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Śląska Rzecz 

�. To jedyny regionalny konkurs designu promujący 

lokalność zgodnie z ideą „myśl globalnie, działaj 

lokalnie”. Nagrodzone i wyróżnione projekty to naj-

lepsze dowody świadomości i dumy z lokalnych/

regionalnych zasobów. 

2.  Konkurs pokazuje, że design to skuteczne narzędzie 

pozwalające szybciej dostosowywać się do zmian 

i lepiej reagować na oczekiwania odbiorców.    

3.  Liczą się w nim nie tyle dobre pomysły, co jakość 

i efekty ich wdrożenia.  

4.  Docenia pracę zespołową – nagradzane są obie 

strony procesu, czyli projektanci oraz firmy lub 

instytucje wdrażające. 

5.  Wyróżnia odwagę myślenia poza schematami 

i gotowość poszukiwania rozwiązań poprawiają-

cych jakość codziennego życia. Jego uczestnicy to 

„twórcy lepszej codzienności”. 

6.  Nagrody i nominacje to potwierdzenie najwyż-

szej jakości, a także certyfikat dbałości o ludzi – 

widzów, użytkowników, mieszkańców. 

 kategorie konkursowe: 

– produkt,

– grafika użytkowa,

– usługa,

– wystawiennictwo

silesian icon

�.  This is the only regional design competition in Poland 

promoting local values, following the idea of “think-

ing globally, acting locally”. The awarded and dis-

tinguished projects are the best evidence of the 

designers’ awareness and pride they take in local 

resources.

2.  The competition proves that design is an effective 

tool helping people better adapt and react to the 

ever-changing expectations and conditions.

3.  What matters in the competition is more than just 

a good idea – we value quality and tangible results.  

4.  Teamwork is also appreciated – the award goes to 

both sides of the process: the designers and the 

companies or institutions which implement the ideas. 

5.  Thinking out of the box and readiness to search for 

solutions which improve the quality of living are also 

valued in the competition. The designers are creators 

of the new everyday life. 

6.  The winning and nominated projects demonstrate 

the best quality and care for people – their users.

 competition categories: 

– product design,

– graphic design,

– service design,

– exhibition design

zapraszamy do udziału:

firmy, projektantów, organizacje pozarządowe, insty-

tucje publiczne

zgłaszane projekty:

muszą być wdrożone w życie w poprzedzającym roku 

kalendarzowym, w woj. śląskim lub opolskim – wyją-

tek stanowi kategoria wystawiennictwo.

oceniamy projekty pod kątem:

– innowacyjności rozwiązań,

– zrównoważonego rozwoju,

– dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób 

starszych i niepełnosprawnych,

– procesu projektowego,

– funkcjonalności i ergonomii,

– jakości wykonania i użytych materiałów, 

– estetyki

konkursowa statuetka

Przypadająca na trudny czas pandemii 15. edycja to 

dobry moment na zmiany. Nowa statuetka zachowuje 

formę sześcianu, ale nie ze szkła, tylko białej porce-

lany. Taką czystą formę, symboliczną carte blanche, 

oddajemy w ręce projektantów – laureatów konkursu. 

Liczymy na unikalne wzory, wymyślone przez zwy-

cięzców z myślą o ich następcach w kolejnych latach. 

W ten sposób statuetki zyskają niepowtarzalną war-

tość, a z czasem stworzą prawdziwą, choć rozpro-

szoną kolekcję. 

Za pomysł i jego wykonanie dziękujemy Agacie 

Korzeńskiej, Pawłowi Krzywdzie,  Marcinowi Kraterowi 

i Bogdanowi Kosakowi. 

competition participants:

companies, designers, NGOs, public institutions

submitted projects:

must be implemented in the calendar year preceding the 

competition, in the Silesian or Opole Voivodeship (except 

for the exhibition design category) 

competition criteria:

– innovativeness of the solution,

– sustainable development,

– responding to users’ needs, including elderly people and 

persons with disabilities,

– design process,

– functionality and ergonomics,

– quality of manufacturing and the used materials, 

– aesthetics

The silesian icon award

As the 15th edition of the competition takes place dur-

ing the difficult time of the global pandemic, we believe 

this is a great moment for change. The new Silesian 

Icon Award preserves its cubic shape; however, it is no 

longer made of glass but of white porcelain. This pure 

form, a symbolic carte blanche, is awarded to the win-

ning designers. We hope they will cover it with unique 

patterns, with the future winners in mind. This way, the 

award will become exceptionally valuable, forming a col-

lection of dispersed objects.

We are grateful for this idea and its implementation to 

Agata Korzeńska, Paweł Krzywda, Marcin Krater, and 

Bogdan Kosak.  
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zamek cieszyn
PRojekTujemy możliwoŚci 

Jesteśmy nietypowym zamkiem, który jest jednocze-

śnie centrum designu. Zamki są symbolem trwałości, 

strażnikami pamięci, a design uosabia nowoczesność 

i zmianę. Trudno o większą sprzeczność. A jednak funk-

cjonujemy od 15 lat, w małym mieście na granicy pań-

stwa. Promujemy i pomagamy wykorzystywać dobre 

projektowanie. Współpracujemy z firmami, organiza-

cjami pozarządowymi i sektorem publicznym – wszę-

dzie tam, gdzie potrzebne jest innowacyjne myśle-

nie. Popieramy działania, dzięki którym poprawia się 

jakość życia. Wspieramy innowatorów społecznych 

w projektowaniu rozwiązań dla osób z niepełnospraw-

nościami oraz seniorów. Pomagamy firmom dostoso-

wać się do zmian, a młodym ludziom towarzyszymy 

w pierwszych zawodowych krokach. Organizujemy 

specjalistyczne szkolenia pokazujące, jak wykorzysty-

wać myślenie projektowe w praktyce. Poszukujemy 

nowych obszarów dla tradycyjnych technik rzemieślni-

czych i naturalnych materiałów. Zapraszamy codzien-

nie do odwiedzania naszych wystaw oraz najstarszych 

zabytków Śląska Cieszyńskiego. 

www.zamekcieszyn.pl

zamek cieszyn
we design PossibiliTies 

“Zamek” means “a castle” – and we’re a unique castle 

which functions as a design centre. Castles symbol-

ise stability and memory, whereas design embodies 

modernity and change. Could anything be more self-

contradictory? And yet, we have existed for 15 years 

now, in a small town on the Polish-Czech border, pro-

moting good design and showing how to make good 

use of it. We cooperate with companies, NGOs, and 

public institutions – wherever innovative thinking is 

in demand. We support any activity that can improve 

the quality of life, also backing social innovators who 

design solutions for elderly people and persons with 

disabilities. What is more, we help companies adapt 

to ongoing changes and we accompany young people 

in the first steps on their career paths. By organising 

specialist courses, we teach how to use design think-

ing in practice. We constantly search for new areas of 

development for traditional handicraft techniques and 

natural materials. Feel invited to visit our exhibitions 

and the oldest historical landmarks of Cieszyn Silesia!

www.zamekcieszyn.pl

juRy konkuRsu

Prof. czesława Frejlich

przewodnicząca jury, wykładowca Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie

ewa gołębiowska

Dyrektorka Zamku Cieszyn

magdalena dobruk

przedstawicielka Stowarzyszenia Twórców Grafiki 

Użytkowej (STGU), studio Podpunkt, agencja 

Superskrypt

dr daniel zieliński

wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

prezes Stowarzyszenia Projektantów Form 

Przemysłowych (SPFP)

marcin Piotrowski

kierownik Działu Projektowania Usług i Doświadczeń 

w Play

dr hab. marcel benčík

prorektor Akademii Sztuk Pięknych i Dizajnu 

w Bratysławie

barbara szafir

zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju 

Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego

Rafał kost

właściciel iDEAL Consulting w Katowicach

comPeTiTion juRy

Prof. czesława Frejlich

Chair of the Jury Panel, lecturer at the Academy of Fine 

Arts in Kraków

ewa gołębiowska

Director of Zamek Cieszyn

magdalena dobruk

representative of STGU (Association of Applied Graphic 

Designers), Podpunkt Studio, Superskrypt Agency

dr daniel zieliński

lecturer at the Academy of Fine Arts in Warsaw, presi-

dent of SPFP (Association of Industrial Designers)

marcin Piotrowski

Head of User Experience and Service Design at Play

dr hab. marcel benčík

Vice-Rector at the Academy of Fine Arts and Design 

in Bratislava

barbara szafir

Assistant Director at the Regional Development 

Department of the Marshal’s Office of the Silesian 

Voivodeship

Rafał kost

CEO at iDEAL Consulting in Katowice
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XV edycja konkursu Śląska Rzecz przypadła na wyjątkowy czas pande-

mii, który przyniósł rewizję tego, co dotychczas uważaliśmy za pewne 

i niezmienne. Powoli przyzwyczajamy się do życia w niepewności, ale biz-

nes znacznie szybciej musiał znaleźć strategie przetrwania i ekspansji 

w nowych warunkach globalnego kryzysu. Wszystko może mieć jednak 

swoje dobre strony. Jak mówi Li Edelkoort, wirus zmusił nas do rzeczy, któ-

rych już wcześniej pragnęliśmy: mniej podróżować, mniej kupować, mniej 

marnować i mniej pracować. Edelkoort nazywa to nowym początkiem, 

który zaczyna się kwarantanną… od konsumpcji! Nie można zaprzeczyć, 

że przez kilkadziesiąt lat to dizajn miał być skutecznym narzędziem wzro-

stu sprzedaży i zysków, choć już w latach 60. Victor Papanek twierdził, że 

mało jest równie szkodliwych profesji. Jaką więc teraz rolę widzą dla sie-

bie projektanci, a o jakiej myślą firmy i instytucje zatrudniające projektan-

tów? Czy na pewno to te same role? 

Zapędzając się w przepowiadanie przyszłości, sama siebie upominam 

i przypominam to, co oczywiste: tegoroczna edycja dotyczy 2019 roku, 

czasu sprzed pandemii. Szczęśliwie wartości, które przywołują organiza-

torzy konkursu, wcale się nie zdewaluowały. Jury Śląskiej Rzeczy oczekuje 

tego, co oczywiste: innowacyjności rozwiązań. Sama innowacyjność to 

jednak za mało. Projekt powinien uwzględniać wyzwania zrównoważonego 

rozwoju, dostrzegać potrzeby użytkowników, w tym osób starszych i nie-

pełnosprawnych. Dobrze, by stał za nim wiarygodny proces projektowy. 

Sprawdzamy też funkcjonalność i ergonomię oraz jakość wykonania i uży-

tych materiałów. Symbolicznie  oceniany projekt musi być też estetyczny, 

choć to nie oznacza po prostu „ładny”. 

