
1



2 3

SILESIAN ICON
2013

ŚLĄSKA RZECZ 
2013



4 5

A było to dawno temu, że nasz kraj i najbliższe otoczenie 
będą kiedyś kolorowe jak okładki zagranicznych magazynów. 
Polskie produkty będą wzbudzały zachwyt nie dlatego, że 
udało się je kupić, ale dlatego, że są najlepsze. Potem, wraz 
z odzyskaną wolnością, przyszły konkretne wyzwania, jak 
konkurs najlepszych wdrożonych projektów wzorniczych  
w województwie nie postrzeganym jako kolebka dizajnu.  
I tak co roku „Śląska Rzecz” pokazuje wciąż za mało znaną 
prawdę o rozwijającym się regionie, innowacyjnych firmach 
i instytucjach publicznych oraz znakomitych projektantach. 
Katowice i Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice i Często-
chowa, Mysłowice i Zabrze, Bytom i Sosnowiec, Kostkowice  
i Pilchowice. Regularnie i naturalnie mapa dizajnu po śląsku 
wypełnia się nowymi miejscami. Do największych tegorocz-
nych niespodzianek należą systemy identyfikacji wizualnej 
Domu Kultury ze Strumienia oraz komunikacji z Jasnej Góry! 
Naprawdę i na szczęście: projektowanie nie ma granic i nie 
charakteryzuje tylko dużych, kreatywnych miast. Nic dziw-
nego, według mojej krótkiej definicji, dizajn jest JAKOŚCIĄ 
opartą na WIEDZY. Tę wiedzę przekazują projektantom ich 
uczelnie, liczne szkolenia oraz sam Zamek. Zgodnie z naj-
nowszymi metodami, coraz częściej w procesie projekto-
wania biorą udział użytkownicy, odbiorcy usługi – my sami. 
Na to w konkursie zwracamy szczególną uwagę. A jakość? 
Jakość wreszcie nam się… należy! Tegorocznych laureatów 
i nominowanych wyróżnia dbałość o użytkownika: miesz-
kańca, turystę, pracownika, osobę mniej sprawną. To dobry 
znak, bo to nasza codzienność bywa coraz lepiej zaprojek-
towana. Tutaj i przez nas. 
 
Ewa Gołębiowska 
Dyrektor Zamku Cieszyn

It was long, long ago. We dreamt that our country and the 
surroundings would one day be as colourful as the covers  
of foreign magazines. Polish products would delight people,  
and not because they could be bought, but because they 
would be the best. Later, after gaining freedom, came specific 
challenges, like the competition for the best implemented 
design projects in a voivodeship not perceived as a hotbed  
of design. And so every year “Silesian Icon” continues to show 
the still little-known truth about this developing region, its 
innovative businesses and public institutions and excellent 
designers. Katowice and Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice 
and Częstochowa, Mysłowice and Zabrze, Bytom and Sos-
nowiec, Kostkowice and Pilchowice. Regularly and naturally, 
the design map of Silesia is filling up with new places. Among 
the biggest surprises this year is the corporate identity of 
the Culture Centre in Strumień and the visual communication 
from Jasna Góra! Indeed, and fortunately; design has no limits 
and doesn’t only belong in big, creative cities. There’s nothing 
strange about that, because according to my brief definition, 
design is QUALITY based on EXPERTISE. Designers acquire 
that expertise at university, on numerous courses and at the 
Zamek itself. In keeping with the newest methods, more and 
more often product and service users – you and me – take 
part in the process of design. We pay special attention to that 
in the competition. And what about quality? Quite simply…  
we deserve it! This year’s prize winners and nominated designs 
stand out for their care for users: town residents, campers, 
staff, and sensory impaired people. It’s a good sign, because 
our daily lives are becoming better and better designed. Here. 
By us. 
 
Ewa Gołębiowska 
Director of Zamek Cieszyn

Mieliśmy marzenia… We had dreams…

prof. Czesława Frejlich – przewodnicząca jury 
redaktor naczelna kwartalnika projektowego „2+3D”,  
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
_  
 
prof. Bogumiła Jung 
Prezes Stowarzyszenia Projektantów  
Form Przemysłowych, Uniwersytet Artystyczny  
w Poznaniu 
_  
 
Ewa Gołębiowska 
Dyrektor Zamku Cieszyn 
_  
 
Przemysław Dębowski 
projektant, Wydawnictwo Karakter 
_  
 
Maja Ganszyniec 
projektantka, Studio Ganszyniec 
_  
 
Ake Rudolf 
koordynator projektów, Internationales Design Zentrum  
w Berlinie 
_  
 
Lucyna Sikora 
Dyrektor Zespołu ds. Doradztwa i Informacji  
Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. 
_  
 
Barbara Szafir 
Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego   
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Śląskiego

Jury

prof. Czesława Frejlich – chair of the jury 
Editor of the design quarterly “2+3 D”,  
Academy of Fine Arts in Krakow 
_  
 
prof. Bogumiła Jung 
President of the Association of Industrial  
Designers, Artistic University in Poznań 
_  
 
Ewa Gołębiowska 
Director of Zamek Cieszyn 
_  
 
Przemysław Dębowski 
designer, Karakter publishing house 
_  
 
Maja Ganszyniec 
designer, Studio Ganszyniec 
_  
 
Ake Rudolf 
project manager, Internationales Design Zentrum  
in Berlin 
_  
 
Lucyna Sikora 
Director of the Consultancy and Information  
Unit of the Upper Silesian Regional Development Agency 
_  
 
Barbara Szafir 
Deputy Director of the European Social Fund  
for the Marshal’s Office of the Silesian Voivodeship

Jury
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Zwycięzca konkursu / Competition winner  
kategoria: produkt / category: product 

śpiwór Radical Custom 1Z 
Radical Custom 1Z Sleeping Bag

producent / manufacturer: 
PSS Ewa Piątkowska-Pająk „Pajak-Sport”,  
ul. Cmentarna 3, 43-300 Bielsko-Biała 
www.pajaksport.pl, biuro@pajaksport.pl 
_ 
 
projekt / design: 
Wojciech Kłapcia – sasq@pajaksport.pl 
Wojciech Pająk – wupe@arcis.pl 
_  
 
uzasadnienie / reasons for the verdict: 
Projekt odwołujący się do trendów stawiających na indy-
widualizację. Produkt został wzbogacony usługą, umożli-
wiającą umieszczenie na jego zewnętrznej warstwie  
z tyveku dowolnej grafiki. Nabywca zarazem otrzymuje 
ekwipunek, który po złożeniu zajmuje niewiele miejsca,  
a zapewnia komfort termiczny w potwierdzonym certyfi-
katem przedziale temperatur. Jest to możliwe dzięki spe-
cjalnej budowie śpiwora, przypominającej bańkę termosu 
oraz optymalnemu wykorzystaniu właściwości izolacyj-
nych puchu z polskich gęsi. 
 
