oznakowania wizualnego
Międzynarodowego Portu Lotniczego
Katowice w Pyrzowicach

Visual marking system for Pyrzowice
International Airport, Katowice

projekt: Andrzej Sobaś, Justyna Kucharczyk

design: Andrzej Sobaś, Justyna Kucharczyk

zleceniodawca: Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze S.A., Katowice

commissioned by: Upper Silesian Aviation
Group Co., Katowice

Poziom i zakres opracowania mieszczą się
w dobrych międzynarodowych standardach dla
tego typu rozwiązań. Projekt powstał na bazie
analizy zarówno samej przestrzeni poczekalni
lotniska, jak i zachowań pasażerów. Wybrano
krój pisma, który poprawia czytelność komunikatów podświetlanych ledowo. Piktogramy,
potraktowane swobodnie, odpowiadają charakterowi kroju.

The quality and range of the design system are
consistent with international standards. The
design was created on the basis of analyses
of the airport’s waiting area and passenger
behavior. A typeface was chosen to improve
the legibility of LED information. The pictograms used suit the character of the typeface.

Jak ułatwić orientację na lotnisku?

How to Help People Find Their Way
at the Airport?

Podstawowym celem projektu było funkcjonalne
i spójne rozwiązanie dotyczące systemu informacji wizualnej dla terminali A i B. Obejmowało
ono organizację informacji związanych z funkcjami lotniska, określenie hierarchii ich ważności
dla pasażera oraz wyznaczenie stref reklamy.

The basic aim of the design was a functional and
coherent solution for the visual information system of terminals A and B. It included organizing
information on the airport operations, defining
the hierarchy of their importance for passengers,
and marking out the advertising zone.

Odrzuciliśmy stare, tradycyjne rozwiązania,
decydując się na mocne i niecodzienne zestawienia kolorów. Zaproponowaliśmy zastosowanie
funkcjonalnych i energooszczędnych diod LED we
wszystkich kasetonach informacyjnych na lotnisku.

We discarded the old, traditional solutions, deciding on a vivid and unusual color assortment.
We proposed using functional and energy-saving
LED diodes in all the airport’s information stands.

Bardzo ważnym elementem projektu była
organizacja informacji na poszczególnych
kasetonach oraz jej koordynacja ułatwiająca
doprowadzenie pasażerów do celu. Wyznaczyliśmy najważniejsze miejsca dla punktów
informacyjnych oraz określiliśmy treść i formę
komunikatów.

The organization of the information at the
various stands was a very important aspect
of the design, as was its coordination to allow
passengers to arrive at their destinations. We
marked the most important places for information points and defined their content and form.
Justyna Kucharczyk and Andrzej Sobaś,
designers

Justyna Kucharczyk i Andrzej Sobaś,
projektanci
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Sygnalizator drogowy ZIRslim

ZIRslim traffic lights

projekt: Michał Latko, Leszek Czerwiński

design: Michał Latko, Leszek Czerwiński

producent: Zakład Inżynierii Ruchu
W. Sylwestrzak i s-ka, Bytom

manufacturer: Zakład Inżynierii Ruchu
W. Sylwestrzak & Co., Bytom

Modułowy sygnalizator wykonany z tworzywa sztucznego pozwala na różne zestawienia
funkcjonalne oraz łatwy montaż i serwisowanie.
Dzięki zastosowaniu technologii przemysłowej zmniejszono wagę i koszty wykonania.
Wypracowano powściągliwą formę w myśl
zasady: „mniej można, więcej nie trzeba”, co
dobrze się sprawdza w przestrzeni publicznej.
Wyrób trafił również na rynki zagraniczne.

Modular traffic lights made of synthetic material that can be organized in various functional
arrangements which are easy to assemble
and service. The use of industrial technology
reduced weight and manufacturing costs. The
form was designed according to the adage “less
is more,” which works well in public space. The
product has also been put onto foreign markets.

Czy dizajn się opłaca?

Does Design Pay?

Sygnalizator jest dopasowany w 100% do
dotychczasowego systemu montażu.

This signal is 100% compatible with the present
assembly system.

Produkcja pochłania o 15% mniej energii
w porównaniu z poprzednio produkowanym
przez firmę modelem.

Its production requires 15% less energy compared to the model previously produced by
the company.

Dzięki zastosowaniu nowego źródła światła
zmniejszyła się głębokość urządzenia oraz jego
waga (o 20%).

The use of a new light source reduced the depth
of the equipment and its weight (by 20%).

Diody LED o żywotności 60 tys. godzin zastąpiły żarówki o żywotności 8 tys. godzin.
Dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji czas,
którego serwisant potrzebuje na wymianę
uszkodzonego modułu, skrócono do 3 minut.

LED diodes that last 60,000 hours replaced
bulbs that lasted 8,000 hours.
The new construction reduced the time required by the service men to replace a damaged module to 3 minutes.
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Seria książek edukacyjnych „Trener*”

“Trener*” series of educational books

projekt: Grzegorz Podsiadlik, Parastudio

design: Grzegorz Podsiadlik, Parastudio

wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN,
ParkEdukacja, Bielsko-Biała

publisher: School Publishers PWN,
ParkEdukacja, Bielsko-Biała

Projektant użył języka wizualnego dostosowanego do wieku odbiorcy, unikając jednak tak
częstej w polskich podręcznikach infantylnej
dekoracyjności. Klarowny układ struktury
książki wzbogacono swobodniejszymi elementami graficznymi. Pomimo dużej różnorodności
tematycznej seria zachowuje spójność graficzną. Cechą wyróżniającą książkę jest dobrze
przygotowana treść merytoryczna i służąca jej
staranna forma graficzna.

The designer used a visual language adapted
to the end-users’ age group, taking pains to
avoid the infantile decoration so often seen
in Polish schoolbooks. The book’s clear layout
is paired with freer graphic elements. In spite
of the considerable thematic variety, the series
remains graphically coherent. Scrupulously
prepared content and precise graphic form are
the book’s strongest assets.

Aż przyjemnie się uczyć!

Wszystko zaczęło się od jednej książki, potem
dochodziły kolejne i kolejne. W sumie seria
„Trener*” rozrosła się do kilkunastu książek, więc
moim zadaniem było przewidzieć, jak kolejne
podręczniki będą się wyróżniały, a zarazem
będą stanowiły spójny projekt. Najtrudniejsze
było dla mnie zaprojektowanie systemu pomocy
„Trenera*” w taki sposób, aby nawet przy dużej
ilości adnotacji w zadaniach opisowych wszystko było czytelne i jasne dla ucznia.

Learning Is Fun!

It all started with one book, then more and
more came along. Ultimately the “Trainer*”
series grew to over a dozen books, and so my
task was to anticipate how the following textbooks would differ, while remaining a coherent
design. The most difficult part was designing the
“Trainer*” system so that everything was clear
and legible for the learner even with a great
quantity of annotations in descriptive tasks.

Grzegorz Podsiadlik, designer
Grzegorz Podsiadlik, projektant

„Trener*” – strona z podręcznika do matematyki /“ Trainer*” – a page from the mathematics textbook
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Plecak XC3

XC3 backpack

projekt: Wojciech Kłapcia

design: Wojciech Kłapcia

producent: Ewa Piątkowska-Pająk, Pajak Sport,
Bielsko-Biała

manufacturer: Ewa Piątkowska-Pająk, Pajak
Sport, Bielsko-Biała

Lekki plecak do tak zwanej szybkiej turystyki
charakteryzuje się nowym, łatwym sposobem
zapięcia polegającym na rolowaniu górnej
klapy. Wygodzie użytkowania służy szereg
specjalistycznych udogodnień, jak na przykład
pas biodrowy z obszerną kieszenią, ekspander
na froncie czy dystansowa dzianina antypotna w miejscach styku z ciałem. Pomimo wielu
usprawnień technicznych plecak zachował
przyjazną formę.