Ta długa lista kryteriów pokazuje, jakimi wartościami powinien kierować 

się projektant, ale też czego oczekujemy my jako klienci – nabywcy i użyt-

kownicy. Na szczęście wymagania rosną, a firmy, szukając nisz, coraz 

częściej wchodzą w przestrzenie dotychczas niewidziane lub niedoce-

niane. I odnoszą sukces. Kolejny raz dowodzi tego Formed, tworząc system 

mebli szpitalnych dla noworodków. Dzieci przecież będą rodzić się nadal, 

należy im się lepszy początek od pierwszych godzin życia. Pracownikom 

z kolei należy się bezpieczna i przyjazna przestrzeń pracy. Informacja 

wizualna w siedzibie The Software House wykonana przez Blank Studio 

nie tylko kieruje we właściwe miejsca, ale może też pozytywnie wpły-

wać na samopoczucie pracowników poprzez jej interaktywność i... poczu-

cie humoru. Odpowiedzialne podejście do zasobów w duchu cradle-to-cra-

dle prezentuje firma Pajak. Tym razem ważny jest nie tylko innowacyjny 

produkt śpiwora dla dwojga, ale i jego energooszczędna produkcja i moż-

liwość ponownego wykorzystania wszystkich materiałów. Dbałość 

o środowisko przyświeca projektantom ze studia Sokka, a także pro-

ducentowi stacji ładowania pojazdów elektrycznych EPcharger. Projekt 

cechuje nowoczesny minimalizm i elegancja, coraz częściej poszuki-

wane w miejskiej przestrzeni. Zasady uniwersalnego projektowania reali-

zują Bogdan Kosak i Lech Kolasiński w systemie informacji dla krakow-

skiego Ogrodu Botanicznego, dzięki czemu powstał projekt użyteczny 

i piękny. Cieszyńskie Open Air Museum dowodzi, że miasta mogą promo-

wać lokalną historię i tradycje w nowoczesny, a równocześnie funkcjo-

nalny sposób, tworząc nie kolejne tablice, tylko atrakcyjne meble miejskie. 

Użyteczność, jakość i piękno pozwalają przenosić dobrze zaprojektowane 

produkty do sfery emocji i kultury, tym samym zapewniając im długie 

trwanie (długą obecność?) w świecie nietrwałości. 

ewa gołębiowska

Dyrektorka Zamku Cieszyn

diz�jn w czasie 
ni�pewn�ś�i
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The 15th edition of the Silesian Icon competition takes place in the unique 

period of the COVID-19 pandemic, which has brought us to review all that 

we used to consider certain and unchangeable. We are slowly getting 

used to living with uncertainty, but business has to be particularly respon-

sive and adaptable, finding new strategies of survival and expansion in 

the new conditions of global crisis. However, every cloud has a silver lin-

ing. According to Li Edelkoort, the coronavirus has forced us to introduce 

change that we have actually longed for: to travel less, buy less, waste 

less, and work less. She calls that a new beginning, which starts by a quar-

antine… of consumption! It cannot be denied that for many years, design 

itself was meant to be an effective tool bringing growth in sales and prof-

its. In the 1960s, Victor Papanek said that there are only a few professions 

more harmful than industrial design. So, how do designers see their role 

these days and what do the companies and institutions which hire them 

think about it? Do their goals overlap?

I’m getting carried away predicting the future, so I need to stop for now 

and remind you and myself that this edition of the Silesian Icon comprises 

projects from 2019 – the year before the pandemic. Luckily, the values 

emphasised by the organisers of the competition are still strong. The jury 

members expect the obvious: innovative solutions. And yet, innovative-

ness as such is not enough. The submitted projects need to face the chal-

lenges of sustainable development and take users’ needs into account, 

including elderly people and persons with disabilities. What is more, solid 

design processes are also appreciated. Other aspects evaluated in the 

competition are functionality and ergonomics as well as the quality of 

production and the materials used. Last but not least, symbolically, the 

aesthetics of the projects are of importance too, which does not mean the 

same as the word “pretty”.

This long list of criteria shows what values should guide designers and 

what we expect as customers – buyers and users. Fortunately, as the 

expectations are growing, companies keep looking for niches and often 

end up entering areas which they have overlooked or underestimated 

so far. And they are successful in that. This approach can be observed 

in Formed’s project of hospital furniture for newborn babies. After all, 

kids keep being born and they deserve a good beginning from the first 

moments of their lives. Likewise, hospital staff members deserve a safe 

and friendly working environment. Another project, the visual wayfind-

ing system for The Software House designed by Blank Studio, does more 

than just help employees find their way around the office: it makes them 

feel better thanks to its interactive features and… sense of humour. The 

responsible approach to resources in the spirit of cradle-to-cradle design 

is displayed by Pajak. Their innovative sleeping bag for two is unique 

because of its energy-efficient production methods and the possibility of 

recycling all the materials used. The environmentally-friendly mindset can 

be also seen in the work of Sokka Studio and the producer of the EPcharger 

EV charging stations. The project is minimalist and elegant, and serves as 

an important element of modern urban spaces. The principles of universal 

design are followed by Bogdan Kosak and Lech Kolasiński, who have cre-

ated useful and beautiful elements of the communication system for the 

Botanic Garden in Kraków. The Open Air Museum in Cieszyn is a proof that 

cities can promote their local history and tradition in a modern and func-

tional way, creating attractive street furniture rather than mere informa-

tion boards. 

Usability, quality, and beauty help us move well-designed products to the 

sphere of emotions and culture, thus providing them with a long life-cycle 

in the world of transience.

ewa gołębiowska

Director of Zamek Cieszyn

sil��ian ic�n ’19�l�ska �z�cz ’19

d�sign in th� times 
�f unc�rtainty
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SymbioCare to nowatorski system do opieki nad nowo-

rodkami, którego projekt powstał na bazie obserwa-

cji potrzeb rynku w zakresie wyposażenia dziecięcych 

oddziałów szpitalnych, zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawnymi wprowadzonymi przez WHO i UNICEF. 

Produkt zwiększa bezpieczeństwo małego pacjenta 

i chroni zdrowie personelu. Ponadto wpływa na kształ-

towanie relacji z opiekunami oraz na rozwój zmysłów 

dziecka. Cechuje go ergonomia, funkcjonalność, modu-

łowość, łatwość utrzymania, wysoka jakość wyko-

nania, minimalistyczna i estetyczna forma. Projekt 

uwzględnia możliwość dostosowania systemu do 

indywidualnych warunków opieki.

The SymbioCare newborn care system for health-

care facilities is a modern solution which responds to 

the market needs of hospital neonatology units. The 

innovative system complies with the requirements 

of the WHO and UNICEF. The product helps improve the 

safety and protect the health of infants and the medi-

cal staff. What is more, it has a positive impact on the 

babies’ relationships with their carers and the devel-

opment of their senses. The designed modular furni-

ture and equipment are ergonomic and functional, and 

their components are of the best quality. The system 

is also easy to maintain and minimalist in form. It can 

be adapted to individual needs and conditions.

symbiocaRe – sysTem do 
Pielęgnacji nowoRodków

symbiocaRe – newboRn caRe 
sysTem

PRoducenT  Formed Sp. z o.o. sp.k.

ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec

formed.eu.pl

PRojekT Klaudia Kasprzak, Dominik Dyrlaga

PRoduceR  Formed Sp. z o.o. sp.k.

ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec

formed.eu.pl

design Klaudia Kasprzak, Dominik Dyrlaga

�l�ska �z�cz ’19
zwycięzca konkursu 

�rod�kt

sil��ian ic�n ’19
competition winner 

pro�u�t desi�n
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Biuro firmy The Software House zostało uznane za 

najlepszą przestrzeń w branży IT w konkursie Office 

Superstar 2018. Fakt, że znajduje się w zabytkowym 

Starym Urzędzie Pocztowym w Gliwicach, wpłynął na 

proces projektowy. Całość systemu informacji wizual-

nej wykorzystuje naturalne materiały. Projekt wyróż-

niają czytelność i lekkość uzyskane dzięki zastoso-

waniu gier skojarzeń, dowcipu i metafory. Cechuje go 

także dbałość o szczegóły, np. wysmakowane liter-

nictwo i wyraziste piktogramy. Proste nośniki infor-

macji umożliwiają użytkownikom manualną interak-

cję. Ponadto projekt jest spójny z wartościami, które 

wyznaje firma: otwartością, bezpośredniością i poczu-

ciem humoru.

The Software House office was recognised as the best 

workplace for developers in Poland in 2018. Their head-

quarters is located in the building of the historic post 

office in Gliwice, which was taken into account in the 

design process. The whole signage system is made of 

natural materials. The project is clear and light thanks 

to the use of wordplay, metaphor, and wit. The design-

ers took great care of details, such as refined typogra-

phy and distinctive pictograms. The simple information 

carriers allow the users to interact with the system. 

The project reflects the values of the company: open-

ness, directness, and sense of humour. 

sysTem inFoRmacji wizualnej 
dla The soFTwaRe house 
w gliwicach

Visual idenTiTy sysTem FoR 
The soFTwaRe house in gliwice

�l�ska �z�cz ’19
zwycięzca konkursu 

grafik� użytkow�

sil��ian ic�n ’19
competition winner 

gra�hic d�sign

wdRożenie  The Software House

ul. Dolnych Wałów 8, 44-100 Gliwice

tsh.io

PRojekT Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, 

Martyna Berger, Justyna Batko (Blank Studio)

imPlemenTaTion  The Software House

ul. Dolnych Wałów 8, 44-100 Gliwice

tsh.io

design Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, 

Martyna Berger, Justyna Batko (Blank Studio)
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Projekt ulokowany na granicy Polski i Czech poka-

zuje dzieje Cieszyna i Czeskiego Cieszyna z różnych 

perspektyw, włącznie z historią podziału miasta. 

Umiejscowienie ekspozycji muzealnej po obu stronach 

granicy stanowi zachętę do transgranicznego dia-

logu. Ta wyjątkowa ekspozycja łączy funkcję eduka-

cyjną z rekreacyjną. Projekt jest przykładem zręcznie 

dokonanej rewitalizacji zaniedbanego obszaru miasta. 

Charakterystyczny element architektoniczny stano-

wią Koła Czasu pełniące funkcję siedzisk. Wystawa 

wyróżnia się użyciem prostych, wyrazistych form oraz 

współczesną estetyką, dzięki czemu jest popularna 

wśród turystów i mieszkańców. 

The project is located on the border of Poland and the 

Czech Republic which divides the town of Cieszyn/

Český Tĕšín. The Open Air Museum presents the his-

tory of the town from various perspectives, including 

the circumstances of the separation. Since the exhi-

bition is situated on both sides of the border river, it 

functions as an invitation to cross-border dialogue. 