The design draws on trends which focus on individuali-
sation. The product is linked to a service which allows           
a graphic design of choice to be placed on its Tyvek outer 
surface. At the same time it’s a piece of equipment which 
packs small but guarantees thermal comfort in a certified 
temperature range. It’s possible owing to the sleeping 
bag’s construction, which acts like a thermos and by fully 
exploiting the insulation qualities of Polish goose.
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Zwycięzca konkursu / Competition winner  
kategoria: grafika użytkowa / category: applied graphics 
 

katalog „Design zakontenerowany”  
i identyfikacja wizualna wystawy 
corporate identity and a catalogue  
for the exhibition “Contained Design”

wydawca / publisher: 
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris /  
Ars Cameralis Silesiae Superioris Cultural Institute 
ul. J. Ligonia 7, 40-036 Katowice 
www.cameralis.art.pl, arscam@interia.pl 
_ 
 
projekt / design: 
Marta Gawin – gawin.marta@gmail.com 
_  
 
uzasadnienie / reasons for the verdict: 
Świeża i odważna identyfikacja wizualna. Na wystawie 
oraz w katalogu wykorzystano piktogramy nawiązujące  
do logo projektu Design Silesia, w ramach którego powstały  
Mobilne Kontenery Designu. Ich identyfikacja ma ciężki, 
industrialny charakter, odwołujący się do przemysłowej 
historii Śląska, ale zarazem wnosi nową jakość w promocji 
regionu. Zaprojektowano ją jako część szerszej kampanii, 
w tym edukacyjnej, której zadaniem było pokazywanie 
cech dobrego wzornictwa. Projekt sam stał się najlepszym 
tego przykładem. 
 
A fresh, bold corporate identity. Pictograms referring  
to the logo of the Design Silesia project – which Mobile  
Design Containers came out of – were used in the exhi-
bition and in the catalogue. The corporate identity has  
a weighty, industrial character, drawing on Silesia’s indus-
trial history, but at the same time suggest a new quality in 
promoting the region. It was designed as part of a wider 
campaign, with an educational aspect, whose aim was to 
emphasise the features of good design. The design itself 
became the best example of that.
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Zwycięzca konkursu / Competition winner  
kategoria: usługa / category: service 

Spółdzielnia Socjalna Parostatek 
Parostatek Social Cooperative

realizacja / created by: 
Spółdzielnia Socjalna Parostatek / 
Parostatek Social Cooperative  
ul. Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn 
parostatek.com, kokpit@parostatek.com 
_ 
 
projekt / design: 
zespół Spółdzielni Socjalnej Parostatek / 
The Parostatek Social Cooperative team: 
Paulina Adamska-Malesza, Anna Falkiewicz,  
Anna Krężelok, Anna Pillar, Urszula Szwed,  
Justyna Świerczek, Alicja Woźnikowska-Woźniak 
_  
 
uzasadnienie / reasons for the verdict: 
Zaczęło się od zbadania kompetencji i potencjału założy-
cielek spółdzielni socjalnej, tworzących dla siebie miejsca 
pracy. Drugi poziom projektowania usługi to ciągłe rozpoz- 
nawanie potrzeb mieszkańców Cieszyna oraz innych  
użytkowników, i dostosowywanie oferty do odbiorców. 
Udało się połączyć tak różne działania jak: budowa kon-
strukcji z żywej wierzby, projektowanie graficzne, orga-
nizowanie warsztatów oraz spływów kajakowych Olzą, 
twórczo wykorzystując atuty Cieszyna oraz aktywizując 
lokalną społeczność. 
 
It began with research into the skills and potential of the 
social cooperative’s founders, who were creating jobs for 
themselves. The second level of the service’s design was 
constant research into the needs of Cieszyn residents 
and other consumers, and adapting the service to custom-
ers. They succeeded in combining such varied activities 
as: building constructions from living willow branches, 
graphic design, organising workshops and canoeing trips 
on the Olza, the creative use of Cieszyn’s strengths and 
activating the local community.
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kolekcja sof i foteli Fin 
The Fin collection of sofas  
and easy chairs

producent / manufacturer: 
Marbet sp. z o. o.,  
ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała 
www.marbetstyle.com, office@marbetstyle.com 
_ 
 
projekt / design: 
Tomasz Augustyniak - tomek.augustyniak@gmail.com 
_ 
 
uzasadnienie / reasons for the verdict: 
Kolekcja nawiązuje stylistyką do najlepszych tradycji 
polskiego wzornictwa poprzez wykorzystanie prostych 
formy oraz materiałów – sklejki i wysokogatunkowej 
wełny, produkowanej przez bielski zakład włókienniczy. 
Dzięki współpracy z projektantem, firma rozszerzyła 
swoją ofertę z myślą o odbiorcy szukającym mebli o mi-
nimalistycznym wzornictwie i wariantach, umożliwiają-
cych tworzenie własnych wersji. Jury doceniło strategię 
producenta, inwestującego w dobry design jako narzę-
dzie rozwoju firmy. 
 
The collection draws stylistically on the best traditions  
of Polish design by making use of simple forms and mate-
rials: plywood and top-quality wool from a Bielsko textile 
company. By collaborating with a designer the company 
broadened their product range by appealing to custom-
ers searching for furniture with minimalistic design and 
options which allow them to create their own versions. 
The jury admired the strategy of a manufacturer invest-
ing in good design as a tool for growing the company.

Nagroda specjalna / Special award  
kategoria: produkt / category: product 
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Nagroda specjalna / Special award  
kategoria: grafika użytkowa / category: applied graphics 
 

system komunikacji wizualnej  
na Jasnej Górze 
a visual communications system  
for Jasna Góra

wdrożenie / application: 
Jasnogórskie Centrum Informacji – Klasztor OO. Paulinów  
na Jasnej Górze / Jasna Góra Information Centre  
– the Pauline Order on Jasna Góra 
ul. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa 
www.jasnagora.pl, jci@jasnagora.pl 
_  
 
projekt / design: 
Dandelion – Jakub Szufnarowski & Piotr Gawiński,  
ul. Przemysłowa 12 (IV p.), 30-701 Kraków 
www.dandelionapps.com 
hallo@dandelionapps.com 
konsultacje merytoryczne / expert consultation: 
Jerzy Maciejowski (współprojektant piktogramów /  
co-designer of the pictograms) – jmstudio@jms.krakow.pl 
Tomasz Bocheński – tomboch2@gmail.com  
_  
 
uzasadnienie / reasons for the verdict: 
Wyzwaniem było stworzenie systemu znaków czytelnego  
i ułatwiającego poruszanie się pielgrzymom z różnych stron 
świata po Jasnej Górze. Powstały projekty podkreślające 
duchowy aspekt odwiedzanych miejsc, a zarazem zawiera-
jące w prostym symbolu ich esencję. Elementy systemu nie 
konkurują z zabytkową architekturą, dopasowując się do 
otoczenia. Projektowanie wkroczyło do strefy związanej  
z turystyką sakralną, przełamując jednocześnie wzorce  
estetyczne obecne w miejscach o podobnym charakterze. 
 