This light backpack for “speed hiking” is characterized by its new and easy fastening system
based on a rolled-up top flap. A whole raft of
special features serve the user’s convenience,
such as a waist belt with a large pocket, frontward expansion, and anti-perspiration fabric
in places where it touches the body. Despite its
many technical features, the backpack retains
a user-friendly form.

Projektant testuje swoje pomysły

The Designer Tests His Ideas

Od pierwszego pomysłu do uszycia prototypu
minęły zaledwie dwa tygodnie. Wcześniej
projektant musiał zebrać wszystkie niezbędne
informacje o tkaninach, o tym, kto i w jakich
warunkach atmosferycznych będzie używał
plecaka. Musiał on spełniać swoją funkcję przy
padającym deszczu i śniegu, przy długotrwale
palącym słońcu, w bardzo wysokich górach.

Only two weeks elapsed between the first
idea and sewing the prototype. Beforehand,
the designer had to gather all the necessary
information about fabrics, about who would be
using the backpack and in what atmospheric
conditions. It had to serve its function in rain
and snow, during long hours in the burning sun,
and in very high mountains.

Dlatego projektant osobiście przeprowadził
większość testów polowych, sprawdzając
między innymi komfort korzystania z plecaka
w grubych rękawicach, przy oszronieniu czy
oblodzeniu. Wszystko to pozwoliło na szybkie
wychwytywanie usterek, czy niedociągnięć
nieprzewidzianych w procesie projektowania.

This is why the designer personally did the majority of the field tests, checking the comfort of
using the backpack while wearing thick gloves,
in frost or ice. All this allowed for flaws to be
quickly caught, shortcomings that had not been
predicted during the design process.

Plecak ten zapoczątkował w firmie całkowicie
nowe podejście do wzornictwa. Przekonaliśmy się, że dobry dizajn to połączenie estetyki
z funkcjonalnością – podsumowuje producent
Ewa Piątkowska-Pająk.

This backpack introduced a whole new approach
to design in our company. We realized that
good design is a combination of aesthetics
and functionality, concludes producer Ewa
Piątkowska-Pająk.

•
Wojciech Kłapcia • sasq@pajaksport.pl
Ewa Piątkowska-Pająk, Pajak Sport, Bielsko-Biała • www.pajaksport.pl
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Identyfikacja wizualna drukarni Times

Visual identification
for Times Printing Office

projekt: Bartłomiej Witkowski

design: Bartłomiej Witkowski

zleceniodawca: Drukarnia Times, Bielsko-Biała

commissioned by: Times Printing Office,
Bielsko-Biała

Identyfikacja obejmuje zarówno elementy standardowe – logo, papiery firmowe czy materiały
reklamowe – jak i standy ekspozycyjne, ubiory
robocze pracowników, system oznakowania
wnętrz, fasady budynku czy samochodów.
Projekt wyróżnia odważna kolorystyka, konsekwencja i staranność wykonania.

This identification includes both standard
elements – a logo, letterhead and advertising
materials – as well as exhibition stands, work
clothes for staff, and a system for marking
interiors, the facades of the building, and its
vehicles. The design is distinguished by a bold
color scheme, coherence, and quality of workmanship.

Jak zyskać, odświeżając
wizerunek firmy?

How to Profit by Refreshing
a Company’s Image?

Po pierwszych spotkaniach z projektantem
uświadomiliśmy sobie, że dizajn to również
dbanie o wizerunek naszej firmy, który ma
niebagatelny wpływ na realne osiągnięcia
biznesowe. Zaskoczyło nas bardzo szerokie
podejście do tematu. Okazało się, że projektant
nie pracuje nad naszym wizerunkiem tylko
zza swojego biurka, od razu przystępując do
projektowania, lecz najpierw „uczy się” naszej
firmy, odkrywając ją od środka, poznając ludzi,
stosowane technologie – w tym park maszynowy – oraz sposób komunikacji wewnątrz, jak
i na zewnątrz firmy.

After the first meetings with the designer we
realized that design also meant tending to the
image of our company, which has a major influence on real business achievements. We were
very surprised by their wide approach to the
subject. It turned out that the designer not only
works on our image from behind his desk, getting right down to design, but first ‘learns’ about
our company, discovering it from the inside,
meeting the people and the technologies used –
including the machine park – and the way we
communicate inside and outside of the company.

Odkąd zaprezentowaliśmy nowy wizerunek na
rynku, zanotowaliśmy znaczny wzrost zamówień oraz pojawianie się nowych klientów,
ceniących sobie wysoki poziom usług. Inwestycja w dizajn w naszym przypadku pomogła
w stworzeniu obrazu naszej firmy jako rzetelnego, nowoczesnego i wiarygodnego partnera
biznesowego.

Ever since we have presented our new image on
the market, we have noted a substantial growth
in commissions and the appearance of new
clients, who value a high level of services. For
us, investing in design has helped to create an
image of our company as a solid, modern, and
trustworthy business partner.

Rafał Cichowski, co-owner of the Times
Printing Office

Rafał Cichowski, współwłaściciel drukarni Times

•
Bartłomiej Witkowski • bartek@d-zion.pl • www.d-zion.pl
Drukarnia Times, Bielsko-Biała • www.times.com.pl
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Kurtka LATOK, spodnie GIV

LATOK jacket, GIV trousers

projekt: Pracownia Działu Przygotowania
Produktu firmy Mount

design: Product Preparation Department
at Mount

producent: Mount sp. z o.o., Świętochłowice

manufacturer: Mount Co. Ltd., Świętochłowice

Ubiór przeznaczony dla osób uprawiających
wspinaczkę. Powstał przy współudziale czołowych polskich alpinistów. Komplet uszyto
z cienkiej, wodoodpornej i bardzo lekkiej
tkaniny. Konstrukcja jest wyposażona w wiele
funkcjonalnych rozwiązań, między innymi
kliny zapewniające pełną swobodę ruchów,
wzmocnienia wewnątrz rozpinanych na całej
długości nogawek czy wygodnie umieszczone
kieszenie zapinane na wodoodporne zamki.

Leading Polish climbers contributed to the
making of these climbing clothes. The twopiece set is made of thin, waterproof, very
light fabric. The garments are equipped with
many functional solutions, including panels
to aid movement, reinforcements inside the
legs, which unzip along the entire length, and
comfortably positioned pockets sealed with
waterproof zips.

Niezbędnik alpinisty

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

The Alpinist’s Cutlery Set

Obszerny kaptur mieszczący kask wspinaczkowy bądź rowerowy / A hood wide
enough to accommodate a climbing or
bicycle helmet
Regulacja kaptura / Hood adjustment
Zabezpieczenie podbródka / Chin guard
Garażowe zamykanie zamków /
Zipper garage
Otwory wentylacyjne pod pachami /
Underarm breathing holes
Kieszonka na rękawie / Pockets for gloves
Zamek bryzgoszczelny i wodoszczelny /
Splashproof and waterproof zipper
Kieszeń piersiowa / Breast pocket
Regulacja mankietów na rzep /
Velcro cuff adjustors
Zamek dwukierunkowy / Two-way zipper
Mocno przedłużony tył kurtki / Greatly
extended back of the jacket
Regulacja obwodu talii / Waist size adjustor
Rozporek zamykany na zamek ochroniony listwą / Zipper protected by border
Kieszeń zamykana na zamek bryzgoszczelny i wodoszczelny / Pocket closes with
splashproof and waterproof zipper
Profilowane kolana / Shaped to the knee
Zamek dwukierunkowy / Two-way zipper
Wszyta łata z tkaniny Kevlar / Insulted
with Kevlar lining
Oczka / Snaps

1
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•
Mount sp. z o.o., Świętochłowice • www.himountain.pl
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Książka „Indunature”

“Indunature”

pod redakcją Marcina Dosia

a book by Marcin Doś

projekt: Dominik Cymer

design: Dominik Cymer

wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika, Bytom

publisher: Kronika Contemporary Arts Center,
Bytom

Książka jest rodzajem przewodnika po alternatywnych „atrakcjach” Górnego Śląska, jak
na przykład kopalnie, huty czy blokowiska.
To, co zwykle jest negatywnie kojarzone ze
Śląskiem, zostało przedstawione jako atuty
regionu. Cechą charakterystyczną opracowania
jest swobodna, ilustracyjna forma oraz ironiczne i surrealistyczne odniesienia. Pozycja ta jest
częścią projektu, którego celem było stworzenie nowego oblicza lokalnej kultury.