This unique project combines educational functions 

with leisure purposes and constitutes a great example 

of redevelopment of a derelict urban area. The display 

is built on the main motif of the so-called Circles of 

Time which can be used as seats. The installation uses 

simple, characteristic forms and modern aesthetics, 

which makes it popular among tourists as well as the 

town inhabitants. 

oPen aiR museum cieszyn. 
Český Tĕšín

oPen aiR museum cieszyn. 
Český Tĕšín

�l�ska �z�cz ’19
zwycięzca konkursu 

wy�tawiennictw�

sil��ian ic�n ’19
competition winner

exhi�iti�n d�sign

wdRożenie  Urząd Miejski w Cieszynie

Rynek 14, 43-400 Cieszyn

www.um.cieszyn.pl

PRojekT Robert Skitek (RS+)

imPlemenTaTion  Cieszyn City Council

Rynek 14, 43-400 Cieszyn

www.um.cieszyn.pl

design Robert Skitek (RS+)
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Seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

EPcharger powstała w odpowiedzi na silnie rozwija-

jący się globalny trend elektromobilności wynikający 

z dbałości o środowisko naturalne. Stacje składają 

się w większości z materiałów pochodzących z recy-

klingu, nadających się do ponownego przetworzenia, 

takich jak aluminium czy stal nierdzewna. Seria wyróż-

nia się nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

oraz minimalistycznym, ponadczasowym wzornic-

twem. Staje się ważnym elementem wyposażenia mia-

sta, świetnie wtapiając się w przestrzeń.

The EPcharger series of electric vehicle charging sta-

tions is a response to the globally growing trend of 

electromobility, aiming to protect the natural environ-

ment. The stations are mostly made of recycled and 

recyclable materials, such as aluminium or stainless 

steel. The series is characterised by innovative con-

struction solutions and minimalist, timeless design. 

The stations can become important elements of city-

scape and easily blend into it.

 

seRia sTacji ładowania 
Pojazdów elekTRycznych 
ePchaRgeR 22 kw

ePchaRgeR 22 kw – elecTRic 
Vehicle chaRging sTaTion

wyróżnienie stowarzyszenia 
Projektantów Form Przemysłowych

�rod�kt

sPFP 
honourable mention

pro�u�t desi�n

PRoducenT  Zakład Pomiarowo-Badawczy 

Energetyki Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice

www.elektryka.com.pl

PRojekT Katarzyna Sokołowska, 

Wojciech Sokołowski, Michał Lipiński, Maciej Pilot, 

Mateusz Wyciślik

PRoduceR  Zakład Pomiarowo-Badawczy 

Energetyki Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice

www.elektryka.com.pl

design Katarzyna Sokołowska, 

Wojciech Sokołowski, Michał Lipiński, Maciej Pilot, 

Mateusz Wyciślik
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Publikacja jest podsumowaniem projektu arty-

stycznego „Głębokie słuchanie” w Galerii Sztuki 

Współczesnej BWA w Katowicach, na który złożyły 

się wystawy, wykłady i spotkania z artystami. Oprócz 

licznych działań performatywnych i warsztatowych 

prezentowane były obiekty, instalacje i dokumen-

tacje działań. Publikacja stanowi kompletny, prosty 

i nowoczesny projekt, piękny pod względem graficz-

nym i typograficznym, wydany z dbałością o szczegóły, 

takie jak papier, oprawa czy elementy introligatorskie. 

Tytuł, pomysł i treść projektu tworzą spójną, syneste-

tyczną całość. 

The publication wraps up the art project entitled 

Głębokie słuchanie (“Deep listening”). The project car-

ried out by BWA Contemporary Art Gallery in Katowice 

consisted of exhibitions, lectures, and meetings with 

artists. Apart from numerous performances and work-

shops, art objects and installations were also part of 

the project. The book documents the activities in the 

form of a complete, simple, and modern project, graph-

ically and typographically refined and published with 

care for details, such as the paper, cover, and book-

binding elements. The title, idea, and content of the 

project create a consistent, comprehensive, and 

synaesthetic whole.

Głębokie słuchanie Głębokie słuchanie

wyróżnienie stowarzyszenia 
Twórców grafiki użytkowej 

grafik� użytkow�

sTgu 
honourable mention

 gra�hic d�sign

wydawca  Galeria Sztuki Współczesnej BWA 

w Katowicach

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

www.bwa.katowice.pl

PRojekT Jan Piechota

PublisheR  BWA Contemporary Art Gallery 

in Katowice

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

www.bwa.katowice.pl

design Jan Piechota
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Porcelanowe tyflografiki, czyli wypukłe tablice cera-

miczne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, 

powstały jako część integracyjnego systemu edu-

kacyjno-informacyjnego przedstawiającego Ogród 

Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W realizacji widoczna jest świadomość społeczna 

i ekologiczna zastosowanych materiałów i technolo-

gii. Produkt został stworzony w myśl zasad projekto-

wania uniwersalnego: jest użyteczny dla osób niewido-

mych, słabowidzących oraz widzących, co wspomaga 

ich integrację. Wpisuje się technologicznie, estetycz-

nie i formalnie w konwencję historycznego ogrodu.

The tactile graphs are ceramic boards with raised 

surfaces for people with visual impairments which 

were created for the inclusion system presenting the 

Botanic Garden of the Jagiellonian University in Kraków 

as part of an education and information project. The 

materials and technologies used in the creation of the 

product reflect the social responsibility and environ-

mental consciousness of the designers, who follow 

the ideas of universal design. It can be used by blind 

persons as well as those with or without vision impair-

ments, which facilitates their integration. In terms of 

technology, design, and form, it functions as an inher-

ent part of the historic garden.

PoRcelanowa TyFlogRaFika dla 
osób z niePełnosPRawnoŚcią 
wzRokową

ceRamic TacTile gRaPhic 
FoR PeoPle wiTh Visual 
imPaiRmenTs 

wyróżnienie 
burmistrza cieszyna

�rod�kt

the mayor of cieszyn 
honourable mention

pro�u�t desi�n

PRoducenT         Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak

al. Jana Łyska 3, 43-400 Cieszyn

ceramikakosak.pl

PRojekT Lech Kolasiński

PRoduceR   Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak

al. Jana Łyska 3, 43-400 Cieszyn

ceramikakosak.pl

design Lech Kolasiński
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Quest 4TWO to dwuosobowy śpiwór o wysokich walo-

rach użytkowych. Został zaprojektowany z najwyż-

szej jakości surowców ujednoliconych pod wzglę-

dem chemicznym w celu umożliwienia jego recyklingu 

i upcyklingu. Dobór materiałów sprawia, że energia 

potrzebna do ich przetworzenia jest możliwie naj-

mniejsza. Produkt cechują wysokie parametry użyt-

kowe: ergonomia, kompresyjność, termoizolacyjność, 

czas schnięcia. Zamek po obu stronach pozwala opusz-

czać śpiwór bez przeszkadzania partnerowi, a cały 

śpiwór jest lżejszy od dwóch pojedynczych. Twórcy 

wykazali się odpowiedzialnością ekologiczną i świado-

mością zrównoważonego procesu projektowego.

Quest 4TWO is a practical sleeping bag for two peo-

ple. Made of top-quality materials, unified in terms 

of chemical composition, it can be easily recycled or 

upcycled, as the energy required for these processes 

is as low as possible. The product is ergonomic and 

functional, with superb parameters of compression, 

thermal insulation, and drying rate. The full-length zip-

per on both sides lets the user in and out without dis-

turbing their partner. What is more, the double sleep-

ing bag is lighter than two individual ones. By creating 

such a sustainable product, the designers have proven 

that they are socially responsible and environmentally 

conscious.

QuesT 4Two QuesT 4Two

PRoducenT  PSS Ewa Piątkowska-Pająk 

Pajak-Sport

ul. Cmentarna 3, 43-300 Bielsko-Biała

pajaksport.pl

PRojekT Wojciech Kłapcia, Wojciech Pająk

PRoduceR  PSS Ewa Piątkowska-Pająk 

Pajak-Sport

ul. Cmentarna 3, 43-300 Bielsko-Biała

pajaksport.pl

design Wojciech Kłapcia, Wojciech Pająk

wyróżnienie 
zamku cieszyn

�rod�kt

zamek cieszyn 
honourable mention

pro�u�t desi�n
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�oz�st�łe
oth�r

n�mi�a�je 
nomi��e�
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Drzwi ukryte, czyli licujące się ze ścianą, oferowane 

są przez wielu producentów na rynku polskim. Tym, co 

wyróżnia aluminiową ościeżnicę Sara Vetro, jest uzu-

pełnienie linii drzwi ukrytych o skrzydło szklane. Drzwi 

zamyka się za pomocą magnesu. Klient ma możli-

wość dobrania koloru ościeżnicy pod kolor pochwytu. 

Dodatkową opcją jest nanoszenie grafik na skrzy-

dło drzwiowe. Minimalistyczny efekt powstaje dzięki 

zastosowaniu zawiasów o niewielkich rozmiarach.

Concealed door frames which blend into the wall vis-

ually are offered by many manufacturers in Poland. 

However, what makes Sara Vetro so different is the 

glass door wing which completes the hidden alumin-

ium frame. The door closes with a magnet. Customers 

can choose the colour of the frame to match the 

door pull. Another option is to cover the glass door 

with a graphic pattern. The minimalist design is also 

achieved through the use of small hinges.

saRa VeTRo – oŚcieżnica 
ukRyTa do skRzydeł szklanych

saRa VeTRo – concealed dooR 
FRame FoR glass dooRs

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Leon Witas sp. j.

ul. Dąbrowska 205, 42-504 Będzin

leon.eu

PRojekT Tomasz Wikarek

PRoduceR          Leon Witas sp. j.

ul. Dąbrowska 205, 42-504 Będzin

leon.eu

design Tomasz Wikarek
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Pufa KIVAK ma interesującą formę i atrakcyjny wygląd, 

dzięki czemu świetnie wpisuje się zarówno w prze-

strzenie biurowe, jak i w domowe. Zastosowano w niej 

naturalne materiały – konstrukcja jest całkowicie 

drewniana. Jest meblem służącym do aktywnego sie-

dzenia, przeznaczonym zarówno dla osób dorosłych, 

jak i dzieci. Balansując na meblu, użytkownik aktywuje 

mięśnie odpowiadające za utrzymanie prawidłowej 

postawy. Mebel wpisuje się w aktualne trendy tworze-

nia w miejscach pracy oraz w domu zdrowego środowi-

ska przyjaznego użytkownikowi.

KIVAK is a round pouffe whose interesting form and 

attractive look make it fit well both into office spaces 

and home interiors. The project is based on natural 

materials – the frame is entirely made of wood. The 

object is used for active seating and can be used both 

by adults and children. Balancing on the pouffe, the 

user activates the muscles which are responsible for 

improving body posture. The product is in line with the 

current trends of creating user-friendly environments 

in workplaces and at home.

kiVak – PuFa okRągła kiVak – Round PouFFe

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Roman Pilch Zakład Produkcyjno-

Handlowy Pilch

ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń

www.zabawkipilch.pl

PRojekT Paweł Mularczyk

PRoduceR          Roman Pilch Zakład Produkcyjno-

Handlowy Pilch

ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń

www.zabawkipilch.pl

design Paweł Mularczyk
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Klimosz MiniPelet to seria nowoczesnych i ekologicz-

nych kompaktowych urządzeń grzewczych na pelet 

drzewny osiągająca niskie parametry emisji spełnia-

jące wymogi ekoprojektu. Urządzenia są praktycz-

nie bezobsługowe i samoczyszczące, posiadają palnik 

automatyczny. Kotły mają niewielkie gabaryty w odnie-

sieniu do relatywnie dużej mocy, przez co mogą być 

instalowane w kotłowniach o ograniczonej przestrzeni. 