The challenge was to create a system of easy-to-read 
signs enabling pilgrims from various parts of the world  
to navigate around Jasna Góra. Designs were created 
which emphasised the spiritual aspect of the places being 
visited, and simultaneously encapsulated their essence  
in a simple symbol. The system’s elements do not compete 
with the historic architecture, but adapt to the surround-
ings. The design entered a place linked to religious tourism, 
simultaneously challenging the aesthetic conventions usu-
ally present in similar places.
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Nagroda specjalna / Special award  
kategoria: usługa / category: service

cykl „Spektakle bez barier” – spektakle  
dla osób niewidomych i niesłyszących 
the cycle ”Performances Without Barriers” 
– performances for the visually and hearing 
impaired

realizacja / carried out by: 
Teatr Polski / The Polish Theatre  
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała 
www.teatr.bielsko.pl, dyrektor@teatr.bielsko.pl 
_  
 
projekt / design: 
Artur Szczęsny – artur.szczesny@teatr.bielsko.pl 
Sabina Muras – administracja@teatr.bielsko.pl 
Maciej Pilecki (tłumacz języka migowego, surdopedagog / 
sign language interpreter, teacher of the deaf)  
– j_m.pilecki@onet.eu 
Izabela Künstler (audiodeskrypcja / audio description)  
– iza.kuenstler@gmail.com 
Stefan Knothe (lektor / reader) – m.s.knothe@wp.pl 
Hubert Tereszkiewicz (identyfikacja wizualna / corporate 
identity) – hubert@ultrabrand.pl 
_  
 
uzasadnienie / reasons for the verdict: 
Poszerzono grono odbiorców sztuki o osoby z dysfunkcjami 
wzroku i słuchu poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji 
i języka migowego do przedstawień teatralnych. Projekt 
jest wynikiem świadomie prowadzonych badań, a do jego 
realizacji zaproszono licznych specjalistów. Spektakle  
z ułatwieniami są otwarte dla wszystkich, także widzącej, 
czy słyszącej publiczności. Plusem projektu jest atrakcyjny 
graficznie sposób informowania o usłudze, który będzie 
rozbudowany o materiały drukowane w języku Braille’a. 
 
By introducing audio description and sign language into 
theatre performances, visually and hearing impaired 
people were able to enjoy art. The design is the result of 
focussed research, and numerous specialists were invited 
to contribute. The performances using these aids are 
open to everyone, including seeing and hearing audiences. 
One strength of the design is the graphically attractive 
information about the service, which will include Braille 
materials.
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automatyczna toaleta publiczna WC TOP 
WC TOP automated public toilet

Pozostałe nominacje / Remaining nominations 
kategoria: produkt / category: product 

kasa fiskalna K10 
K10 cash register

kolekcja foteli Neon 
Neon armchair collection 

dywan Sumak 
Sumak carpet

producent / manufacturer: 
Budotechnika sp. z o. o.,  
ul. Bierawka 2 a, 44-145 Pilchowice 
www.budotechnika.com.pl, office@budotechnika.com.pl 
_  
 
projekt / design: 
mgr inż. arch. Wojciech Moszant 
_  
 
W pełni zautomatyzowana, spełnia najwyższe standardy 
higieny, czystości i bezpieczeństwa, czemu sprzyjają, m.in. 
bezdotykowa obsługa, czy system alarmowy. Zastosowa-
no w niej szereg ułatwień dla osób niepełnosprawnych 
oraz rodziców z dziećmi w wózkach, m.in. stolik do prze-
wijania niemowląt. Dzięki użytym materiałom jest odpor-
na na zniszczenia. 
 
It’s totally automated and meets the highest standards  
of hygiene, cleanliness and safety, helped by its touch-
free operation and alarm system. A whole raft of features 
for disabled people and parents with small children, e.g.  
a nappy changing surface. The materials employed make 
it damage-resistant.

producent / manufacturer: 
Marbet sp. z o. o.,  
ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała 
www.marbetstyle.com, office@marbetstyle.com 
_  
 
projekt / design: 
Tomasz Augustyniak - tomek.augustyniak@gmail.com 
_  
 
Kolekcja nawiązuje do najlepszych lat polskiego modernizmu, 
ale jest świeżą i oryginalną interpretacją foteli kubełkowych, 
kojarzących się z tym okresem. Wykonana z dużą dbałością  
o detale z naturalnych, polskich materiałów, w tym wysoko-
gatunkowej wełny, produkowanej przez zakład włókienniczy  
z Bielska-Białej. 
 
The collection draws on the golden age of Polish modern-
ism, but is a fresh and original interpretation of the bucket 
seats associated with that period. Made with great atten-
tion to detail from natural, Polish materials, including top-
quality wool, from a textile company in Bielsko-Biała.

producent / manufacturer: 
Sztuka Beskidzka. Rękodzieło Ludowe i Artystyczne.  
Witold Więckowski/ Sztuka Beskidzka. Folk and Artistic  
Handicrafts. Witold Więckowski 
ul. Junacka 29, 43-500 Czechowice-Dziedzice 
www.sztuka-beskidzka.pl, info@sztuka-beskidzka.pl 
_   
 
projekt / design: 
Lidia Kuk – lidia.kuk1@neostrada.pl 
_  
 
Przypominający płaskorzeźbę dywan jest autorskim pomysłem 
wykorzystania techniki splotów tkackich. Do jego produkcji 
użyto tworzywo bliskie tradycji tkackiej – pasy sukna wełnia-
nego, które są miękkie, elastyczne i podatne na formowanie. 
Oszczędnie stosowany kolor – naturalna biel wełny – to celo-
wy zabieg, by nie odwracać uwagi od struktury dywanu. 
 
The carpet, resembling a relief, is an original idea using braid-
ing. A material which is typical for braiding is used: strips 
of woollen cloth, which are soft, flexible and easily shaped. 
The sparing use of colour – the natural white of wool – is 
intentional, so as not to distract attention from the carpet’s 
structure.

producent / manufacturer: 
Elzab S. A.,  
ul. L. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 
www.elzab.com.pl, michal.tchorzewski@elzab.pl 
_  
 
projekt / design: 
Ergo Design,  
ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków 
www.ergodesign.pl, ergo@ergo.net.pl 
_  
 
Ma cechy urządzenia mobilnego i stacjonarnego. Intuicyjna  
w obsłudze, łączy się z innymi urządzeniami za pośrednic-
twem bluetooth. Tradycyjną klawiaturę i wyświetlacz zastą-
pił panel dotykowy, z którego łatwo się korzysta nawet  
w grubych rękawicach. Panel oraz kubiczna forma kasy 
sprawiają, że przypomina popularne smartfony. 
 