The book is a guide to alternative Upper
Silesian “attractions,” such as mines, steelworks and high-rise estates. Things which are
normally negatively associated with Silesia are
presented as attractions. The design’s defining
traits are free-form illustrations and ironic and
surreal references. This book is part of a design
philosophy which aims to give the local culture
a facelift.

Alternatif turistik

Alternatif Turistik

Przedsięwzięcie składające się z książki „Indunature”, wystawy, naklejek oraz psychodelicznej mapy tramwajowej Śląska, cyklu wycieczek,
spotkań, koncertów, warsztatów, pikników, wypożyczalni rowerów, gier w turbo- i cross-golfa
i bezproduktywnego krążenia po miejscach
zapomnianych…

An undertaking made up of the “Indunature”
books, exhibitions, stickers, and a psychedelic
tram map of Silesia, a series of trips, meetings,
concerts, workshops, picnics, bike rental, turboand cross-golf games, and aimless wandering
about forgotten places…

Mapa industrialna Śląska / Industrial map of Silesia

•
Dominik Cymer • dcymer@gmail.com
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom • www.kronika.org.pl
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Choinka świecznik,
Świnka skarbonka

Christmas tree candlestick,
Piggy bank

projekt: Agnieszka Wiczuk (świecznik), Marcin
Ebert (skarbonka)

design: Agnieszka Wiczuk (candlestick),
Marcin Ebert (piggy bank)

producent: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Cieszyn

manufacturer: The “Being Together” Social
Enterprise Development Foundation, Cieszyn

Projekt powstał z myślą o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wspieranych przez
Fundację „Być Razem”. Pomysłowe, ale nieskomplikowane technologicznie wyroby zaprojektowane przez debiutujących projektantów
są wykonywane w prostym warsztacie przez
podopiecznych Fundacji. Produkty są dostępne
w sprzedaży, co świadczy o tym, że projekty
społeczne mogą przynosić wymierne korzyści.

This design came about with the intent to
activate the unemployed, supported by the
“Being Together” Social Enterprise Development
Foundation. These ingenious but technologically straightforward products designed by firsttime designers are made by the foundation’s
clients in a simple workshop. The products are
available for purchase, which shows that social
designs can bring measurable results.

Well Done – bliżej ludzi

Well Done – Closer to People

Młodzi projektanci z Polski i Izraela spotkali
się na warsztatach, by razem wymyślić wzory
produktów dla cieszyńskiej Fundacji „Być
Razem”. Pomysły musiały być na tyle proste,
żeby podopieczni fundacji mogli je własnoręcznie wykonywać i na tyle atrakcyjne, żeby jak
najwięcej osób chciało je kupić.

Young designers from Poland and Israel met
at workshops to invent products for the
Cieszyn The “Being Together” Foundation.
The ideas have to be simple enough for the
foundation’s charges to make them independently, and attractive enough for many people
to want to purchase them.

Jako jeden z pierwszych wdrożono do produkcji choinkę-świecznik. Chcieliśmy z kolegą
z Izraela, Oranem Bertlesenem, znaleźć przedmiot, piękny i funkcjonalny prezent świąteczny,
który nawiązuje do tradycji, a przede wszystkim
nie jest na chwilę i może być używany przez
cały rok. Choinka kojarzy się z okresem świąt
Bożego Narodzenia, a świecznik z symbolem
żydowskiego Święta Świateł i świecznikiem
chanukiją. W ten sposób powstała idea
choinki-świecznika – tłumaczy Agnieszka
Wiczuk, autorka projektu.

One of the first pieces to go into production
was the Christmas tree candlestick. I and my
friend from Israel, Oran Bertlesen, wanted to
find an object, a beautiful and functional holiday
present that would tie in to tradition, and would
be kept out year round, not just pulled out for
a moment. The tree is associated with Christmas
time, and the menorah with the symbol of the
Jewish Holiday of Lights and Hanukkah. Thus
was born the idea of the Christmas tree candlestick, explains Agnieszka Wiczuk, the designer.

Do produkcji trafiła też świnka skarbonka.
Pionierska na polskim gruncie idea uzyskała
wsparcie UNDP (United Nations Development
Programme). Dzięki jego pomocy powstały
kolejne produkty i kompleksowy projekt wizerunkowy marki Well Done.

A piggy bank also went into production. This
pioneering idea in Poland received support
from the UNDP (United Nations Development
Programme). Through this help, new products
emerged, and a complex image design for the
Well Done label.

•
Agnieszka Wiczuk • www.wiczuk.com, Marcin Ebert • www.marcin.ebert.pl
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Cieszyn • www.welldone.com
• www.fundacjabycrazem.pl
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Kocioł R-eco Pellet

R-eco Pellet boiler

projekt: Tomasz Kipka, Robert Kopoczek,
Szymon Fedrizzi, Mieczysław Świgoń

design: Tomasz Kipka, Robert Kopoczek,
Szymon Fedrizzi, Mieczysław Świgoń

producent: MCI sp. z o.o., Cieszyn

manufacturer: MCI Co. Ltd., Cieszyn

To ciężkie, żeliwne urządzenie kojarzone z zapleczem technicznym domu zostało opracowane
jako przyjazne i zrozumiałe dla użytkowników.
Czytelny podział funkcji i intuicyjna obsługa
zostały osiągnięte przez logiczne uporządkowanie podzespołów urządzenia. Wygodzie sprzyja
też właściwie umieszczony i zaprojektowany
panel sterowniczy.

This heavy, cast-iron household equipment was
designed to be user-friendly. The clear division
of functions and intuitive operating system
were achieved by logically organizing the
device’s subassemblies. The positioning and
design of the control panel also make it easy
to use.

Technologia dobrze zaprojektowana

Well Designed Technology

Dawno już odeszliśmy od myśli, że nasze kotłownie są brzydkie i brudne, to ważny element
naszego domu. A więc wymaga nie tylko ekonomicznego, ekologicznego, ale i eleganckiego
sprzętu – mówiła Urszula Kałuża ze spółki MCI,
odbierając nagrodę w konkursie Śląska Rzecz.

We’ve long stopped thinking that our furnaces
are ugly and dirty – they are important parts
of our homes. What is required, therefore, is
an economical, ecological, yet shapely piece of
equipment, said Urszula Kałuża of MCI, upon
receiving an award at the Silesian Icon competition.