Odznaczają się estetycznym wyglądem i przemyślaną 

konstrukcją. Cechuje je prostota obsługi i łatwość 

czyszczenia instalacji, a także możliwość zastosowa-

nia modułu internetowego dającego możliwość zdal-

nego zarządzania kotłem. 

Klimosz MiniPelet is a series of modern and eco-

friendly compact heating units fuelled by wood pel-

lets. Thanks to their low-emission values, they meet 

the EcoDesign requirements. The boilers are practi-

cally maintenance-free and self-cleaning. They are 

also equipped with automatic burners. Since their size 

is small in relation to their power, they can be installed 

in boiler rooms with limited space. The boilers stand 

out thanks to their attractive design and well-thought-

out structure. They are easy to clean and simple to use. 

Moreover, an additional online module allows remote 

control of the boiler.

klimosz miniPeleT – 
komPakTowy kocioł na PeleT

klimosz miniPeleT – 
comPacT PelleT boileR

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Klimosz Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice 

www.klimosz.pl

PRojekT Krzysztof Barcik, Szymon Pieter, 

Michał Wantuła 

PRoduceR          Klimosz Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice 

www.klimosz.pl

design Krzysztof Barcik, Szymon Pieter, 

Michał Wantuła 
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Uchwyt do nart CLIQ SYSTEMS został zaprojektowany 

z myślą o zmaksymalizowaniu funkcjonalności prze-

chowywania nart. Konstrukcja przedmiotu oraz uni-

wersalna szerokość rozwarcia ramion dociskowych 

umożliwiają intuicyjne i szybkie wkładanie i wyciąga-

nie nart przy użyciu jednej ręki. Jest to kluczowa cecha, 

która przyspiesza obsługę w wypożyczalniach i prze-

chowalniach narciarskich. Odpowiedni dobór materia-

łów zapewnia mocny chwyt i zapobiega uszkodzeniom 

sprzętu.

CLIQ SYSTEMS is a ski holder designed to maximise 

the functionality of ski storage systems. The struc-

ture of the product along with the universal angle of 

the clamping arms allow quick and intuitive use: the 

skis can be put in and pulled out with one hand. This 

is a key feature which facilitates service at ski rent-

als and stores. Thanks to the careful choice of materi-

als, the product ensures firm grip and protects the skis 

from damage.

cliQ sysTems cliQ sysTems

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT         QBL Wojciech Śliwka

ul. Przemysłowa 17, 43-440 Goleszów

www.qbl-systems.com

PRojekT Alicja Bąk-Żerebiec

PRoduceR         QBL Wojciech Śliwka

ul. Przemysłowa 17, 43-440 Goleszów

www.qbl-systems.com

design Alicja Bąk-Żerebiec
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Kolekcja wielozadaniowych, ręcznie robionych mebli 

w stylu retro składa się z foteli REDEN i krzeseł SIMPLE. 

Fotele przeznaczone są do restauracji, kawiarni i hoteli, 

ale dobrze wpisują się również we wnętrza mieszkalne. 

Krzesła mają wytrzymałą konstrukcję, której projekt 

bazuje na wizualnej lekkości i stylistycznej prostocie. 

Te wygodne meble powstały w odpowiedzi na potrzeby 

klientów, łącząc w sobie klasykę i nowoczesność.

This a collection of multifunctional handmade retro 

furniture, consisting of REDEN armchairs and SIMPLE 

chairs. The armchairs are designed for restaurants, 

cafés, and hotels, but they will look great at home 

as well. The chairs have a durable structure, whose 

design is based on visual lightness and stylistic sim-

plicity. The newest line of comfortable furniture was 

created in response to customers’ needs, by combin-

ing the classic and the modern.

kolekcja FoTeli Reden i kRzeseł 
simPle

Reden & simPle seaTing 
collecTion

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          LARB Sp. z o.o. sp.k.

ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

customform.co

PRojekT Przemysław Bral, Damian Sikora

PRoduceR          LARB Sp. z o.o. sp.k.

ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

customform.co

design Przemysław Bral, Damian Sikora
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Rower towarowy Stork to aktualnie jedyny rower 

cargo wytwarzany seryjnie w Polsce. Wykonywany 

jest przede wszystkim w wersji elektrycznej z baterią 

pozwalającą na wspomaganie jazdy na dystansie do 

ok. 100 kilometrów. Zasilany elektrycznie może zastą-

pić samochód podczas przemieszczania się w mieście 

i na krótkich dystansach. Można nim bezpiecznie prze-

wieźć nawet czworo dzieci, a także różnego rodzaju 

przedmioty, zakupy i inne bagaże. Rower wyróżnia się 

swoją modułowością i mobilnością ekologiczną. Jest 

bezpieczny, lekki i wytrzymały.

Stork Cargo Bike is the only cargo bike produced on an 

industrial scale in Poland at the moment. Most Stork 

bikes are electric, with an engine allowing the user to 

ride up to 100 km. The electric bike can replace a car 

for travelling around a city and at short distances. It 

can be safely used to carry even four kids as well as 

various objects, shopping bags, and other types of lug-

gage. The bike is modular and ecologically mobile. Last 

but not least, it is safe, lightweight, and durable.

RoweR TowaRowy sToRk sToRk caRgo bike

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Stork Cargo Bike sp. z o.o. 

Kościerzyce 60, 49-314 Kościerzyce

storkcargobike.com

PRojekT Michał Malinowski, Maria Malinowska, 

Wojciech Augustyniak

PRoduceR          Stork Cargo Bike sp. z o.o. 

Kościerzyce 60, 49-314 Kościerzyce

storkcargobike.com

design Michał Malinowski, Maria Malinowska, 

Wojciech Augustyniak



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1940

Modułowa kolekcja kwietników ściennych została 

stworzona z myślą o zielonych ścianach przestrzeni 

biurowych, hotelowych i restauracji. Pojedyncze sta-

lowe moduły idealnie sprawdzają się również w mniej-

szych przestrzeniach domowych. Minimalistyczna 

kolekcja M:OD składa się z trzech prostych w montażu 

modułów, które można ze sobą dowolnie zestawiać, 

tworząc geometryczne wzory. W ten prosty sposób 

powstaje zielona ściana o indywidualnym charakterze, 

zaprojektowana w duchu biophilic design.

The collection of modular wall plant holders was 

designed with office, hotel, and restaurant spaces in 

mind. However, the individual steel elements will work 

perfectly in smaller private spaces as well. The mini-

malist collection consists of three modules, which are 

easy to assemble and can be freely combined to cre-

ate interesting geometric patterns. This creates beau-

tiful, unique green walls in the spirit of biophilic design.

m:od – modułowe kwieTniki 
Ścienne 

m:od – modulaR wall PlanT 
holdeRs

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Grow Idea Group Szymon Serej

ul. Pod Lasem 78, 44-210 Rybnik

bujnie.pl

PRojekT Ewa Bochen, Maciej Jelski (Kosmos Project), 

Szymon Serej

PRoduceR          Grow Idea Group Szymon Serej

ul. Pod Lasem 78, 44-210 Rybnik

bujnie.pl

design Ewa Bochen, Maciej Jelski (Kosmos Project), 

Szymon Serej
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MODU to aluminiowe meble modułowe o uniwersalnym 

przeznaczeniu – nadają się na taras, do poczekalni czy 

do lobby hotelowych. Inspiracją dla pomysłodawców 

kolekcji Maladeta i Mauro stały się wakacyjne hiszpań-

skie klimaty. Dzięki niewielkim gabarytom meble two-

rzą harmonijną całość nawet na najmniejszym tarasie. 

Istotnym dodatkiem są poduszki dające komfort użyt-

kowania osobom o różnej posturze. Modułowość tej 

ergonomicznej kolekcji sprawia, że elementy można 

w dowolny sposób układać, przestawiać i łączyć.

MODU is a collection of modular multi-purpose furni-

ture – it can be used on patios as well as in waiting 

rooms or hotel lobbies. The designers of the Maladeta 

and Mauro lines were inspired by the atmosphere of 

holidays in Spain. Thanks to their small size, the items 

form a harmonious whole even on the smallest terrace. 

The cushions which ensure the comfort of use for peo-

ple of various build are a crucial addition to the furni-

ture collection. Since MODU is ergonomic and modular, 

its particular components can be easily moved, com-

bined, and arranged.

modu – meble TaRasowe 
z aluminium 

modu – aluminium PaTio 
FuRniTuRe

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Drocad Sp. z o.o.

ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy

modu.pl

PRojekT Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, Natalia 

Jakóbiec, Marta Żmija, Magdalena Szklarczyk-Kominko, 

Kacper Blajer (Wzorro Design)

PRoduceR          Drocad Sp. z o.o.

ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy

modu.pl

design Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, Natalia 

Jakóbiec, Marta Żmija, Magdalena Szklarczyk-Kominko, 

Kacper Blajer (Wzorro Design)
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Projekt QŃ powstał ramach współpracy ze zna-

nym i cenionym polskim fizjoterapeutą. QŃ to wielo-

zadaniowy zestaw służący do rozwoju dużej i małej 

motoryki już od pierwszych chwil życia dziecka. Ta 

nowoczesna, kompaktowa zabawka rośnie razem 

z dzieckiem, jego potrzebami i umiejętnościami. Może 

służyć m.in. jako konik bujany lub huśtawka – moż-

liwość zabawy i ćwiczeń jest nieograniczona. Dzięki 

swej atrakcyjnej formie koń może również zająć miej-

sce w salonie jako ozdoba.

QŃ – a multifunctional horse toy – is a project created 

in cooperation with a renowned Polish physiotherapist. 

This is a multi-purpose toy set which develops fine 

and gross motor skills in children from the first days of 

their lives. This modern and compact toy will grow up 

along with the child’s age, needs, and abilities. It can be 

used, for instance, as a rocking horse or a swing – the 

possibilities of playing and exercising with it are end-

less. Thanks to its attractive look, the horse can be 

placed in the living room as a decoration as well.

wieloFunkcyjny koń mulTiFuncTional hoRse Toy

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          OLOKA-GRUPPE 

Agnieszka Szczepańska

ul. Oracze 11, 44-180 Toszek

www.oloka-gruppe.com

PRojekT Dariusz Szczepański

PRoduceR          OLOKA-GRUPPE 

Agnieszka Szczepańska

ul. Oracze 11, 44-180 Toszek

www.oloka-gruppe.com

design Dariusz Szczepański



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1946

System Cameleon marki Nowodvorski Lighting to 

nowoczesne rozwiązanie do projektowania i wyko-

nywania w łatwy sposób spersonalizowanego oświe-

tlenia. Przy tworzeniu tego innowacyjnego systemu 

firma kierowała się ideą nieograniczonych możliwo-

ści. System Cameleon daje użytkownikowi możli-

wość doboru komponentów i dostosowania produktu 

do swoich niestandardowych potrzeb i preferencji 

w zakresie oświetlenia przestrzeni. Na system skła-

dają się klosze, zawieszenia, puszki i akcesoria monta-

żowe. Podzespoły są kompatybilne i łatwe w montażu.