It can be mobile or stationary. It’s intuitive to use and con-
nects to other devices using bluetooth. Traditional keys  
and display are replaced by a touch screen which can be 
operated even when wearing thick gloves. The register’s 
screen and shape resemble ubiquitous smartphones.
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lampa Industrial 
Industrial lamp

seria fotelików dla dzieci Avionaut:  
Jet, Glider i Evolvair 
Avionaut: Jet, Glider and Evolvair  
series of child car seats

szklanka do piwa typu lager dla marki Żywiec 
Żywiec lager glass

Żywa Architektura_Pawiloff  
Living Architecture PaviliOFF  

producent / manufacturer: 
Nowodworski sp. j.,  
ul. Kokosowa 2 b, 42-202 Częstochowa 
www.nowodvorski.com, nowodvorski@nowodvorski.com 
_   
 
projekt / design: 
Łukasz Jaworski – l.jaworski@nowodvorski.com 
_  
 
To odpowiedź na zapotrzebowanie projektantów wnętrz, 
architektów oraz klientów sklepów wnętrzarskich na lam-
py wykonane ze stali, o surowej formie, nawiązujące stylis- 
tyką do opraw oświetleniowych stosowanych w fabrykach. 
Lampa w całości została wyprodukowana w częstochow-
skiej firmie. 
 
This is an answer to the need of interior designers, archi-
tects and the customers of home décor shops for steel 
lamps with stripped-down form, influenced in style by 
factory lighting. The lamp was totally manufactured by 
the Częstochowa company.

producent / manufacturer: 
Lookart Eksport-Import. Łukasz Karwala.,  
Szarlejka, ul. I. Łukasiewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka 
www.avionaut.com, avionaut@avionaut.com 
_  
 
projekt / design: 
Artur Kowalski – artur@karwala.com  
Ryszard Poniedziałek – r.poniedzialek@ergo.net.pl  
Łukasz Karwala – lukasz@karwala.pl 
_  
 
Opracowane we współpracy z projektantami i konstruk- 
torami z branży lotniczej. Dostosowują się do wielkości  
i wagi dziecka. Foteliki zaprojektowane na zasadzie „twar- 
da skorupa, miękkie wnętrze” – zewnętrzna powłoka  
z ultrawytrzymałego materiału, wewnętrzna – amortyzuje 
wstrząsy. Produkowane w Europie, co pozwala nadzorować 
ich jakość. 
 
Developed as a collaboration between designers and air-
craft design engineers. They are adapted to children’s sizes 
and weights. The child car seats are designed according to 
the principle “hard on the outside, soft on the inside”. The 
outer shell is made of ultra-durable material, and the inside 
absorbs shocks. They are manufactured in Europe which 
means their quality can be monitored.

producent / manufacturer: 
Żywa Architektura w ramach Spółdzielni Socjalnej Parostatek / 
Living Architecture, Parostatek Social Cooperative  
ul. Zamkowa 1, 43-400 Cieszyn 
www.zywaarchitektura.pl, biuro@zywaarchitektura.pl 
_  
 
projekt / design: 
zespół Żywej Architektury w ramach Spółdzielni Socjalnej  
Parostatek / The Living Architecture Team, Parostatek Social 
Cooperative: Paulina Adamska-Malesza, Anna Falkiewicz,  
Anna Krężelok, Anna Pillar, Urszula Szwed, Justyna Świerczek, 
Alicja Woźnikowska-Woźniak. Wsparcie projektowe, konstruk-
cyjne oraz budowlane / design, structural and construction 
support: Hans Peter Sturm 
_  
 
Konstrukcja z żywej wierzby energetycznej (salix viminalis), 
przygotowana na zlecenie jednego ze sponsorów jako miejsce 
wypoczynku dla uczestników OFF Festivalu. Ekologiczna,  
estetyczna i funkcjonalna alternatywa dla namiotów z two-
rzyw sztucznych. Po festiwalu, już bez firmowego zadaszenia, 
służy odwiedzającym Dolinę Trzech Stawów w Katowicach. 
 
The construction from living basket willow (salix viminalis)  
was commissioned by one of the sponsors as a shelter for par-
ticipants of the OFF Festival. An ecological, aesthetic and func-
tional alternative to tents made of synthetic materials. After the 
festival, without the company’s canopy, it now serves visitors to 
the Dolina Trzech Stawów shopping complex in Katowice. 
 

producent / manufacturer: 
Grupa Żywiec S.A.,  
ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec 
www.grupazywiec.pl, info@grupazywiec.pl 
_   
 
projekt / design:  
Janusz Kaniewski – janusz@januszkaniewski.com 
_  
 
Przykład harmonijnego połączenia funkcjonalności i wywa-
żonej formy, spełniający potrzeby barmana i klienta. Dzięki 
zagłębieniu osoba serwująca piwo wie, jak uchwycić szklan-
kę, by nalewać pod optymalnym kątem, pozwalającym  
wydobyć wszystkie walory trunku. Zaś konsument czuje,  
że szklanka wygodnie leży w jego dłoni. 
 
The example of a harmonious blend of functionality and 
restrained form, meeting the needs of bar staff and patrons. 
The indentations help the person pouring the beer grip the 
glass in order to achieve the optimal angle, and bring out all 
the beer’s qualities. The consumer, meanwhile, feels it fit-
ting comfortably in the hand.

Pozostałe nominacje / Remaining nominations 
kategoria: produkt / category: product 
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książka  
„Workers of the Artworld Unite” 
book:  
”Workers of the Artworld Unite”

„Przyjemność eksperymentowania. 
Medialab Katowice 2012” 
report: ”The Joy of Experimenting.  
Medialab Katowice 2012”

książka „Śląskie Mity” 
book: “Silesian Myths”

plakaty filmowe w śląskiej wersji językowej 
Silesian dialect versions of film posters

wydawca / publisher: 
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika /  
Kronika Contemporary Art Centre,  
Rynek 26, 41-902 Bytom 
www.kronika.org.pl, mail@kronika.org.pl 
_  
 
projekt / design: 
Marcin Wysocki – marcin.wysocki@kronika.org.pl 
_  
 
Wydawnictwo powstało jako integralna część wystawy 
na temat problemów ekonomicznych artystów, kurato-
rów i instytucji zajmujących się sztukami wizualnymi.  
Ich „propagandowy” charakter podkreśla obwoluta 
książki w formie rewolucyjnego plakatu oraz identyfika-
cja wizualna czerpiąca z estetyki konstruktywizmu  
i emancypacyjno-rewolucyjnych znaczeń. 
 