Firma miała odpowiednią technologię, ale
potrzebowała między innymi unowocześnienia
elementów sterujących pieca. Proces przeprojektowania produktu, który funkcjonował na
rynku od paru lat w niezmienionej formie, polegał na modernizacji tego urządzenia, a działania
zostały oparte na logicznym porządkowaniu
i upraszczaniu. Musiałem myśleć o ergonomii,
użyteczności oraz estetyce. Chciałem, żeby
był funkcjonalny i miał prosty wygląd, ale też
żeby w tym wyglądzie było coś, co sprawi, że
będzie oryginalny i wyróżni się na tle podobnych
produktów – podsumowuje projektant Tomasz
Kipka. Współpraca konstruktora z projektantem to szukanie kompromisu pomiędzy funkcją
i parametrami produktu, a jego funkcjonalnością
i wyglądem z uwzględnieniem technologii wykonania – dodaje Urszula Kałuża.

The company had the right technology, but
it needed to modernize the furnace’s console
components, among other things. The process
of redesigning a product that has been on the
market for several years in an unaltered form
involved modernizing the equipment, based on
a logical structuring and simplification. I had
to think about ergonomics, practicality, and
aesthetics. I wanted it to be functional and have
a simple look, but also to have something in its
look that made it original and stand out against
the other products of its kind, sums up designer
Tomasz Kipka. The constructor’s work with the
designer involved searching for a compromise
between the parameters and function of the
product, and its functionality and appearance,
taking into account the production technology,
adds Urszula Kałuża.

•
Tomasz Kipka • tkg@wp.pl, Robert Kopoczek, Szymon Fedrizzi, Mieczysław Świgoń
MCI sp. z o.o., Cieszyn • www.r-eco.pl
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„Guck mal! Schlesien”

“Guck mal! Schlesien”

Identyfikacja wizualna kampanii promocyjnej
turystyki województwa śląskiego w Nadrenii
Północnej-Westfalii w 2010 roku

Visual identification promotional campaign for
hiking in the Silesian Province, made for North
Rhine-Westphalia in 2010

projekt: Matylda Sałajewska, grupa projektowa
Wzorro (Natalia Jakóbiec, Katarzyna Pełka,
Marcin Krater), Michał Kopaniszyn, Marcin Doś,
Marcin Nowrotek, Tomasz Chamiga

design: Matylda Sałajewska, the Wzorro design
group (Natalia Jakóbiec, Katarzyna Pełka and
Marcin Krater), Michał Kopaniszyn, Marcin Doś,
Marcin Nowrotek, and Tomasz Chamiga

zleceniodawca: Wydział Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

commissioned by: The Promotion Department
of the Marshal’s Office of the Silesian Province

wdrożenie: Business Consulting sp. z o.o.,
Katowice

implemented by: Business Consulting Co. Ltd.,
Katowice

Kampania promocyjna zaprezentowana w Düsseldorfie miała pokazać Śląsk jako atrakcyjny,
pełen energii region turystyczny. Motywem
przewodnim identyfikacji był dynamiczny
obraz z kalejdoskopu oraz hasło „Spójrz! Śląsk”.
Projekt obejmował między innymi logo, aranżację pawilonów, meble miejskie, wydawnictwa,
filmy. Dominująca biel nadała projektowi lekkości – przewrotnie w stosunku do stereotypu
„czarnego” Śląska.

This promotion campaign presented in Düsseldorf was intended to show Silesia as an attractive, lively tourist destination. The main motif
was a dynamic kaleidoscope image and the
slogan “Look! It’s Silesia.” The design included
a logo, and an assortment of buildings, street
furniture, publications, and films. The dominant
white color made the design feel light – and
ran contrary to the stereotype of “black” Silesia.

Popatrz na Śląsk – kreatywna
kampania promocyjna

Look at Silesia – A Creative
Promotional Campaign

Paradoksalnie pomógł nam kryzys finansowy.
Planowaliśmy wykupić reklamy w gazetach,
radiu, telewizji, ale okazały się zbyt kosztowne.
Postawiliśmy więc na kampanię dizajnerską.
Business Consulting oraz grupa projektantów
przedstawili świeże, niekonwencjonalne pomysły
i latem zeszłego roku zawładnęliśmy na kilka
dni Düsseldorfem.

Paradoxically, the financial crisis helped us out.
We planned to take out ads in the newspapers,
radio, and television, but it was too expensive.
So we decided on a design campaign. Business
Consulting and a team of designers presented
fresh, unconventional ideas, and last summer
we ruled Düsseldorf for a few days.

Tomasz Stemplewski, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Miałam za zadanie zrealizować projekt, który
przyciągnie uwagę Niemców. Należało wobec
tego użyć tradycyjnych symboli Śląska, ale
w nietradycyjny sposób. Unikając jarmarcznej oprawy, postawiłam na dizajn, nietypową
kuchnię i multimedia. Zależało mi na odciążeniu
wizerunku naszego regionu i pokazaniu, że
węgiel i kopalnie nie muszą kojarzyć się tylko
w jeden sposób.

Tomasz Stemplewski, director of the Promotion
and International Cooperation Department of
the Marshal’s Office of the Silesian Voivodeship
My task was to make a design that would
attract the Germans’ attention. I had to use the
traditional symbols of Silesia in an untraditional
fashion; avoiding a folsky framework. I focused
on design, unusual cuisine, and multimedia.
I wanted to lighten up the image of our region
and show that coal and mines weren’t the only
association.
Matylda Sałajewska, designer

Matylda Sałajewska, projektantka

•
Matylda Sałajewska • matyldasalajewska@googlemail.com,
grupa projektowa Wzorro • Natalia Jakóbiec, Katarzyna Pełka, Marcin Krater • www.wzorro.com,
Michał Kopaniszyn • kopa@kopa.tv, Marcin Doś • dosiu@bedzinbeat.com,
Marcin Nowrotek • mnowrotek@gmail.com, Tomasz Chamiga
Wydział Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego • www.slaskie.pl
Business Consulting sp. z o.o., Katowice • www.buscon.pl
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Kolekcja Mała Rzecz

Little Thing Collection

projekt: dzieci 3–7 lat, DADA Warsztat
Dziecięcej Twórczości

design: 3-to-7-year-old children, DADA
Children’s Creative Workshop

producent: Kafti Design, Pszczyna

manufacturer: Kafti Design, Pszczyna

Uczestniczące w warsztatach dzieci w wieku
przedszkolnym wykonały rysunki, które
następnie zostały aplikowane na poduszki
i fartuszki wyprodukowane przez grupę projektantek. Część dochodu ze sprzedaży, między
innymi poprzez stronę internetową, przekazywana jest za pośrednictwem Ruchu MAITRI
na wsparcie uczniów szkoły podstawowej
w Doume w Kamerunie.

The preschool children who took part in the
workshops made drawings which were later
appliquéd onto cushions and aprons made
by a group of women designers. Part of the
income – including online sales – was donated
via the MAITRI Movement of Solidarity with
the Poor of the Third World organization
to support students at a primary school
in Doume, Cameroon.

Mała Rzecz, a pomaga

A Small Thing, but It Helps

Idea polegała na tym, żeby dzieci, projektując
rzeczy, nie tylko poczuły się jak prawdziwi
dizajnerzy, ale żeby stworzyły coś, co pomoże
innym dzieciom, w tym wypadku szkole w Kamerunie.

The idea was for children to design things, and
not just to feel like real designers, but to create
something to help other children, in this case
a school in Cameroon.

Katarzyna Eksner, współzałożycielka DADA
Warsztat Dziecięcej Twórczości

Katarzyna Eksner, co-founder of the DADA
Children’s Creativity Workshop

Rysunki dzieci biorących udział w warsztatach / Drawings by children taking part in the workshops

•
DADA Warsztat Dziecięcej Twórczości • www.dada-art.pl
Kafti Design, Pszczyna • www.kafti.com
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Seria jednoelementowych i modułowych
ceramicznych urn na prochy

The series of single-component
and module ceramic urns

projekt: Bogdan Kosak

design: Bogdan Kosak

producent: Kera–Ceramika S.C. G.M. Rajzer

manufacturer: Kera–Ceramika Civil Partnership
G.M. Rajzer

Proste, ceramiczne formy przeznaczone na
prochy zmarłego nie przywodzą na myśl znanych i często krytykowanych urn. Zapewniają
łatwe podnoszenie i przenoszenie. Składają się
z dwóch części, a ich wnętrze mieści prochy
lub standardową, metalową puszkę wymaganą w niektórych krajach. Autor przewidział
możliwość pokrywania powierzchni naczyń
grafikami.