The Cameleon System by Nowodvorski Lighting is 

a modern solution for convenient design and produc-

tion of personalised lighting. While creating this inno-

vative lighting system, the company followed the idea 

of unlimited possibilities. Users can choose among 

various components and adapt the product to their 

individual needs and preferences when it comes to 

light. The system consists of lampshades, mounting 

elements, cable boxes, and assembly accessories. The 

components are compatible and easy to install.

cameleon sysTem cameleon sysTem

pozostałe nominacje

�rod�kt
other nominees

pro�u�t desi�n

PRoducenT          Nowodvorski Lighting

ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa

www.nowodvorski.com

PRojekT Łukasz Jaworski, Borys Nowodworski

PRoduceR          Nowodvorski Lighting

ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa

www.nowodvorski.com

design Łukasz Jaworski, Borys Nowodworski



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1948

Punktem wyjścia dla opracowania systemu identy-

fikacji wizualnej dla Biura Rachunkowego Kazimiera 

Witkowska była zmiana nazwy na skróconą formę 

– BRKW. Nowa nazwa jest wygodniejsza w użyciu 

i łatwiejsza do zapamiętania. Nowe logo Biura ma 

oddawać charakter współpracy z firmą – prosty i bez-

problemowy. Nowa, prosta w obsłudze strona inter-

netowa umożliwia szybki kontakt i dostęp do sperso-

nalizowanych aplikacji księgowych. Całość projektu 

cechuje minimalizm formy i jasność przekazu, co pod-

kreśla profesjonalizm firmy księgowej.

The starting point for the development of the visual 

identity system for the accounting firm was shorten-

ing its name from the full version (Biuro Rachunkowe 

Kazimiera Witkowska) to its acronym – BRKW. The 

new, shorter name is easier to use and remember. The 

newly designed logotype is meant to reflect the simple 

and smooth way in which the company cooperates and 

communicates with the clients. The new user-friendly 

website makes it possible to contact BRKW easily and 

quickly access personalised accounting applications. 

The project as a whole is characterised by minimalism 

and clarity, which emphasises the professionalism of 

the company.

sysTem idenTyFikacji 
wizualnej dla bRkw

Visual idenTiTy sysTem 
FoR bRkw

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          BRKW 

Biuro Rachunkowe Kazimiera Witkowska

ul. Jana III Sobieskiego 12/1, 40-082 Katowice

www.brkw.pl

PRojekT Katarzyna Witczak (Kosciuschko Design)

imPlemenTaTion          BRKW 

Biuro Rachunkowe Kazimiera Witkowska

ul. Jana III Sobieskiego 12/1, 40-082 Katowice

www.brkw.pl

design Katarzyna Witczak (Kosciuschko Design)



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1950

Publikacja przybliża modernistyczną architekturę 

Katowic – jest edukacyjnym przewodnikiem dla dzieci 

i ich rodziców po urbanistycznych zawiłościach okresu 

międzywojennego. Za pomocą prostego języka i prze-

myślanej warstwy wizualnej autorzy opowiadają 

o zmianach zachodzących w tkance miasta w szer-

szej perspektywie: przestrzennej, społecznej, histo-

rycznej i kulturowej. Książka jest wynikiem współpracy 

zespołu złożonego z ilustratorki, interpretatora dzie-

dzictwa, edukatorki, historyczki architektury i prze-

wodnika po katowickiej modernie.

Drapacz Chmur i inne wynalazki (“Skyscrapers and 

other inventions”) is a publication about the modernist 

architecture of Katowice – an educational guidebook 

for kids and their parents, presenting the complex-

ity of urban planning in the interwar period. By using 

a simple language and carefully designed visuals, the 

authors talk about the changes taking place within the 

cityscape from a larger perspective – spatial, social, 

historical, and cultural. The book is the result of coop-

eration of a team of an illustrator, heritage interpreter, 

educator, architectural historian, and a tour guide spe-

cialising in the modernist architecture of Katowice.

Drapacz chmur i inne 
wynalazki

Drapacz chmur i inne 
wynalazki

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca         Archifoto 

ul. Jabłoniowa 39/4, 40-111 Katowice

archifoto.pl 

PRojekT Tomasz Kiełkowski, Anna Syska, Małgorzata 

Cekiera, Adam Pisarek, Barbara Łyko-Grudzińska 

(Kolektyw Niebotyki)

PublisheR         Archifoto 

ul. Jabłoniowa 39/4, 40-111 Katowice

archifoto.pl 

design Tomasz Kiełkowski, Anna Syska, Małgorzata 

Cekiera, Adam Pisarek, Barbara Łyko-Grudzińska 

(Kolektyw Niebotyki)



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1952

Złotorajd Gminy Murów to wydarzenie jednoczące 

fanów klasycznej motoryzacji – rajd turystyczny 

połączony ze zlotem pojazdów zabytkowych i innymi 

atrakcjami. Druga edycja wydarzenia zyskała oprawę 

graficzną opartą na charakterystycznym motywie 

wydzieranych kolaży. Powstały materiały drukowane, 

gadżety reklamowe oraz projekty graficzne do pro-

mocji w sieci i mediach społecznościowych. Działania 

promowały walory turystyczno-przyrodnicze regionu 

oraz służyły aktywizacji lokalnej społeczności. Projekt 

nie miał charakteru komercyjnego i został wykonany 

przez autorów nieodpłatnie.

Złotorajd is an event gathering the amateurs of classic 

automobiles – a tourist rally combined with a meet-

ing of fans of antique cars and other attractions. The 

visual communication system designed for the sec-

ond edition of the event is based on the characteristic 

leitmotif of torn paper collages. The system consists 

of printed materials, advertising gadgets, and graphic 

designs to promote the event online and on social 

media. The event, which involves the participation of 

the local community, promotes the natural values of 

the region of Murów and local tourist attractions. The 

project was non-commercial and non-profit.

złoToRajd ii złoToRajd ii

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          Peak21 Tomasz Kurek

ul. Hutnicza 36, 54-139 Wrocław

peak21.net

PRojekT Tomasz Kurek, Natalia Dąbrowska

imPlemenTaTion          Peak21 Tomasz Kurek

ul. Hutnicza 36, 54-139 Wrocław

peak21.net

design Tomasz Kurek, Natalia Dąbrowska



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1954

Projekt ten to identyfikacja wizualna wystawy Sex, 

suicide, socialism, spirit and stereotypes w bytom-

skim CSW Kronika zorganizowanej w ramach Projektu 

Parallax we współpracy z ASP w Katowicach. Inspiracją 

dla wystawy było przemówienie amerykańskiego pre-

zydenta Dwighta Eisenhowera z 1960 r., w którym 

wymienił zgubne skutki polityki prospołecznej Szwecji, 

fałszywie łącząc socjalizm z nadmiarem swobód sek-

sualnych, nadmiernym spożyciem alkoholu i najwyż-

szym wskaźnikiem samobójstw na świecie. Motywem 

przewodnim identyfikacji jest przykuwająca uwagę 

animacja czerwonego bloba, który swoją wyuzdaną 

formą koresponduje z tytułem wystawy. 

This visual identity system was designed for the exhi-

bition titled “Sex, suicide, socialism, spirit and ste-

reotypes” at Kronika Centre for Contemporary Art in 

Bytom as part of the Parallax Project in cooperation 

with the Academy of Fine Arts in Katowice. The exhibi-

tion was inspired by a speech delivered by President 

Dwight Eisenhower in 1960, in which he enumerated 

the allegedly destructive effects of Sweden’s social 

policy, wrongfully linking socialism with excessive sex-

ual freedom, alcohol consumption, and high suicide 

rates. The leitmotif of the exhibition is a distinctive, 

animated red blob, whose coarse form corresponds 

with the title of the exhibition.

idenTyFikacja wizualna 
wysTawy sex, suiciDe, 
socialism, spirit anD 
stereotypes

Visual idenTiTy FoR The 
exhibiTion “sex, suicide, 
socialism, sPiRiT and 
sTeReoTyPes”

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          Centrum Sztuki Współczesnej 

Kronika 

Rynek 26, 41-902 Bytom

www.kronika.org.pl

PRojekT Marcin Wysocki

imPlemenTaTion          Kronika 

Centre for Contemporary Art 

Rynek 26, 41-902 Bytom

www.kronika.org.pl

design Marcin Wysocki



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1956

W ramach projektu stworzono nowy, wyrazisty logo-

typ Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 

identyfikację wizualną oraz kampanię promującą 

sezon 2019/2020. Projekt gra skrótem, kontrastem 

i mocną typografią. Nowa identyfikacja jest podstawą 

do wzmocnienia marki i zwiększenia jej rozpoznawal-

ności. Projekt idealnie podkreśla status NOSPR jako 

instytucji pielęgnującej tradycję, ale otwartej na nowe 

prądy w kulturze, zdolnej do pozyskiwania nowych 

grup odbiorców.

As part of the project, a new logotype was created for 

the Polish National Radio Symphony Orchestra, along 

with new branding and a campaign promoting season 

2019/2020. The project plays with abbreviations, con-

trast, and bold typography. The new visual identity 

is meant to reinforce the brand and increase its rec-

ognisability. The designers managed to highlight the 

orchestra’s status as an institution which draws heav-

ily on tradition, at the same time remaining open to 

new currents in culture and capable of approaching 

new target groups.

nowa idenTyFikacja wizualna 
nosPR

new Visual idenTiTy FoR nosPR 

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          Narodowa Orkiestra 

Symfoniczna Polskiego Radia

pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice

nospr.org.pl

PRojekT Jakub Stępień, Kalina Zatorska,

Studio Huncwot

imPlemenTaTion          Polish National Radio 

Symphony Orchestra

pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice

nospr.org.pl

design Jakub Stępień, Kalina Zatorska,

Studio Huncwot



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1958

Publikacja Ewy Kokot mierzy się z tematyką eduka-

cji twórczej i artystycznej, budowania sieci relacji, 

wspólnego działania i współpracy z drugim człowie-

kiem. Na tytułowy Alfabet Współpracy składają się 

hasła i pojęcia wskazane przez dzieci uczestniczące 

w programie Future Artist. Zaproponowane przez dzieci 

terminy zostały opracowane przez wybitnych eduka-

torów, artystów i badaczy. Książka skierowana jest do 

nauczycieli, pedagogów i historyków oraz do wszyst-

kich, którym zależy na tym, by wspólne działania 

były skuteczne. Publikacja jest dostępna bezpłatnie 

w ramach licencji Creative Commons.

In her publication titled Alfabet Współpracy (“The 

Alphabet of Cooperation”), Ewa Kokot deals with the 

subject of creative and artistic education, relation-

ship building, teamwork, and cooperation. The “alpha-

bet” consists of terms and phrases collected by chil-

dren who took part in the Future Artist project. The 

words suggested by children were then analysed by 

outstanding educators, artists, and researchers. The 

book is addressed to teachers, pedagogues, and his-

torians as well as to anyone whose goal is successful 

cooperation with other people. The publication is free 

of charge, available under a Creative Commons licence.