The book was published as an integral part of an exhibi-
tion about the economic problems of artists, curators 
and institutions working with the visual arts. Its “propa-
ganda” nature is emphasised by the book’s dust jacket in 
the form of a revolutionary poster and a brand identity 
drawn from the aesthetics of constructivism and eman-
cipatory-revolutionary meanings.

wydawca / publisher: 
Brambla. Małgorzata Tomaszkiewicz-Ostrowska,  
ul. Morwowa 3, 40-167 Katowice 
www.brambla.com, brambla@brambla.com 
_   
 
projekt / design: 
Ewa Kucharska (koncepcja i oprawa graficzna / 
concept and graphics) – checco@wp.pl 
Marek Jagielski (tekst / text) 
_  
 
Przemyślany w każdym szczególe projekt dyplomowy 
studentki ASP. Inne spojrzenie na tożsamość regionu po-
przez nowe, opowiedziane z dużą dozą humoru wersje 
śląskich mitów m.in. o Beboku, czy Skarbku. Oszczędna 
paleta barw i uproszczone, geometryczne kształty 
pozwalają zachować równowagę między słowem a ilu-
stracją. 
 
A graduation project by an art school student thought-
through in every detail. A new take on the region’s iden-
tity using Silesian legends e.g. about Bebok and Skarbek 
told with a large slice of humour. A stripped-back pal-
ette of colours and simplified, geometrical shapes help 
retain a balance between the words and the illustra-
tions.

wydawca / publisher: 
QDizajn. Monika Kudełko,  
ul. Osiedlowa 4/16, 41-710 Ruda Śląska 
www.qdizajn.pl, kontakt@qdizajn.pl 
_  
 
projekt / design: 
Monika Kudełko – mk.kudelko@gmail.com 
_  
 
Pomysł zainspirował konkurs na portalu społecznościo-
wym, zachęcający do tłumaczenia na śląski tytułów  
filmów. Projektantce zależało jednak na czymś więcej, 
niż prostym ich zilustrowaniu. Wykorzystała plakaty  
do pokazania charakterystycznych, choć nie tylko  
zabytkowych miejsc na Śląsku. 
 
The idea inspired a competition on a social media portal, 
inviting people to translate film titles into Silesian dialect. 
The designer wanted to do more than simply illustrate 
them. She used the posters to showcase iconic – but not 
just historically significant – places in Silesia.

wydawca / publisher: 
Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” / 
Katowice – City of Gardens Cultural Institute,  
pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice 
www.miasto-ogrodow.eu, sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
_  
 
projekt / design: 
Zofia Oslislo-Piekarska – zoslislo@gmail.com 
Paulina Urbańska – paulina.urbanskaa@gmail.com 
_  
 
Pomysł na przedstawienie w atrakcyjny i czytelny sposób 
różnorodnych działań Medialab. W pierwszej kolejności 
do oglądania, potem do czytania – stąd wiele informacji 
w postaci infografik oraz kody kolorystyczne. W wersji 
drukowanej i elektronicznej, dostępna na licencji Creative 
Commons. 
 
An idea for presenting Medialab’s varied activities in  
a clear, attractive way. To be looked at first and then to 
be read; which is why a lot of information is in the form 
of infographics and colour-coded. In printed and elec-
tronic versions, under licence at Creative Commons.

Pozostałe nominacje / Remaining nominations  
kategoria: grafika użytkowa / category: applied graphics 
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kolekcjonerski zestaw płyt  
„Kilar / Moś / Aukso” 
 collector’s set of CDs:  
”Kilar. Moś. Aukso”

płyta „Sealesia 3” 
CD: ”Sealesia 3”

wydawca / publisher: 
Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” / 
Katowice – City of Gardens Cultural Institute,  
pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice 
www.miasto-ogrodow.eu, sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
_  
 
projekt / design: 
Wojciech Kucharczyk – w@mikmusik.org 
_  
 
Pierwsza odsłona projektu Mistrzowie Muzyki. W wersji 
kolekcjonerskiej poszerzona o płytę winylową i zeszyt  
z fotografiami z ostatniej sesji zdjęciowej Wojciecha  
Kilara. Autor projektu graficznego pozostał w cieniu, 
oddając wiodącą rolę muzyce w wykonaniu Orkiestry 
„Aukso” i Chóru Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 
fotografiom Bartłomieja Barczyka. 
 
The first edition of the Masters of Music project. This is 
a collector’s version including a vinyl disc and a booklet 
with photographs from the final photographic session 
with Wojciech Kilar. The author’s graphic design remains 
understated, leaving the lead role to the music performed 
by Aukso Orchestra and the Choir of Katowice Music 
Academy, and Bartłomiej Barczyk’s photographs.

wydawca / publisher: 
Falami Wydawca Marcin Babko / 
Falami Publisher Marcin Babko,  
ul. Biała Przemsza 11/7, 41-208 Sosnowiec 
www.falami.pl, marcin@falami.pl 
_   
 
projekt / design: 
Marta Frank – marta@silossztuki.pl 
_  
 
Trzecia odsłona wydawnictwa prezentującego najcie-
kawszych artystów ze Śląska. Każdy z 1000 egzempla-
rzy płyty ma unikalną okładkę, ręcznie pokolorowaną 
przez małych pacjentów szpitali w Sosnowcu i Chorzo-
wie. Powstały one podczas warsztatów projektowania 
graficznego. Część dochodu ze sprzedaży wspiera Fun-
dację Choise To Choose. 
 
The third album showcasing the most interesting artists 
in Silesia. Each one of the 1,000-CD edition has a unique 
cover, hand-coloured by young patients during graphic 
design workshops at hospitals in Sosnowiec and Chorzów. 
Part of the revenue supports the Choice To Choose Foun-
dation.

Pozostałe nominacje / Remaining nominations 
kategoria: grafika użytkowa / category: applied graphics 
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rebranding marki  
Marbet Design 
rebranding  
of the Marbet Design brand

identyfikacja wizualna  
oraz logotyp Teatru Polskiego 
corporate identity and logo  
for the Polish Theatre

system Identyfikacji wizualnej  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu 
visual identification system  
for the Culture Centre in Strumień

pudełko wagonik  
na Śląskie Kopalnioki 
mine wagon-shaped box  
for Silesian Kopalniok sweets

wdrożenie / implementation: 
Visa Bell sp. z o. o.,  
Rynek 20, 43-200 Pszczyna 
www.oblaty.pl, biuro@oblaty.pl 
_   
 
projekt / design: 
Oblaty Studio: Janusz Zygmunt, Danuta Kazimierczak, 
Monika Olszewska, Marcin Kandziora 
grafika@oblaty.pl 
_  
 
To element kolekcji Śląskich Maszketów, czyli starych, 
często zapomnianych przysmaków regionalnych. Kopal-
nioki – cukierki o charakterystycznym, ziołowym smaku, 
zyskały nowe pudełko w kształcie kopalnianego wago-
nika. Wykonane z jednego kawałka kartonu, łatwe do 
samodzielnego złożenia, wprowadza element zabawy, 
przy okazji mówiąc o tradycji. 
 