These simple, ceramic forms designed to hold
the ashes of the deceased in no way recall the
familiar, and often criticized urns. They can be
easily lifted and transported. They are made
of two parts, and inside they hold ashes, or
the standard metal receptacle some countries
require. The designer has introduced the option
of covering the outer surface with graphic
illustrations.

Naczynia do zadań specjalnych

Receptacles for Special Assignments

Tyle zajmujemy się narodzinami, a śmierć jest
odsuwana. Świadomość, że jest to jeden z najważniejszych momentów w życiu, pozwoliła mi
zająć się tymi naczyniami. Dlaczego w tak istotnej chwili mamy być skazani na kicz i brzydotę?

We spend so much time on birth, while death is
pushed into the background. The consciousness
that this is one of the most important moments
in life compelled us to work on these objects.
Why should we be condemned to kitsch and
ugliness at such a crucial moment?

Bogdan Kosak, projektant, ceramik
Bogdan Kosak, designer, ceramist
Dzięki użytym materiałom i zastosowanej
technologii urny są odporne na odziaływanie
ognia, wody i czasu. Świadczą nie tylko o naszej kulturze materialnej – świadomie użyte
geometryczne bryły i czyste barwy pomagają
wyrazić nasz szacunek dla drugiego człowieka.
Urny przestają pełnić jedynie funkcję naczyń
na prochy, stają się rodzajem estetycznego manifestu, niezależnie od tego, czy są dekoracją
wnętrza, czy formą pochówku.
Modułowe urny składają się z naczynia na
prochy, pojemnika na pamiątki i pokrywy.
Z podstawowych elementów można ułożyć
wiele jedno- lub dwukomorowych naczyń do
pochówku o wysokościach od 15 do 35 cm.
Pojemnik na pamiątki i pokrywa mogą stać się
urną na prochy dla dziecka. Podstawową formą
dekoracji są kolorowe szkliwa, ale urny można
wzbogacić dowolną grafiką. Poszczególne elementy dają możliwość tworzenia niepowtarzalnych naczyń, zgodnych z własnymi upodobaniami estetycznymi czy zasadami religijnymi.

The materials and technologies used make
these urns fire, water, and time resistant.
They testify not only to our material culture –
the conscious use of geometrical shapes and
solid colors help to express our respect for the
deceased. The urns cease to be mere ash receptacles, becoming a kind of aesthetic manifesto,
regardless of whether they are interior decor
or a form of burial.
The module urns are made of ash dishes,
a keepsake container, and a lid. From the basic
elements you can set up many one- or twochamber burial receptacles with heights of
15 to 35 cm. The keepsake container and the
lid can become an urn for a child’s ashes. The
basic form of decoration is color glaze, but the
urns can be covered with graphics as desired.
The various parts allow you to create unique
receptacles, in accordance with aesthetic preferences or religious principles.

•
Bogdan Kosak • bogdan@ceramikakosak.pl
Kera-Ceramika S.C. G.M. Rajzer • www.kera-ceramika.com.pl
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„Opowieści nieobecnych” – seria
audioprzewodników po dziedzictwie
żydowskim w miastach województwa
śląskiego

The “Tales of Those Absent” – a series
of audio guides through the Jewish
heritage of the Silesian Voivodeship

projekt: Piotr Jakoweńko

design: Piotr Jakoweńko

zleceniodawca: Fundacja „Brama Cukermana”

commissioned by: “Brama Cukermana”
Foundation

Przykład innowacyjnej formy promocji historii
wspartej prostą i konsekwentnie zrealizowaną
identyfikacją wizualną. Logotyp urzeka trafną
metaforą, a minimalistyczna oprawa strony
internetowej i druków sprzyja zadumie i skłania
do wsłuchania się w dźwiękową zawartość.
Inteligentny, nowoczesny projekt nieuciekający
się do modnych rozwiązań graficznych.

A fine example of an innovative way of promoting history based on a simple and consistently executed visual ID. The logo strikes
us with its apt metaphor, and the minimalist
design of the web page and printed material
prompts contemplation, encouraging one to listen to the audio content. An intelligent, modern
design which in no way bows to fashionable
graphic solutions.

Przywracanie pamięci

Restoring Memory

To prawdopodobnie jedyny taki szlak w Polsce,
który za pośrednictwem audioprzewodników
prezentuje dzieje lokalnych społeczności
żydowskich. Powstały aż 64 utwory opowiadające o historii i dziedzictwie Żydów w miastach
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Wszystkich utworów można słuchać online lub
pobrać na swój odtwarzacz mp3, by następnie
udać się na spacer po 11 miastach: Będzinie,
Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie
Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu,
Tarnowskich Górach, Zabrzu oraz Żarkach.

Probably the only route in Poland that uses
audio guides to present the history of local
Jewish populations. 64 pieces have been created to tell the history and heritage of Jews in
the cities of Upper Silesia and the Dąbrowski
Basin. All the pieces can be heard online or
downloaded for your mp3 player, to take
on a walk through 11 towns: Będzin, Bytom,
Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice,
Katowice, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Zabrze,
and Żarki.

„Opowieści nieobecnych” – mapa szlaku / “Tales of Those Absent” – a map of the route

•
Piotr Jakoweńko • piotr.jakowenko@gmail.com
Fundacja „Brama Cukermana” • www.bramacukermana.com
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„Sztuka przez dotyk” – udostępnienie
zbiorów galerii malarstwa polskiego
XIX–XX wieku osobom niewidomym
i niedowidzącym, „Piękno dotyku” –
wystawa multisensoryczna

“Art through Touch” – making the collections of Polish 19th/20th century painting gallery accessible to the blind and
visually impaired, “The Beauty of
Touch” – a multisensory exhibition

projekt: Leszek Jodliński, Beata Grochowska,
Mariusz Paluchiewicz, Markoz, Krzysztof
Grześkowiak, Joanna Knapik, Roberto Faraoni,
Loretta Secchi, Krzysztofa Frankowska

design: Leszek Jodliński, Beata Grochowska,
Mariusz Paluchiewicz, Markoz, Krzysztof
Grześkowiak, Joanna Knapik, Roberto Faraoni,
Loretta Secchi, Krzysztofa Frankowska

wdrożenie: Muzeum Śląskie w Katowicach

implemented by: Silesian Museum in Katowice

Projekt pokazuje, jak usługa może angażować
nowych odbiorców, zwiększyć dochody i zapewnić lepszy dostęp do muzeum. Skupiając
się na osobach niewidomych i niedowidzących,
stworzono projekt wykorzystujący obrazy 3D,
audioprzewodniki, jak i przewodniki w alfabecie Braille’a.

This design shows how a service can bring in
new visitors, increase income, and make the
museum accessible to more people. Focusing
on the blind and visually impaired, a design
has been created that uses 3D images and and
guides using the Braille alphabet.