Future artist – alFabet 
współpracy 

Future artist – alFabet 
współpracy 

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Katowice Miasto Ogrodów – 

Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

miasto-ogrodow.eu

PRojekT Marcin Wysocki

PublisheR          Katowice City of Gardens 

pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

miasto-ogrodow.eu

design Marcin Wysocki



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1960

Pępek świata to publikacja podsumowująca pro-

jekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży Axis mundi 

realizowany w CSW Kronika w 2019 r. Projekt publi-

kacji nawiązuje do formatu zeszytów szkolnych. 

Bezpośrednią grupą odbiorczą są dzieci w wieku przed-

szkolnym i wczesnoszkolnym. Publikacja jest skiero-

wana również do rodziców, nauczycieli oraz animato-

rów. Wydawnictwo jest dostępne bezpłatnie w wersji 

drukowanej oraz cyfrowej. Zawiera opowiadanie dla 

najmłodszych oraz część warsztatową z zadaniami. 

Całość uzupełniona jest ilustracjami, które można roz-

wijać własnymi rysunkami i wzorami.

Pępek świata (“The navel of the world”) is a publica-

tion which sums up an educational project directed 

to children and teenagers, entitled Axis mundi, car-

ried out at Kronika Centre for Contemporary Art in 

2019. The design of the book echoes the form of school 

notebooks. The publication is directly targeted at pre-

school and primary school children as well as their 

parents, teachers, and cultural activists. The book is 

available for free in a printed and electronic version. It 

contains a story for kids and an exercise section. The 

illustrations in the book can be extended with the read-

er’s own drawings and patterns.

pępek świata pępek świata

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Centrum Sztuki Współczesnej 

Kronika 

Rynek 26, 41-902 Bytom

www.kronika.org.pl

PRojekT Agata Zastrzeżyńska

PublisheR         Kronika 

Centre for Contemporary Art

Rynek 26, 41-902 Bytom

www.kronika.org.pl

design Agata Zastrzeżyńska



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1962

Projekt graficzny konferencji „TEDxKatowice – Poza 

zasięgiem” z 2019 r. charakteryzował się nieszablo-

nowym, eksperymentalnym podejściem. Przestrzeń 

konferencyjna została zaaranżowana tak, by każdy 

z uczestników mógł samodzielnie odnaleźć i zdobyć 

pakiet gadżetów konferencyjnych ukryty w różnych 

częściach przestrzeni wydarzenia. Pozwoliło to zbu-

dować nową jakość doświadczania czynnego udziału 

w konferencji. Zastosowane elementy graficzne odwo-

ływały się do idei podążania za nowymi wyzwaniami 

oraz wynalazkami, które mogą przyczynić się do 

zmiany świata na lepsze lub zapobiec nadchodzącym 

zagrożeniom.

The graphic design for the 2019 TEDxKatowice confer-

ence Poza zasięgiem (“Out of reach”) was character-

ised by its unconventional and experimental approach. 

The conference space was arranged so that every par-

ticipant could search for and find gadget packages 

hidden in various places. This brought new quality to 

the experience of taking an active part in the confer-

ence. The graphic elements referred to the idea of fac-

ing new challenges and inventing new solutions to help 

change the world for better or prevent the worst-case 

scenarios from happening.

TedxkaTowice – Poza zasięgiem TedxkaTowice – ouT oF Reach

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          TEDxKatowice

ul. Panewnicka 126/3, 40-761 Katowice

tedxkatowice.pl

PRojekT Maria Prochaczek, Weronika Mehr (Muflon 

Studio), Adrianna Sowińska

imPlemenTaTion          TEDxKatowice

ul. Panewnicka 126/3, 40-761 Katowice

tedxkatowice.pl

design Maria Prochaczek, Weronika Mehr (Muflon 

Studio), Adrianna Sowińska



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1964

Książka Patryka Oczki Tychy – sacrum w mieście 

socjalistycznym towarzyszyła wystawie czasowej 

Muzeum Miejskiego w Tychach w 2018–2019 r. Bogato 

ilustrowany katalog opowiada o kościołach zapro-

jektowanych w okresie wielkiej budowy tzw. Nowych 

Tychów w latach 1951–1989. Cechy wyróżniające 

książkę – jakość wykonania i użytych materiałów, for-

mat, oprawa i papier – nawiązują formalnie do tema-

tyki publikacji i wystawy. Kolejnym walorem książki 

jest jej lokalność, podkreślająca świadomość i dumę 

z dziedzictwa regionu.

Patryk Oczko’s book titled Tychy – sacrum w mieście 

socjalistycznym (“Tychy – the sacred in a social-

ist city”) accompanied a temporary exhibition of the 

same title at Tychy City Museum in 2018–2019. The 

lavishly illustrated catalogue presents the history of 

churches built as part of the New Tychy reconstruction 

project in 1951–1989. The distinctive features of the 

book – the quality of editing and the used materials, 

the shape, cover, and paper – function as a formal ref-

erence to its subject matter. Moreover, the publication 

is rooted in local values, emphasising regional identity 

and heritage. 

tychy – sacrum w mieście 
socjalistycznym

tychy – sacrum w mieście 
socjalistycznym

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Muzeum Miejskie w Tychach

pl. Wolności 1, 43-100 Tychy

muzeum.tychy.pl

PRojekT Zofia Oslislo-Piekarska

PublisheR          City Museum of Tychy

pl. Wolności 1, 43-100 Tychy

muzeum.tychy.pl

design Zofia Oslislo-Piekarska



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1966

Projekt „Architektura Bliżej Ciebie” to archiwum foto-

grafii miasta w formie wirtualnej mapy zdjęć architek-

tury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach. Projekt 

zrealizowany we współpracy z Fundacją Kultura Obrazu 

został udostępniony online. Zawiera prace ośmiu foto-

grafów, dziewięćset zdjęć i zapis niemal czterdziestu 

lat historii tyskiej architektury. Zbiór fotografii przy-

bliża sposób, w jaki miasto rozwijało się w myśl ówcze-

snych koncepcji, założeń i wytycznych. Archiwum jest 

efektem pracy zespołowej – muzealników, konserwa-

torów, projektantów, fotografów, animatorów kultury 

i programistów.

The project is a photo archive in a form of a virtual 

map of Tychy’s architecture, based on the collection 

of Tychy City Museum. It was implemented in coopera-

tion with the Culture of Image Foundation and is availa-

ble online. The project consists of works made by eight 

photographers – 900 pictures illustrating nearly 40 

years of the history of the city. The photos show how 

the city developed in the light of contemporary con-

cepts, ideas, and trends. The archive is a result of good 

teamwork: it was prepared by museologists, conser-

vators, designers, photographers, cultural activists, 

and programmers.

abc – aRchiTekTuRa bliżej 
ciebie. Tychy 1951–1989

bRinging aRchiTecTuRe closeR 
To you. Tychy 1951–1989

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          Muzeum Miejskie w Tychach

pl. Wolności 1, 43-100 Tychy

muzeum.tychy.pl

PRojekT Jan Piechota, Paulina Urbańska

imPlemenTaTion          City Museum of Tychy

pl. Wolności 1, 43-100 Tychy

muzeum.tychy.pl

design Jan Piechota, Paulina Urbańska



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1968

Książka w nietuzinkowy sposób opowiada histo-

rię Częstochowy. To wielogłosowa opowieść, której 

bohaterem jest miasto – nowatorska narracja anga-

żuje lokalną społeczność w pisanie treści przy sub-

telnym wsparciu autorek. Dzięki temu poznajemy 

intymny i żywy obraz Częstochowy, który zaska-

kuje i pozwala lepiej poznać miasto i jego mieszkań-

ców. Wizualnie publikacja jest zaprojektowana bardzo 

klarownie i estetycznie – odnosi się do pamięci mia-

sta i stylistycznie jest utrzymana w duchu znanym z 

etykiet zapałek produkowanych w Częstochowskich 

Zakładach Zapałczanych.

The book is a surprising story about the city of 

Częstochowa. The inventive polyphonic narrative with 

the city as the main protagonist was brought into 

being by involving the local community in the process 

of writing, with a little support from the authors. This 

creates an intimate, vivid, and surprising image of 

Częstochowa, which makes it possible to get to know 

the city and its inhabitants much better. In terms of 

its visual layer, the book’s design is clear and aesthet-

ically pleasing: it alludes to the history of the city and 

plays with the style of matchbox labels produced in 

the local match factory.

nasze miasto często/chowa nasze miasto często/chowa

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Julita Paprotna

ul. Mickiewicza 26/83, 46-320 Praszka

PRojekT Joanna Ambroz, Julita Paprotna

PublisheR          Julita Paprotna

ul. Mickiewicza 26/83, 46-320 Praszka

design Joanna Ambroz, Julita Paprotna



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1970

Prawo autorskie dla projektantów to kompendium 

wiedzy dla praktyków stworzone przez praktyków. 

Nad publikacją pracował interdyscyplinarny zespół: 

zarówno prawnicy, jak i aktywni na rynku projektanci, 

dzięki czemu jej treść ściśle odpowiada realiom pol-

skiej branży kreatywnej. Prosty i przystępny język 

publikacji czyni ją świetnym źródłem informacji na 

temat aktów prawnych regulujących prawa autor-

skie oraz ochronę własności intelektualnej i wizerunku. 

Pionowy format książki odchodzi od skojarzeń z kla-

sycznym podręcznikiem.

Prawo autorskie dla projektantów (“Copyright for 

designers”) is a comprehensive textbook made by 

practitioners for practitioners. The book was created 

by an interdisciplinary team including professional 

lawyers and designers, thanks to which its contents 

correspond with the realities of the Polish creative 

sector. The simple and accessible language used in 

the publication makes it a perfect source of knowl-

edge about copyright and intellectual property law. The 

vertically-oriented format of the book distinguishes it 

from traditional college handbooks.

prawo autorskie 
Dla projektantów

prawo autorskie 
Dla projektantów

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Wydawnictwo Od.Nowa 

ul. Mieszka I 38, 43-300 Bielsko-Biała

www.wydawnictwo-odnowa.pl

PRojekT IDEE Agata Korzeńska

PublisheR          Wydawnictwo Od.Nowa 

ul. Mieszka I 38, 43-300 Bielsko-Biała

www.wydawnictwo-odnowa.pl

design IDEE Agata Korzeńska



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1972

Książka została zaprojektowana jako dokumentacja 26. 

Biennale Plakatu Polskiego, które odbyło się w Galerii 

Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach w 2019 r. 

Przedstawia reprodukcje prac nadesłane przez uczest-

ników, nagrodzone plakaty oraz teksty przygotowane 

przez członków jury konkursu. Stanowi nową jakość 

w rodzinie katalogów BPP. Cechuje ją przejrzystość tre-

ści i formy prezentowanych tekstów oraz oszczędność 

użytych środków. Każdemu uczestnikowi poświęcono 

jedną, samodzielną stronę tak, aby czytelnik miał moż-

liwość lepszego skupienia uwagi na konkretnym dziele.