It’s part of the Silesian Sweets collection, containing 
traditional, often forgotten regional sweets. Kopalnioki 
– sweets with a characteristic, herbal taste, were given 
a new box in the shape of a mine wagon. Made from  
a single piece of card, easy to assemble, it introduces  
an element of fun, while still promoting tradition.

wdrożenie / implementation: 
Teatr Polski / The Polish Theatre,  
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała 
www.teatr.bielsko.pl, dyrektor@teatr.bielsko.pl 
_  
 
projekt / design: 
Piotr Karczewski – karczewski@vp.pl 
_  
 
Identyfikacja wizualna zbudowana w oparciu o logotyp, 
nawiązujący do awangardy dwudziestolecia międzywojen-
nego. Dwa elementy w dynamicznej relacji są manifestacją 
ruchu, gestu, tańca. Prostota, ale zarazem „nowocze-
sność” znaku przełamuje stereotyp myślenia o teatrze. 
Modernistyczne w duchu logo dopełnia klasycystyczną 
bryłę teatralnej siedziby. 
 
The corporate identity is based around the logo, which 
draws on the avant-garde from the period between the 
wars. The two elements, set in a dynamic relation, are 
a manifestation of movement, gestures and dance. The 
logo’s simplicity – but also its “modernity” – challenges 
stereotypical thinking about theatre. The modernism-
influenced logo complements the neoclassicist theatre 
building.

wdrożenie / implementation: 
Marbet sp. z o. o., 
 ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała 
www.marbetstyle.com, office@marbetstyle.com 
_  
 
projekt / design: 
Ergo Design, ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków 
www.ergodesign.pl, ergo@ergo.net.pl 
_  
 
Po zmianie nazwy firmy oraz jej loga, kolejnym krokiem 
było zmodernizowanie oferty oraz sposobu jej prezentacji 
– wzorników, stojaków, katalogów. Wprowadzono nowo-
czesne opakowania bardziej przyjazne użytkownikowi,  
a firmie przynoszące oszczędności. Zmiany wizerunkowe 
wiązały się z przekształceniami biznesowymi w firmie.

After a change in the company’s name and its logo, the 
next step was to modernise the product range and its 
presentation – patterns, stands, catalogues. New pack-
aging has been introduced which is more user-friendly 
and saves the company money. The visual changes are 
linked to business transformations in the company.

wdrożenie / implementation: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu / 
Culture Centre in Strumień,  
ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień 
www.emgok.pl, biuro@emgok.pl 
_  
 
projekt / design: 
Ultrabrand, ul. W. Łuczkiewicza 6, 43-246 Strumień 
www.ultrabrand.pl, ultrabrand@ultrabrand.pl 
Mariusz Gruszka – mariusz@ultrabrand.pl 
Bartłomiej Witkowski – bartek@ultrabrand.pl 
Hubert Tereszkiewicz – hubert@ultrabrand.pl 
programowanie witryny www / programming of the  
website: Bartosz Florczak – kontakt@bartekflorczak.pl 
_  
 
Identyfikacja przyjazna i pozytywnie odbierana przez osoby 
w różnym wieku. Zarazem system łatwy do używania przez 
pracowników. Jego elementem jest strona internetowa, dos- 
tosowująca się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest 
oglądana. Projekt powinien inspirować do zmian inne miasta. 
 
The friendly visual brand identity appeals to people of vari-
ous ages. At the same time it is easy for the staff to use. One 
element is the website which adapts to the resolution of 
the device it is being viewed on. The design ought to inspire 
other towns to take similar steps.

Pozostałe nominacje / Remaining nominations 
kategoria: grafika użytkowa / category: applied graphics 
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multimedialny system identyfikacji wizualnej  
dla Festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2013  
w Katowicach – Neocarboniferous. 2013 
multimedia system of visual identification  
for Neocarboniferous. 2013, the Tauron  
New Music Festival in Katowice, 2013

logotyp Muzeum w Gliwicach 
logo for the Museum in Gliwice

wdrożenie / implementation: 
Muzeum w Gliwicach / The Museum in Gliwice,  
ul. Dolnych Wałów 8 a, 44-100 Gliwice 
www.muzeum.gliwice.pl, info@muzeum.gliwice.pl 
_  
 
projekt / design: 
mill studio, ul. A. Potebni 5/2, 30-537 Kraków 
www.millstudio.pl, mill@millstudio.pl 
_   
 
Nawiązanie do specyfiki instytucji o złożonej strukturze, 
którą tworzą: Willa Caro, Zamek Piastowski, Radiostacja 
Gliwice i Oddział Odlewnictwa Artystycznego. Znak jest  
też odczytywany jako skrót nazwy muzeum. Syntetycz-
na, ale i wieloznaczna forma loga to inspirujący punkt 
wyjścia do stworzenia kolejnych elementów identyfikacji 
wizualnej.    
 
It refers to the complex nature of the institution, which 
consists of: the Caro Villa, Piast Castle, Gliwice Radio 
Tower and the Branch of the Artistic Foundry. The logo 
can also be read as an abbreviation of the museum’s 
name. The logo’s synthetic – but also ambiguous – form 
is an inspiring point of departure to create the other  
elements of the visual brand identity.

wdrożenie / implementation: 
MoreMusic Agency Adam Godziek, Adam Pomian s.j.,  
ul. Wojewódzka 26 a/3, 40-026 Katowice 
www.moremusicagency.pl, office@moremusicagency.pl 
_  
 
projekt / design: 
Jan Dybała – jandybala@yahoo.pl 
Marta Gawin – gawin.marta@gmail.com 
Michał Rodziński – mrodzinski@gmail.com 
Anna Kopaczewska – ania.kopaczewska@gmail.com 
_   
 
Odległa historia regionu – z okresu karbonu – stała się 
punktem wyjścia dla identyfikacji ósmej oraz kolejnych 
edycji festiwalu. Odświeżono logo, powstały elementy 
komunikacji na terenie imprezy, materiały promocyjne 
oraz audiowizualne do produkcji spotów i wizualizacji 
wykorzystywanych podczas koncertów. 
 
The region’s prehistoric history – the Carboniferous  
– became the starting point for the visual brand identity  
of the festival’s 8th edition. The logo was updated, and 
elements of communication at the festival site, and pro-
motional and audio-visual materials for producing spots 
and visualisations used during the concerts were created.

identyfikacja wizualna wystawy  
„Węgiel BOOM!” 
visual identification for the exhibition  
”Coal BOOM!”

sieć kawiarenek „Express’ OH!” 
Express’ OH! café chain

wdrożenie / implementation: 
Fundacja Choise To Choose / Choise To Choose Foundation,  
ul. Maków 29, 41-400 Mysłowice 
www.choicetochoose.org, marta@silossztuki.pl 
oraz 
Falami Wydawca Marcin Babko /  
Falami Publisher Marcin Babko,  
ul. Biała Przemsza 11/7, 41-208 Sosnowiec 
www.falami.pl, marcin@falami.pl 
_   
 
projekt / design: 
Marta Frank – marta@silossztuki.pl 
_   
 
Pomysł wystawy zrodził się z potrzeby zmierzenia się  
ze stereotypem „czarnego Śląska”. Okazało się, że węgiel 
inspiruje wielu projektantów. Do niego odwołuje się też 
identyfikacja wizualna wydarzenia, choć jego motywem 
przewodnim stała się czarna rama obecna w logotypie, 
na plakatach, w katalogu i gazecie. 
 