Dizajn bez ograniczeń

No Borders in Design

Wystawa multisensoryczna „Piękno dotyku” / „The Beauty of Touch” multisensory exhibition

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

Progress_box acoustic cabin

projekt: Jakub Gałęski

design: Jakub Gałęski

producent: JJA Progress Andrzej Wolski sp. j.

manufacturer: JJA Progress Andrzej Wolski
General Partnership

Kabina powstała z myślą o pracownikach narażonych na dotkliwy hałas, wysoką temperaturę, wibracje lub zapylenie. Dzięki konstrukcji
minimalizowane wszelkie uciążliwości i zapewnione optymalne warunki pracy. Zbudowana
na miejscu, może być instalowana wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń, bez konieczności zadaszenia.

This cabin has been created for workers
exposed to piercing noise, high temperatures,
vibration, or dust. The construction and isolation layers minimize all these hardships and
ensure optimal work conditions. Built from
prefabricated modules assembled on site, it can
be installed indoors or outside, with no neces-

Decybele zredukowane

Reduced Decibels

W Polsce co roku notuje się 3 tys. przypadków
zawodowego uszkodzenia słuchu. Winowajcą
jest nadmierny hałas, przekraczający dopuszczalne normy, czyli 85 decybeli. U ponad 600
tys. Polaków jest w pracy za głośno.

In Poland, 3,000 cases of hearing damage
at work are noted every year. The culprit
is excessive noise, exceeding the allowable
standards, i.e. 85 decibels. The workplaces
of over 600,000 Poles are too loud.

W najgorszej sytuacji są pracownicy przemysłu, gdzie hałas często przekracza 100 decybeli, a na dodatek jest uporczywy. W wielu
sytuacjach zatyczki do uszu czy nauszniki nie
rozwiązują problemu. Stąd pomysł stworzenia miejsca, które pozwala odizolować się od
źródła hałasu – kabiny akustycznej. Zaprojektowano ją z myślą o pracownikach przemysłu
ciężkiego, między innymi kopalń i hut, gdzie
konieczny jest stały nadzór nad emitującymi
hałas urządzeniami. Kabina wyznacza nowe
standardy w akustyce przemysłowej – warstwy
izolacyjne dobrane na drodze badań akustycznych skutecznie tłumią hałas co najmniej o 30
decybeli.

Industry workers are worst off, as the noise
can exceed 100 decibels, and is often relentless. In many cases neither earplugs nor earflaps solve the problem. Thus evolved the idea
to create a place to isolate oneself from the
source of the noise – an acoustic cabin. It has
been designed for workers in heavy industry,
such as mines and steel mills, where the noisy
equipment needs constant supervision. The cabin
sets new standards in industrial acoustics – the
isolating layers selected through acoustic
research effectively reduce noise by up to 30
decibels.
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•
Jakub Gałęski • jakub.galeski@jjaprogress.com
JJA Progress Artur Wolski sp. j. • www.jjaprogress.com
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Podest pożarniczy PMT25D Skyline

PMT25D Skyline Fire Engine Platform

projekt: zespół ISS Wawrzaszek

design: ISS Wawrzaszek team

producent: Inżynieria Samochodów
Specjalnych Wawrzaszek sp. z o.o.

manufacturer: Wawrzaszek Co. Ltd. Special
Vehicles Engineering

Wielofunkcyjny pojazd specjalistyczny, wykorzystywany przez straż pożarną do akcji gaśniczych, ratowniczych i ewakuacyjnych. Urządzenie jest przyjazne dla użytkowników i proste
w obsłudze. Zastosowane w nim systemy automatycznych zabezpieczeń stanowią ochronę
w czasie pracy na wysokościach. Podest ma dodatkowy wysięgnik, który umożliwia dotarcie
do miejsc niedostępnych dla klasycznych drabin pożarniczych.

A multifunction specialist vehicle used by fire
rescue teams for extinguishing, rescuing, and
evacuation. The equipment is user-friendly
and easy to use. Its automatic safety systems
provide protection when working high up. The
platform has an additional jib that reaches places inaccessible to classic fire-engine ladders.

Dizajn na służbie

Design: At Your Service

Podest pożarniczy musi spełniać wiele zadań,
stąd kilka rozwiązań ułatwiających pracę
strażakom. Urządzenie jest wyposażone w kosz
roboczy w formie stabilnej platformy umożliwiającej transport dwóch osób i wykonywanie
przez nie wszelkich prac na wysokości poniżej
25 metrów. Zamontowane w nim działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min pozwala
efektywnie gasić pożary z dużej wysokości,
a specjalna kładka ułatwia wchodzenie i wychodzenie w trakcie akcji ratowniczej. Na końcu głównego wysięgnika zamontowano dodatkowy wysięgnik manewrowy, pozwalający na
dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Podest
jest również wyposażony w drabinę ratowniczą, której przęsła są podświetlane, a stopnie
wykonane z antypoślizgowego materiału. System sterowania wykorzystuje blokady i zabezpieczenia zapewniające dobór odpowiednich
parametrów roboczych oraz pełną ochronę
pracujących. Podest dysponuje dodatkowym
napędem, przydatnym w razie awarii silnika
samochodu. Do sterowania podnośnikiem używane są joysticki, a do komunikacji pomiędzy
stanowiskami pracy służy przewodowy interkom. W skład zabudowy podestu wchodzą
również oświetlone, wentylowane, odporne na
zalanie wodą skrytki na wyposażenie. Wszystkie stanowiska sterowania, kosz, wysięgniki
oraz platforma mają oświetlenie, dzięki czemu
służby mogą prowadzić akcje również nocą.

A fire-engine platform has to perform many
tasks, which explains the solutions to help
firemen do their job. The gear is equipped with
a worker’s basket in the form of a stable platform that can transport two people and allows
them to perform all kinds of jobs at heights of
up to twenty-five meters. The water-foam unit
installed within has a capacity of 1600 l/min,
effectively extinguishing fires at great heights;
and the special bridge helps workers get in and
out during a rescue operation. At the end of the
main jib an added maneuvering jib has been installed to help reach hard-to-access places. The
platform is also equipped with a rescue ladder,
whose spans are underlit, whose steps are
made of anti-slip material. The steering system
uses blocks and safeties to ensure the necessary work parameters and the full protection
of workers. The platform has added propulsion,
which is handy if the vehicle engine breaks
down. Joysticks are used for steering the lift,
and a wire intercom serves communication between work stations. The platform also includes
illuminated, ventilated, water-resistant equipment compartments. All the control stations,
the basket, jibs, and the platform are illuminated, so that the team can go into action at night
as well.

zespół ISS Wawrzaszek • biuro@wiss.com.pl
Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawrzaszek sp. z o.o. • www.wiss.com.pl
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Seria publikacji prawniczych
„Przepisy 2012”, „Aplikacja radcowska”

“Regulations 2012” Series of Legal
Publications, “Council Application”

projekt: Idee – Agata Korzeńska, Paweł Krzywda

design: Idee – Agata Korzeńska, Paweł Krzywda

wydawca: Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o.

publisher: Od.Nowa Publishers Co. Ltd.

Seria książek prawniczych przełamująca schematy myślowe dotyczące projektowania specjalistycznych wydawnictw. Przejrzysta struktura,
łatwość wyszukiwania informacji, a także odpowiednio dobrany krój pisma zachęcają nawet
nieprofesjonalistów do sięgnięcia po publikacje.

A series of legal books that break with formulaic ways of thinking about designing specialist
publications. The transparent structure, ease in
finding information, and a well selected typeface encourage even non-professionals to flip
through the publication.

Jak przełamać stereotypy?

How to Break Stereotypes?

Maksymalna funkcjonalność i prostota – te
dwie zasady przyświecały projektantom. Uznali, że sprawdzą się one nawet w tak trudnym
obszarze jak projektowanie publikacji prawniczych. Potrzebny był jeszcze wydawca na tyle
odważny, by pójść pod prąd.