The catalogue documents the 26th Biennale of Polish 

Poster Art organised by BWA Contemporary Art Gallery 

in Katowice in 2019. It compiles the reproductions 

of works submitted by the participants, the awarded 

posters, and articles written by the competition jury 

members. The catalogue presents a fresh approach to 

the subject. The content of the book is organised in a 

clear manner and the whole publication is minimalist in 

form. Each competitor is presented on a single page to 

help the reader focus better on particular works.

kaTalog 26. biennale PlakaTu 
Polskiego kaTowice 2019

26Th biennale oF Polish 
PosTeR aRT in kaTowice 2019 
caTalogue

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Galeria Sztuki Współczesnej 

BWA w Katowicach

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

www.bwa.katowice.pl

PRojekT Aleksandra Kulus

PublisheR          BWA Contemporary Art Gallery 

in Katowice

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

www.bwa.katowice.pl

design Aleksandra Kulus



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1974

Walor graficzny albumu Kulturalne Jubileusze sta-

nowi konsekwentna i spójna całość, której forma 

wywodzi się z wyjątkowej, modernistycznej bryły 

Teatru Ziemi Rybnickiej. Bezpośrednią inspiracją for-

matu oraz zastosowanej grafiki był detal wschodniej 

fasady budynku teatru – okno. Geometryczny układ 

okien posłużył jako inspiracja do nawigacji wewnątrz 

wydawnictwa oraz motyw przewodni – znak graficzny, 

którego elementy symbolizują inicjatywy kulturalne 

teatru. Dobór użytych materiałów oraz sposób oprawy 

wydawnictwa to bezpośrednie nawiązanie do założeń 

modernizmu, które towarzyszyły architektom podczas 

projektowania teatru.

The Jubilee Album for the 55th anniversary of the the-

atre in Rybnik is characterised by consistent and har-

monious graphic design, whose form refers to the 

unique modernist building of the theatre. The window 

on the eastern façade of the building served as direct 

inspiration for the shape of the publication, while the 

geometric arrangement of the windows was recre-

ated in the internal layout of the book and its leitmotif, 

whose elements symbolise the cultural events organ-

ised by the institution. The choice of materials and the 

cover of the book are also a direct reference to mod-

ernist architecture.

album jubileuszowy z okazji 
55 laT TeaTRu ziemi Rybnickiej

jubilee album FoR The 
55Th anniVeRsaRy oF The TheaTRe 
in Rybnik

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wydawca          Teatr Ziemi Rybnickiej

pl. Teatralny 1, 44-200 Rybnik

www.teatrziemirybnickiej.pl

PRojekT Bartłomiej Witkowski, Dominik Gajda, 

Marcin Mońka

PublisheR          Teatr Ziemi Rybnickiej

pl. Teatralny 1, 44-200 Rybnik

www.teatrziemirybnickiej.pl

design Bartłomiej Witkowski, Dominik Gajda, 

Marcin Mońka



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1976

Najnowsza publikacja w ramach projektu Medialab 

poświęcona jest historii i rozwojowi ulicy Kościuszki 

w Katowicach. Prawie trzystustronicowa monogra-

fia pod redakcją Magdaleny Chmiel zawiera arty-

kuły autorstwa wybitnych osób związanych z mia-

stem. O wyjątkowym charakterze albumu decydują 

starannie dobrane materiały archiwalne — stare 

mapy, fotografie, szkice szyldów sklepowych, plany 

architektoniczne i szkice fasad kamienic czy ogło-

szenia reklamowe sprzed lat. To połączenie publika-

cji naukowej i albumowej formy w celu poszerzenia 

grupy odbiorców i popularyzowania wiedzy o regionie. 

Poza publikacją powstała także wystawa nagrodzona 

w ubiegłym roku tytułem Śląska Rzecz 2018.

Medialab’s latest publication tells the story of 

Kościuszko Street in Katowice. This 300-page-long 

monograph edited by Magdalena Chmiel comprises 

articles penned by remarkable figures connected with 

the city. The album is unique thanks to the carefully 

selected archival materials it contains – old maps, 

photographs, shop sign sketches, architectural plans, 

building façade drawings, and advertisements from 

the past. The book is both an album and a research 

publication, thanks to which it can reach wide audi-

ences and thus promote the region. The book accom-

panied an exhibition, which was one of the winners of 

the Silesian Icon Award 2018.

promenaDa na połuDnie. 
historia ulicy kościuszki 
w katowicach

promenaDa na połuDnie. 
historia ulicy kościuszki 
w katowicach

pozostałe nominacje

grafik� użytkow�
other nominees

gra�hic d�sign

wdRożenie          Katowice Miasto Ogrodów – 

Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

miasto-ogrodow.eu

PRojekT Anna Kopaczewska, Roman Kaczmarczyk, 

Magdalena Chmiel, Karol Piekarski, Oskar Adamus

PublisheR          Katowice City of Gardens

pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

miasto-ogrodow.eu

design Anna Kopaczewska, Roman Kaczmarczyk, 

Magdalena Chmiel, Karol Piekarski, Oskar Adamus



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1978

Wystawa czasowa Muzeum Miejskiego w Tychach jest 

przykładem nieszablonowego myślenia oraz poszu-

kiwania nowych rozwiązań dla udostępniania i upo-

wszechnienia zbiorów muzealnych. Tematem przewod-

nim stał się hokej jako ważny element lokalnej tyskiej 

tożsamości. Zaprojektowana w atrakcyjny sposób 

ekspozycja została zaprezentowana w 2019 r. w cen-

trum handlowym Gemini Park Tychy. Współpraca insty-

tucji kultury z obiektem komercyjnym dała możli-

wość dotarcia do bardzo szerokiej grupy odbiorców. 

Projektanci z powodzeniem zmierzyli się z wyzwa-

niem: jak sprawić, by treści muzealne przyciągnęły 

uwagę klientów wielkopowierzchniowego sklepu?

This temporary exhibition at Tychy City Museum is a 

great example of thinking outside the box and search-

ing for new solutions for promoting museum collec-

tions and making them accessible to the public. The 

main subject of the exhibition is hockey – a significant 

element of the history of the city. The exhibition was 

displayed at a shopping centre (Gemini Park Tychy) in 

2019. Thanks to cooperating with a commercial entity, 

the cultural institution was able to reach wide audi-

ences. The designers successfully handled the chal-

lenge of making museum contents attractive to shop-

ping mall customers.

hisToRia misTRzów. 50 laT 
ligowego hokeja w Tychach 
(1969–2019)

The hisToRy oF The chamPions. 
50 yeaRs oF league hockey 
in Tychy (1969–2019)

pozostałe nominacje

wy�tawiennictw�
other nominees

exhi�iti�n d�sign

wdRożenie          Muzeum Miejskie w Tychach

pl. Wolności 1, 43-100 Tychy

muzeum.tychy.pl

PRojekT Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, 

Justyna Batko (Blank Studio), 

Katarzyna Jendrośka-Goik

imPlemenTaTion          City Museum of Tychy

pl. Wolności 1, 43-100 Tychy

muzeum.tychy.pl

design Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, 

Justyna Batko (Blank Studio), 

Katarzyna Jendrośka-Goik



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1980

Projekt witryny cukierni BONBON w samym sercu opol-

skiego Rynku nawiązuje do motywów z Alicji w Krainie 

Czarów. Aranżacja wystawy sklepowej odzwierciedla 

wyjątkowość, kreatywność oraz precyzję smakołyków 

tworzonych w tym miejscu. Wybór luster jako głów-

nego medium dodaje głębi ograniczonej przestrzeni 

w oknie. Poszczególne elementy lustrzane nawiązują 

do kształtu logotypu cukierni, a ułożone w półokrąg 

dają efekt wielokrotności i symbolicznej nieskończo-

ności. To dobra oprawa dla witryny pracowni, która 

w swej sztuce cukierniczej odznacza się innowacyjno-

ścią i nietuzinkowością.

The project of the shop window for the BONBON con-

fectionery situated in the heart of the market square 

in Opole includes a number of references to Alice's 

Adventures in Wonderland. The arrangement of the 

display reflects the unique, imaginative, and precise 

nature of the delicacies prepared in the shop. The 

choice of mirrors as the main medium adds depth to 

the limited space. Particular elements echo the shape 

of BONBON’s logotype: by forming an arch, they create 

the impression of multiplicity and symbolic infinite-

ness. The design of the window is a great representa-

tion of the innovativeness and creativity of the works 

of confectionery art which can be found inside. 

alice in bonbon alice in bonbon

pozostałe nominacje

wy�tawiennictw�
other nominees

exhi�iti�n d�sign

wdRożenie          Cukiernia BONBON

Rynek 27, 45-015 Opole

www.bonbonopole.pl

PRojekT Anna Spakowska 

imPlemenTaTion          Cukiernia BONBON

Rynek 27, 45-015 Opole

www.bonbonopole.pl

design Anna Spakowska 



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1982

Wystawa „Bitwa, której nie było” to opowieść o ostat-

nich chwilach pokoju i pierwszych sześciu dniach 

II wojny światowej w Krakowie. Poprzez materiały 

archiwalne w postaci zdjęć, statystyk i dokumentów 

prezentuje historię obrony integralności ziem polskich. 

Ekspozycja składa się z sześciu segmentów i stanowi 

przystępną lekcję historii – dostępną, czytelną i różno-

rodną. Dzięki zastosowanym infografikom i diagramom 

trudne do przyswojenia treści stają się dla zwiedzają-

cych czytelne i zrozumiałe. 

The exhibition entitled Bitwa, której nie było tells the 

story of the last moments of peace and the first six 

days of World War II in Kraków. The history of the 

defence of Polish territories is presented through 

archival materials such as photographs, statistics, and 

documents. The exhibition consists of six segments 

and functions as an accessible lesson in history: intel-

ligible and versatile. Thanks to the use of infographics 

and diagrams, the difficult content becomes easier to 

grasp and understand. 

biTwa, kTóRej nie było The baTTle ThaT was noT TheRe

pozostałe nominacje

wy�tawiennictw�
other nominees

exhi�iti�n d�sign

wdRożenie          Muzeum Krakowa

Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

www.muzeumkrakowa.pl

PRojekT Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, 

Natalia Jakóbiec, Marta Żmija, Oliwia Michniewska, 

Magdalena Szklarczyk-Kominko (Wzorro Design)

imPlemenTaTion          Museum of Kraków

Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

www.muzeumkrakowa.pl

design Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, 

Natalia Jakóbiec, Marta Żmija, Oliwia Michniewska, 

Magdalena Szklarczyk-Kominko (Wzorro Design)



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1984

„Zajawka. Śląski hip-hop 1993–2003” była jedną 

z pierwszych ekspozycji muzealnych na temat począt-

ków hip-hopu w Polsce. Prezentowała narodziny 

i pierwszą dekadę rozwoju fenomenu kultury hip-hopo-

wej na Śląsku. Twórcom wystawy udało się umiejętnie 

odtworzyć ducha lat 90. i najważniejszych elementów 

kultury hip-hopowej w przestrzeni ekspozycyjnej oraz 

zbudować bliską relację z odbiorcą poprzez odniesie-

nie się do indywidualnych doświadczeń zwiedzających. 