The idea of the exhibition is derived from the need to chal-
lenge the stereotype of “Black Silesia”. It turned out that 
many designers are inspired by coal. The event’s visual 
brand identity also refers to it, although its central motif 
was the black outline present in the logo, on posters, in  
the catalogue and the newspaper.

realizacja / implementation: 
WIK sp. z o. o., Kostkowice,  
ul. Dworska 82, 43-426 Dębowiec 
www.wik.pl, wik@wik.pl 
_   
 
projekt / design: 
Brand’ys Design,  
ul. Królewska 62, 43-300 Bielsko-Biała 
www.brandysdesign.com 
Joanna Brandys – joanna@brandysdesign.com 
Łukasz Brandys – lukasz@brandysdesign.com 
_   
 
Kompleksowa usługa dla osób, które chcą założyć firmę, 
ale nie mają pomysłu. To niewielka, łatwa do przetrans-
portowania kawiarenka, serwująca kawę na wynos. Udos- 
tępniana na zasadzie franszyzy. Firma oferuje wsparcie 
projektantów, prawników, ekspertów od dotacji, pomaga 
m.in. w pisaniu wniosków, założeniu działalności, zalega-
lizowaniu kawiarenki na danym terenie, a także szkoli  
i zapewnia materiały reklamowe. 
 
A complete service for people who want to set up a busi-
ness but don’t have an idea. It’s a small, easily transport-
able café serving coffee to go. It’s available on a franchise 
basis. The company offers the help of designers, lawyers 
and funding experts, helps with completing forms, setting 
up the business, and legalising the café in a given location, 
offers training, and supplies advertising materials.

Pozostałe nominacje / Remaining nominations 
kategoria: grafika użytkowa / category: applied graphics 

Pozostałe nominacje / Remaining nominations 
kategoria: usługa / category: service 
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Od prawie 10 lat Zamek Cieszyn przekonuje firmy, instytucje, 
a nawet regiony do wykorzystania dizajnu jako skutecznego 
narzędzia zmiany. 
 
W Zamku pomagamy nawiązywać współpracę partnerom z tak 
różnych środowisk, jak biznes, jednostki naukowe, organizacje 
pozarządowe czy lokalne samorządy. Z myślą o nich powstał 
Śląski Klaster Dizajnu. Dla przedsiębiorców oraz sektora  
publicznego organizujemy specjalistyczne warsztaty i usługi,  
pomagające wykorzystać myślenie projektowe (design think-
ing) w najróżniejszych sferach codziennego życia. Analizujemy 
nawet złożone i mocno biurokratyczne procedury, aby pomóc 
instytucjom i ludziom kultury rozwijać polsko-tureckie projekty. 
 
Zamek jest siedzibą Instytutu Projektowania dla Wszystkich 
im. prof. Michała Oźmina i dba o archiwum EIDD Design for  
All Europe – organizacji, której od 2013 roku przewodniczy  
Ewa Gołębiowska. Popieramy pomysły, dzięki którym poprawia 
się jakość przestrzeni publicznej oraz usług. Bliskie naszej filo-
zofii działania są projekty zaangażowane społecznie. Dlatego 
zaangażowaliśmy się w proces budowania z Fundacją „Być 
Razem” marki WellDone. Koordynowaliśmy także proces two-
rzenia strategii działania dla Centrum Aktywności Między- 
pokoleniowej na Nowolipiu w Warszawie. 
 
Co roku zapraszamy studentów i młodych projektantów do 
udziału w Letniej Szkole Designu. Podczas warsztatów, pod 
okiem grafików-praktyków, mierzą się z kolejnymi tematami, 
często o charakterze społecznym. Absolwenci szkół projekto-
wych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier prezentują w Zamku 
Cieszyn swoje prace na wystawie towarzyszącej przeglądowi 
projektów dyplomowych „Graduation Projects”, który zainicjo-
wał kwartalnik „2+3D”.   
 
Organizujemy warsztaty i wystawy rzemiosła ze Śląska  
Cieszyńskiego oraz innych regionów, by promować dawne 
techniki i naturalne materiały, a także poszukiwać nowych  
obszarów do ich wykorzystania. Prowadzimy analizę możli-
wości wykorzystania opolskiej sztuki ludowej w nowoczes- 
nym i innowacyjnym ujęciu, uczestnicząc w przedsięwzięciu 
„Sztuka Ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”, 
które zostanie podsumowane jesienią 2014 roku. Razem  
z Instytutem Adama Mickiewicza przygotowujemy wyjątkowe 
warsztaty z udziałem projektantów i rzemieślników z Polski  
i Turcji. Ich efekty pokażemy w Stambule jeszcze w tym roku,  
a w Cieszynie przy okazji 10. urodzin Zamku. 
 
www.zamekcieszyn.pl

Zamek Cieszyn  
 
Projektujemy możliwości

For almost ten years Zamek Cieszyn has been persuading  
businesses, institutions – and even regions – to use design  
as an effective tool for change.  
 
At the Zamek we help to facilitate partnerships between such 
different communities as businesses, academic institutions, 
NGOs and local government. The Silesian Design Cluster was  
set up to aid that process. We organise specialist workshops 
and services for business people and the public sector, which 
help in using design thinking in all kinds of areas of everyday 
life. We have even analysed complex and extremely bureau-
cratic procedures, in order to help institutions and people from 
the cultural community to develop Polish-Turkish projects. 
 
The Zamek is the home of the Professor Michał Oźmin Design  
for All Institute and maintains the archive of EIDD Design 
for All Europe – an organisation which has been led by Ewa 
Gołębiowska since 2013. We support ideas which help to  
improve the quality of public space and services. Community-
focussed projects are close to our philosophy. For that reason 
we became involved in the process of building the WellDone 
brand with the “Być Razem” Foundation. We also coordinated 
the process of creating the operational strategy for the Inter-
generational Activity Centre in Nowolipie, Warsaw. 
 
Every year we invite students and young designers to take  
part in the Summer Design School. During the workshops, run 
by experienced graphic designers, they contend with various 
subjects, often with a community slant. Graduates of Polish, 
Czech, Slovakian and Hungarian design schools present their 
work at Zamek Cieszyn alongside the “Graduation Projects”  
exhibition initiated by the design magazine “2+3D”.  
 