Maximum functionality and simplicity – these
two principles were key for the designers. They
believed they would hold in even such a difficult field as designing legal publications. They
needed a publisher who was brave enough to
go against the tide.

Istnieje pewien przymus projektowania publikacji prawniczych zgodny z tradycją, zachowaniami, oczekiwaniami rynku, który nie jest łatwy.
Większość projektantów próbuje odpowiedzieć
na wymagania wydawców czy odbiorców,
przez co ulega stereotypom. Okazało się jednak,
że sztampę, kojarzącą się z wydawnictwem prawniczym, można zamienić w formę, która się
podoba, ułatwia zrozumienie i zachęca do czytania. Czy to nie jest wystarczający powód, żeby
starać się przełamywać stereotypy?

There is a certain obligation to design legal publications in accordance with tradition, custom,
and market expectations, which is none too
easy. The majority of designers try to respond to
the demands of publishers or consumers, which
means they succumb to stereotypes. However, it
turns out that the legal publishing formula can
be exchanged for a form that is appreciated, facilitates understanding, and encourages reading.
Is this not sufficient reason to attempt to break
stereotypes?

Andrzej Wiencek, właściciel wydawnictwa
Od.Nowa

Andrzej Wiencek, owner of Od.Nowa Publishers

Agata Korzeńska • ak@idee.pl, Paweł Krzywda • pk@idee.pl
Wydawnictwo Od.Nowa sp. z o.o. • www.wydawnictwo-odnowa.pl
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„Mój jest ten kawałek parku…” –
projekt modernizacji Parku Matejki
w Jaworznie z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju
i partycypacji

“This Section of Park Is Mine…” –
a design to modernize Matejki Park
in Jaworzno, taking into account the
principles of sustainable development
and participation

projekt: MS Design Pracownia Projektowa –
Maria Skotnicka, Agnieszka Czachowska

design: MS Design Studio – Maria Skotnicka,
Agnieszka Czachowska

wdrożenie: Urząd Miasta Jaworzno

implemented by: Jaworzno City Council

Park w Jaworznie to przykład projektowania
partycypacyjnego, włączającego do procesu
projektowego nawet najmłodszych użytkowników i uwzględniającego ich prawdziwe potrzeby. Dzięki takiemu podejściu dzieci czują się
związane z miejscem, w którego modernizacji
uczestniczyły. Wdrożenie prostych rozwiązań
zastosowanych w parku nie wymagało dużych
nakładów finansowych.

This park in Jaworzno is an example of participatory design, including even children in the
design process, and taking their real needs into
account. This approach resulted in the children
feeling attached to the place they helped modernize. Implementing the simple solutions in the
park required no major financial investments.

Dizajn partycypacyjny

Participatory Design

Dzieci, projektując z nami park, poczuły się
docenione, bo dostały szansę stworzenia czegoś
swojego. Mamy nadzieję, że dzięki temu pokochają to miejsce i będą o nie dbać. Cieszymy
się, że władze Jaworzna dostrzegły sens i duży
potencjał w projektowaniu partycypacyjnym.

In designing the park with us the children felt
appreciated, because they got the chance to create something for themselves. We hope that this
will mean they love the place and take care of it.
We are glad that the Jaworzno Council saw the
sense and the potential in participatory design.

Maria Skotnicka, Agnieszka Czachowska,
projektantki

Maria Skotnicka, Agnieszka Czachowska,
designers

Od początku zależało nam na nowatorskim
podejściu do modernizacji parku i uspołecznieniu
całego procesu. Praktyka pokazała, że opinie
oraz sugestie uczniów są bardzo cenne. Przystąpiliśmy już do prac projektowych związanych
z modernizacją kolejnego parku. Ponownie sięgamy po opinie mieszkańców – to oni podpowiedzą, czego oczekują i jakie są ich wyobrażenia
na temat tego miejsca. Stworzymy dokładnie to,
czego zapragną.

From the outset we were looking for an innovative approach to modernizing the park and socializing the whole process. Practice has shown
us that the opinions and suggestions of children
are very valuable. We have already begun work
on modernizing another park. We are again polling the opinions of the inhabitants – it is they
who tell us their expectations, and how they
imagine the place. We will create just what they
would like.

Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Prezydenta
Miasta Jaworzna

Tadeusz Kaczmarek, Vice-mayor of the City
of Jaworzno

Park Matejki w Jaworznie / Matejki Park in Jaworzno

MS Design Pracownia Projektowa • www.msdesign.com.pl
Urząd Miasta Jaworzno • www.jaworzno.pl
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Krzesło Bumerango

Bumerango Chair

projekt: Jadwiga Husarska

design: Jadwiga Husarska

producent: Paged Meble S.A.

manufacturer: Paged Meble Ltd.

Bumerango to przykład świeżego spojrzenia na
dawne metody wytwarzania mebli, wykorzystujący tradycję Thoneta. Krzesło powstało
w technologii gięcia drewna bukowego. Dzięki
temu udało się ograniczyć liczbę elementów
składowych do siedziska, dwóch przednich oraz
dwóch tylnych nóg, przechodzących w oparcie.
Powstała forma umożliwia sztaplowanie krzeseł.

Bumerango is a new look at an old method of
producing furniture, the Thonet tradition. The
chair was made with bent beech wood technology. This allowed for the parts to be limited to
a seat, and two front and two back legs, which
join up with the backrest. The resulting form
allows for the chairs to be stacked.

Nowe spojrzenie na stare techniki

A New Look at an Old Technique

Kształt krzesła nawiązuje do zatrzymanego
w locie bumeranga. Chciałam stworzyć wrażenie
lekko unoszącego się, niczym niepodpartego
siedziska. Można powiedzieć, że to połączenie
nowoczesnego kształtu z tradycyjną techniką
gięcia drewna.

The shape of the chair alludes to a boomerang
in mid-flight. I wanted to create the impression
of a gently hovering seat resting on thin air.
One might say that this is the combination of
a modern shape and the tradition of bending
wood.

Jadwiga Husarska, projektantka

Jadwiga Husarska, designer

Szkice Bumerango / Bumerango sketches

Jadwiga Husarska • jhusarska@paged.pl
Paged Meble S.A. • www.pagedmeble.pl
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Nagroda Zamku Cieszyn / Zamek Cieszyn Award
Grafika użytkowa / Applied graphics

Seria etykiet „A to dobre!”

“Oh That’s Good!” Series of Labels

projekt: Idee – Agata Korzeńska, Paweł Krzywda

design: Idee – Agata Korzeńska, Paweł Krzywda

wdrożenie: Szafran Maciej Szafraniec

implemented by: Szafran Maciej Szafraniec

Seria etykiet charakteryzuje się dużą odwagą
w użyciu uproszczonej formy graficznej. Wykorzystane na opakowaniach symbole i krój
pisma sprawiają, że produkty wyróżniają się
na tle konkurencji. Projekt ma duże znaczenie
edukacyjne dla firm i projektantów działających w branży spożywczej.

A series of labels that is very bold in its use
of a simplified graphic form. The symbols and
typefaces used in the packaging make the
products stand out on the shelves. The design
has had a great educational impact on companies and designers in the grocery business.

Mniej znaczy więcej

Less Is More

Zaczęło się od nazwy „A to dobre!”. Po jej
usłyszeniu wiedzieliśmy, że nie wystarczy ładnie
sfotografować owoce i umieścić je na etykietach.
Trzeba było postawić na coś innego, bardziej
odważnego.

It began with the name: Oh That’s Good! When
we heard it we knew that all we had to do was
take a nice photograph of fruit and stick it on
the labels. We had to go with something
different, something bold.