Wystawa została świetnie zaprojektowana pod wzglę-

dem wizualnym. Tematyka nie jest typowa dla muzeów 

miejskich – niebanalna, współczesna i atrakcyjna dla 

publiczności.

Zajawka. Śląski hip-hop 1993–2003 was one of the first 

museum exhibitions about the beginnings of hip-hop 

in Poland. It presented the birth and the first decade of 

the development of hip-hop culture in Silesia. The crea-

tors of the exhibition successfully recreated the spirit 

of the 1990s by displaying the most important ele-

ments of the hip-hop phenomenon in the region. They 

also managed to establish a close relationship with 

the visitors by referring to their individual experience. 

The exhibition was skilfully designed in terms of visu-

als as well. Its subject is not typical for public muse-

ums – being non-standard and modern, it appealed to 

a wide audience.

zajawka. 
Śląski hiP-hoP 1993–2003

zajawka. 
silesian hiP-hoP 1993–2003

wdRożenie  Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

muzeumslaskie.pl

PRojekT Józek Madej, Katarzyna Sąsiadek, 

Weronika Kiersztejn, Anna Chrzanowska (Musk)

imPlemenTaTion The Silesian Museum in Katowice

ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

muzeumslaskie.pl

design Józek Madej, Katarzyna Sąsiadek, 

Weronika Kiersztejn, Anna Chrzanowska (Musk)

pozostałe nominacje

wy�tawiennictw�
other nominees

exhi�iti�n d�sign



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1986

Strefa zabawy i wypoczynku została zaprojektowana 

dla świetlicy środowiskowej „Gniazdo” w Katowicach. 

Projekt nietypowej, wielofunkcyjnej przestrzeni świe-

tlicy jest owocem współpracy studentów Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach oraz firmy Lech Fabrics. 

Studenci zaprojektowali aranżację kameralnego 

pokoju, w którym dzieci i młodzież znajdą miejsce do 

czytania książek, nauki, relaksu, spotkań terapeutycz-

nych i rozmów z wychowawcami. W projekcie wyko-

rzystano unikatowe walory materiałów i tekstyliów. 

Dodatkową ideą stało się pokazanie w przestrzeni 

świetlicy ciekawych miejsc na Śląsku.

This play-and-chill zone was designed for a community 

centre run by Gniazdo Foundation in Katowice. The pro-

ject of this remarkable multi-functional leisure space 

is a result of the cooperation of the students of the 

Academy of Fine Arts in Katowice and the Lech Fabrics 

company. The students arranged the space of a cosy 

room where children and teenagers can read books, 

study, relax, and have therapy meetings and talks with 

their tutors. The designers made use of the unique 

characteristics of materials and textiles. What is more, 

the room functions as a display space about interest-

ing places in Silesia.

sTReFa zabawy i wyPoczynku Play-and-chill zone

pozostałe nominacje

usług�
other nominees

s�rvice �esign

wdRożenie          Fundacja Dla Ludzi 

Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

ul. Morcinka 19A, 40-124 Katowice

www.fundacja-gniazdo.org

PRojekT Sonia Łuszczyńska, Martyna Pluczyk, 

Mateusz Mioduszewski

imPlemenTaTion          Gniazdo Foundation

ul. Morcinka 19A, 40-124 Katowice

www.fundacja-gniazdo.org

design Sonia Łuszczyńska, Martyna Pluczyk, 

Mateusz Mioduszewski



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1988

CSW Kronika podjęła wysiłek zaprojektowania swoich 

usług jako instytucji kultury, by lepiej odpowiadać na 

potrzeby odbiorców i jednocześnie zapewnić rentow-

ność działań. We współpracy z badaczami, socjologami 

i projektantami dokonano doboru właściwych metod 

upowszechniania sztuki współczesnej, przeprowadza-

jąc analizę stanu faktycznego. W efekcie w Kronice 

wdrożono następujące nowości: język wizualny towa-

rzyszący promowanym wydarzeniom, animowany pla-

kat i ilustracje, system informacji wizualnej oraz sys-

tem opisów dzieł sztuki udostępniany za pomocą wielu 

nośników.

Kronika Centre for Contemporary Art undertook the 

challenging task of designing their services of a cul-

tural institution to be able to better respond to the 

needs of their visitors, at the same time ensuring 

the financial stability of their operation. In coopera-

tion with researchers, sociologists, and designers, by 

means of an analysis of the status quo, they selected 

the most adequate ways of promoting contemporary 

art. As a result, the following innovations were imple-

mented within the institution: the introduction of a vis-

ual language accompanying the promoted events, 

an animated poster and illustrations, a visual iden-

tity system along with a system of item descriptions 

accessible through a number of media.

wdRożenie eFekTów badań 
i meTod PRojekTowania usług 
w csw kRonika

imPlemenTaTion oF The 
ReseaRch ResulTs conceRning 
seRVice design meThodology 
aT kRonika

pozostałe nominacje

usług�
other nominees

s�rvice �esign

wdRożenie          Centrum Sztuki Współczesnej 

Kronika 

Rynek 26, 41-902 Bytom

www.kronika.org.pl

PRojekT Marcin Wysocki

imPlemenTaTion          Kronika 

Centre for Contemporary Art

Rynek 26, 41-902 Bytom

www.kronika.org.pl

design Marcin Wysocki



�l�ska �z�cz ’19 sil��ian ic�n ’1990

Otwarte Karty to narzędzie, które pomaga ludziom 

lepiej się ze sobą dogadywać. Projekt ma formę gry, 

która powstała w odpowiedzi na zauważoną przez 

autorki niszę występującą na rynku szkoleń z zakresu 

komunikacji w zespole. Wyzwaniem projektowym 

stało się pytanie: w jaki sposób można wspierać człon-

ków zespołów w komunikowaniu się i wyrażaniu swo-

ich potrzeb? Grę zaprojektowano zgodnie z meto-

dyką human-centered design. Siłą Otwartych Kart jest 

ich prostota – minimalistyczna forma w postaci bia-

łych kart z czarnymi komunikatami. Oprócz gry autorki 

prowadzą również warsztaty, zarówno online, jak 

i stacjonarne.

The authors of Otwarte Karty (“Cards on the Table”) 

designed the game to help people communicate better. 

The tool was created to fill in the niche observed by the 

designers in the field of team communication trainings. 

The most challenging part of the project was finding 

the answer to the following question: how can team 

members be supported in terms of communication 

and expressing their needs? The game was designed in 

the spirit of human-centered design. Its strength lies 

in simplicity – it consists of minimalist white cards 

with messages printed in black. Along with the game, 

the creators of Otwarte Karty run online and on-site 

communication workshops.

oTwaRTe kaRTy oTwaRTe kaRTy 

pozostałe nominacje

usług�
other nominees

s�rvice �esign

wdRożenie          Studio ilustratorsko-projektowe 

Dinksy (Parostatek Spn. s.)

Rynek 20, 43-400 Cieszyn

www.dinksy.com.pl

Agencja strategiczno-badawcza Very Human Services

ul. Rubież 10K, 61-612 Poznań

veryhuman.pl

PRojekT Urszula Szwed, Izabela Bernau-Ławniczak, 

Alicja Woźnikowska-Woźniak, Justyna Świerczek, 

Anna Pillar

imPlemenTaTion          Dinksy Design & 

Illustration Studio (Parostatek Spn. s.)

Rynek 20, 43-400 Cieszyn

www.dinksy.com.pl

Very Human Services Strategy & Research Agency

ul. Rubież 10K, 61-612 Poznań

veryhuman.pl

design Urszula Szwed, Izabela Bernau-Ławniczak, 

Alicja Woźnikowska-Woźniak, Justyna Świerczek, 

Anna Pillar
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Łąki Kwietne to innowacyjny stylistycznie projekt 

w branży e-commerce polegający na sprzedaży nasion 

i roślin online. Przemyślana identyfikacja wizualna 

i komunikacja marketingowa poskutkowała zwiększe-

niem skali i skuteczności sprzedaży nasion łąk kwiet-

nych. Asortyment przedstawiony został w czytelny 

i wyrazisty sposób poprzez użycie nazw produktów 

tłumaczących ich zastosowanie, kalkulatora – prze-

licznika dla zamawianych nasion, instrukcji wysiewu 

i wielu innych elementów, które wpływają na lepsze 

zrozumienie produktu, a w konsekwencji wzrost sprze-

daży i zasięgu.

Łąki Kwietne (“Flower Meadows”) is a stylistically 

innovative project as far as e-commerce industry 

is concerned. The company sells plants and seeds 

in an online shop, promoting the creation of flower 

meadows in various spaces. Thanks to the carefully 

designed visual identity and branding, the sales soared 

on a large scale. The products are presented in a dis-

tinct and legible way and their names clearly explain 

their use. There is also a seed calculator, sowing manu-

als, and a number of other elements which help under-

stand the offered products and consequently result in 

increased sales and reach.

łąki kwieTne łąki kwieTne

pozostałe nominacje

usług�
other nominees

s�rvice �esign

wdRożenie          Grupa KMK sp. z o.o.

ul. Mikołowska 15A, 40-067 Katowice

www.grupakmk.pl

PRojekT Michał Kozik, Dorota Piekorz, Anna Kącka, 

Julianna Zych, Marek Kozik

imPlemenTaTion          Grupa KMK sp. z o.o.

ul. Mikołowska 15A, 40-067 Katowice

www.grupakmk.pl

design Michał Kozik, Dorota Piekorz, Anna Kącka, 

Julianna Zych, Marek Kozik



mecenat / patronage           organizator / organiser

Zamek Cieszyn jest instytucją kultury współprowadzoną 

przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Zamek Cieszyn is a cultural institution co-managed by the 

Self-Government of the Silesian Voivodeship.

patroni honorowi / honorary patrons

partnerzy / partners

Śląska Rzecz 2019 / silesian icon 2019

wydawca / publisher

Zamek Cieszyn

ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn

tel. +48 33 851 08 21

www.zamekcieszyn.pl

redakcja / editors

tłumaczenie / translation

Biuro Tłumaczeń Translatorion 

Martyna Szczepaniak-Woźnikowska

www.translatorion.com

zdjęcia / photos 

materiały firm i projektantów

company and designers’ materials

projekt graficzny / graphic design

Agata Korzeńska, Paweł Krzywda, idee.pl

aranżacja wystawy pokonkursowej /

arrangement of the competition exhibition

Wzorro Design: Marcin Krater, Natalia Jakóbiec, 

Katarzyna Pełka-Bura

www.wzorro.com

 

sekretarz konkursu i koordynacja wystawy 

pokonkursowej / competition secretary and 

coordinator of the competition exhibition 

Halina Gadomska-Brzóska

druk / print

Drukarnia Akapit sp. z o.o.

www.drukarniaakapit.pl

nakład / circulation

500 egz. / copies

publikacja bezpłatna / free issue

ISBN 978-83-956411-0-7

Cieszyn 2019





ISBN 978-83-956411-0-7