We organise workshops and exhibitions about craft from 
Cieszyn Silesia and other regions, in order to promote histori-
cal techniques and natural materials, and also search for new 
fields for their application. We’re analysing the potential of 
using folk art from the Opole region with a modern, innovative 
spin, by taking part in the initiative “Folk Art in the Opole Region 
– from Analysis to Design”, which was completed in autumn 
2014. In partnership with the Adam Mickiewicz Institute we are 
preparing some remarkable workshops with the participation 
of designers and craftspeople from Poland and Turkey. We’ll be 
showcasing the results in Istanbul this year and in Cieszyn dur-
ing the Zamek’s 10th birthday celebrations. 
 
www.zamekcieszyn.pl

Zamek Cieszyn  
 
We design possibilities
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„Śląska Rzecz” to konkurs, który od 9 lat organizuje Zamek  
Cieszyn. Wyłaniamy w nim najciekawsze śląskie produkty,  
projekty graficzne i usługi. Nie są to jedynie inspirujące 
pomysły w fazie koncepcji, a rozwiązania wdrożone na  
Śląsku, które na dodatek stają się wizytówką regionu.  
Konkurs przyczynia się do odbudowy śląskiego etosu ozna-
czającego solidną robotę, dzięki czemu region kojarzy się  
z produktami i usługami dobrej jakości. Wielu jego laureatów 
odnosi komercyjny sukces, podbijając nie tylko krajowe,  
ale i zagraniczne rynki, a ich marka staje się rozpoznawalna.  
W 2011 roku w Zamku Cieszyn została otwarta stała wysta-
wa „Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu Śląska Rzecz”,  
na której prezentujemy wszystkie nagrodzone projekty. 
 
www.slaskarzecz.pl 
 
– 
 
Logo Śląskiej Rzeczy 
 
Dynamiczne i aktywne, o prostej formie, którą łatwo zapa-
miętać. Takie jest logo konkursu „Śląska Rzecz” autorstwa 
Justyny Kucharczyk, Anny Kmity i Andrzeja Sobasia. Projekt 
kojarzy się z geometryczną formą bryły węgla, a jego kolorys- 
tyka jest oszczędna, ale zdecydowana. 
 
– 
 
Statuetka 
 
Maciej Jurkowski jest autorem statuetki, która jest trójwymia-
rowym odwzorowaniem loga konkursu. W tej wersji znak gra-
ficzny przypomina diament, będący jednym z symboli regionu. 
Przezroczysty sześcian powstał poprzez sklejenie ze sobą 
kilkunastu tafli szkła z piaskowanym wzorem. Szkło, z którego 
jest zrobiona statuetka, to materiał szlachetny i twardy, ale 
zarazem kruchy, a przez to cenny.

Śląska Rzecz Projektanci

Justyna Kucharczyk 
jukucharczyk@gmail.com 
 
A visual communication designer who graduated from the 
Faculty of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in 
Krakow, where she also completed her PhD. She’s a lecturer 
at the Academy of Fine Arts in Katowice in the Information 
Systems Design and Social Communication Department. 
 
– 
 
Anna Kmita 
annakmita@interia.pl 
 
A graduate in design from the Academy of Fine Arts in  
Katowice. She was awarded a PhD for her design for a City 
Information System in Katowice. Anna works at the Academy 
of Fine Arts in Katowice in the Design Basics Department and 
the Colour Design Department. She teaches visual communi-
cation at the Higher Technical School in Katowice. Anna also 
designs information systems and corporate identities. 
 
– 
 
Andrzej Sobaś 
ansobas@gmail.com 
 
An industrial designer specialising in ergonomic design.  
A graduate from the Faculty of Industrial Design at the Acad-
emy of Fine Arts in Krakow, with a PhD from the Academy  
of Fine Arts in Warsaw. Andrzej is a lecturer at the Department 
of Ergonomic Design at the Academy of Fine Arts in Katowice. 
 
– 
 
Maciei Jurkowski 
gallery@jurkowski-design.eu 
 
An architect and designer, and all-round freelancer.  
He is a graduate of the Department of Architecture at Krakow 
Polytechnic and the Kenar High School in Zakopane.

Designers

Justyna Kucharczyk 
jukucharczyk@gmail.com 
 
Projektantka komunikacji wizualnej. Absolwentka Wydziału 
Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Doktorat na ASP w Krakowie. Wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach w Pracowni Projektowania Systemów 
Informacji oraz Komunikacji Społecznej. 
 
– 
 
Anna Kmita 
annakmita@interia.pl 
 
Absolwentka wzornictwa na ASP w Katowicach. Doktorat  
z projektu Miejskiego Systemu Informacji dla Katowic.  
Pracuje w ASP w Katowicach w Pracowni Podstaw Projek-
towania i pracowni projektowania kolorystyki. Prowadzi 
zajęcia z komunikacji wizualnej w Wyższej Szkole Technicznej 
w Katowicach. Projektuje systemy informacji i całościowe 
identyfikacje. 
 
– 
 
Andrzej Sobaś 
ansobas@gmail.com 
 
Projektant wzornictwa przemysłowego ze specjalnością 
projektowanie ergonomiczne. Absolwent Wydziału Form 
Przemysłowych ASP w Krakowie, doktorat na ASP w Warsza-
wie. Wykładowca w Pracowni Projektowania Ergonomiczne-
go ASP w Katowicach. 
 
– 
 
Maciej Jurkowski 
gallery@jurkowski-design.eu 
 
Architekt i projektant, wszechstronny freelancer.  
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej  
i zakopiańskiego Kenara.

Silesian Icon is a competition, organised by Zamek Cieszyn 
for the last 9 years. We select the most interesting products, 
graphic designs and services. They aren’t just inspirational 
ideas in the conceptual phase, but solutions implemented 
in Silesia, which also showcase the region. The competition 
contributes to the rebuilding of the Silesian ethos connected 
to reliable workmanship, owing to which the region is asso-
ciated with high-quality products and services. Many of the 
prize winners have achieved commercial success, not just on 
Polish but also foreign markets, and their brands are becom-
ing recognisable. In 2011 the permanent exhibition “Silesian 
Design. The Winners of the Silesian Icon Competition” was 
opened in Zamek Cieszyn, where all the prize-winning 
designs are showcased. 
 
www.slaskarzecz.pl 
 
– 
 
The Silesian Icon Logo 
 
Dynamic and pro-active, with a simple, easily-remembered 
form. That’s the Silesian Icon logo, designed by Justyna 
Kucharczyk, Anna Kmita and Andrzej Sobaś. The design 
brings to mind the geometric form of a lump of coal, and  
the colour scheme is stripped-down, but confident. 
 
– 
 
The Statuette 
 
Maciej Jurkowski created the statuette, which is a 3D  
reproduction of the competition logo. In this version the 
logo resembles a diamond, also one of the region’s sym-
bols. The transparent cube was made by sticking together 
over a dozen sheets of glass with a sandblasted pattern. 
The glass the statuette is made out of is a hard, refined  
– but fragile – material, which makes it valuable.

Silesian Icon
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