Agata Korzeńska, projektantka

Agata Korzeńska, designer

Jesteśmy zwolennikami zasady „less is more”
(mniej znaczy więcej). Stosujemy ją w każdej
dziedzinie projektowej, którą się zajmujemy.
Proste projekty są bardziej funkcjonalne i uniwersalne, bo nie ulegają szybko zmieniającej
się modzie.

I go with the principle of “less is more”. We use
it in every field of design we work in. Simple designs are more functional and universal, because
they don’t quickly go out of fashion.
Paweł Krzywda, designer

Paweł Krzywda, projektant

Agata Korzeńska • ak@idee.pl, Paweł Krzywda • pk@idee.pl
Szafran Maciej Szafraniec • www.atodobre.co
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Jedyny taki konkurs

The Only Competition Like It

Śląska Rzecz to jedyny regionalny konkurs
dizajnu w Polsce. Wyłania najciekawsze śląskie
produkty, projekty i usługi, które stają się
wizytówką regionu. Chcemy, żeby dizajn stał
się równie popularny jak śląskie kluski. Dlatego nagradzane są firmy, które postawiły na
współpracę z projektantem, dobre wzornictwo
i wysoką jakość. Dzięki temu wyróżniają się na
rynku i stają się rozpoznawalnymi markami.
Konkurs przyczynia się do odbudowy śląskiego
etosu – region jest kojarzony z pracowitością
i produktem dobrej jakości. A o każdym ze zwycięzców można powiedzieć: „Dobre, bo śląskie”.

Silesian Icon is Poland’s only regional design
competition. It culls out the most interesting
Silesian products, designs and services, which
become the region’s calling cards. We want design to be just as popular as our Silesian kluski
[dumplings]. This is why we award companies
who decide to work with designers, good design, and high quality. This makes them stand
out on the market and become recognizable
brand names. The competition is rebuilding the
Silesian ethos – the region is associated with
industriousness and high quality products. And
we can say of each of the winners: “It’s good
because it’s Silesian.”

Konkurs organizuje Zamek Cieszyn przy wsparciu projektu Design Silesia.

The competition is organized by the Cieszyn
Castle, supported by the Design Silesia project.

•
Więcej informacji na / More information:
• www.zamekcieszyn.pl • www.design-silesia.pl • www.slaskarzecz.pl
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Projektujemy możliwości

We Design Opportunities

Zamek Cieszyn to pierwszy w Polsce ośrodek,
który promuje dobre wzornictwo jako klucz do
rozwoju regionu. Od 2005 roku łączymy projektantów, naukowców, przedsiębiorców i samorządowców. Wierzymy, że dzięki współpracy mogą
osiągnąć znacznie więcej, dlatego założyliśmy
Śląski Klaster Dizajnu. Pomagamy przedsiębiorcom rozwijać własną działalność. Zapraszamy
europejskiej klasy ekspertów i służymy doradztwem. Jesteśmy sprawdzonym partnerem
w organizacji specjalistycznych konferencji.
Mówimy, czym jest dizajn, podpowiadamy,
jak wykorzystywać go w różnych dziedzinach
życia. Promujemy Design for All - odpowiadający na problemy i potrzeby różnych ludzi.
Jesteśmy siedzibą Instytutu Projektowania dla
Wszystkich im. prof. Michała Oźmina. Wierzymy
w podnoszenie jakości życia poprzez wdrażanie
projektów zaangażowanych społecznie. Naszym
wielkim atutem jest położenie przy samej granicy państwa, w sąsiedztwie najpiękniejszych
zabytków Śląska Cieszyńskiego, które chętnie
odwiedzają turyści.

The Cieszyn Castle is the first center in Poland
to promote good design as a key to regional
development. Since 2005 we have been bringing together designers, scientists, entrepreneurs, and local government representatives.
We believe that we can achieve much more
through cooperation, which is why we established the “Silesian Design Cluster.” We help
entrepreneurs to develop their businesses.
We invite European-class experts and provide
advice. We are a tested partner in organizing
specialist conferences. We explain what design
is and how to use it in various fields of life. We
promote Design for All – responding to various
people’s problems and needs. We are the seat
of the Professor Michał Oźmin Design Institute
for All. We believe in raising quality through
implementing social designs. One of our major
advantages is our situation on the border, near
the most beautiful monuments of Cieszyński
Silesia, which is frequently visited by tourists.

Z życia projektu Design Silesia

From the Life of the Design Silesia Project

Poprzez dizajn próbujemy rozwiązać niejeden
problem ważny dla mieszkańców województwa
śląskiego oraz staramy się wspierać działania
na rzecz rozwoju innowacji i przemysłów
kreatywnych, które stymulują wzrost gospodarczy naszego regionu. Dotychczas ponad 350
osób wzięło udział w spotkaniach, konferencjach i warsztatach, nagrodziliśmy najlepszych
projektantów i firmy w konkursie Śląska Rzecz.
Na kilku wystawach pokazaliśmy prawie setkę
eksponatów, które są wzorowymi przykładami
najlepszych rozwiązań projektowych. O stan
wzornictwa w województwie zapytaliśmy
projektantów, przedsiębiorców, ale i samorządowców (badania dostępne są na stronie
www.design-silesia.pl i www.zamekcieszyn.pl).
W drugiej edycji Design Silesia, która trwa
od kwietnia 2011 roku, podjęliśmy bardziej
radykalne kroki – cel określiliśmy jasno: od
teorii przechodzimy zdecydowanie do praktyki. Ofertę poszerzyliśmy między innymi
o warsztaty produktowe, wraz z projektantami na tydzień wprowadziliśmy się do gminy
Mstów i szukaliśmy najlepszych rozwiązań dla
lokalnej społeczności podczas akcji „Design
w terenie!”. Rozdaliśmy szóstce doktorantów
stypendia, otworzyliśmy miejsce do monitorowania kariery młodych projektantów Design
Office, uczymy się, jak przeprowadzić pierwszą
w Polsce analizę dostępności usług w instytucjach publicznych („Design do …usług”). Młodzi
projektanci i przedsiębiorcy pod okiem ekspertów pracują nad procesem wdrożenia nowego
produktu lub usługi (Wzorowe Śląskie), stworzyliśmy Mobilny Kontener Designu, w którym
można znaleźć najlepsze przykłady współpracy
między projektantami i przedsiębiorcami oraz
przygotowujemy badania nad rozwojem wzornictwa w XX i XXI wieku w regionie.

We use design to try to solve many problems
that are vital for the inhabitants of the Silesian
Voivodeship, and to support work to develop
innovation and the creative industries, which
stimulate the economic growth of our region.
To date, over 350 people have taken part in
meetings, conferences, and workshops, and
we have given awards to the best designers
and companies in the Silesian Icon competition.
Over the course of several exhibitions we have
displayed almost one hundred pieces, model
examples of the best design solutions. We have
asked designers, entrepreneurs, and local government authorities about the state of design
in the voivodeship (this research is available at
www. design-silesia.pl and www.zamekcieszyn.pl).
In the second edition of Design Silesia, which
has been running since April 2011, we have
taken a more radical step. We have clearly
defined our aim: we are decidedly moving
from theory to practice. We have extended
our activities with product workshops, moving
into the Mstów area with designers, seeking
out the best solutions for the local population
with operation “Design in the Field!” We gave
scholarships to six doctoral students, opened
the Design Office, a place to monitor the activities of young designers, and we are learning
to run Poland’s first analysis of accessibility
of services in public institutions (“Design for…
Services”). Working with young designers and
entrepreneurs on the execution process of new
products or services under the eye of experts
(Wzorowe Śląskie), we have created the Mobile
Design Container, where we can find the best
examples of collaboration between designers
and entrepreneurs, and prepare research on
the development of design in the 20th and
21st centuries in the region.

•
Więcej informacji na / More information: • www.design-silesia.pl
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