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Oryginalne sztućce, nietypowa szklanka do whisky i leczniczy okład 

 – z kamienia można zrobić wszystko 
 

Dzięki młodym artystom z Wrocławia design zyskał nowy wymiar. Chłodny kamień zmienił się w 

prawdziwe dzieło sztuki użytkowej. Konkurs Project: Stone 2016 zakończył się 10 czerwca. Jury 

wybrało trzy koncepcje spośród kreatywnych i profesjonalnie przygotowanych projektów. 

Organizatorzy – Akademia Sztuk Pięknych i Grupa EGA – nagrodzili zwycięzców na uroczystej gali.  

 

Studenci ASP pracowali nad zadaniem do konkursu Project: Stone 2016 tylko miesiąc. Wyniki zostały 

ogłoszone 10 czerwca – po burzliwych obradach jury. – Projektanci zaskoczyli kreatywnością, 

otwarciem na nowe rozwiązania i profesjonalizmem w sposobie przedstawienia swoich koncepcji. 

Każda praca zasłużyła na wyróżnienie. Nie wszystkie projekty są łatwe w przeniesieniu do codziennego 

życia, ale wiele z nich można szybko wprowadzić na rynek. – komentuje Jolanta Trytko-Warczak z Grupy 

EGA, firmy, która jest współorganizatorem konkursu i sponsorem nagród. 

 

Wygrał Bruno Szenk i jego projekt, który może już niedługo znaleźć się w każdej nowoczesnej kuchni. 

Kamienne sztućce to powrót do korzeni i jednocześnie wpisanie się w aktualne trendy. Drugie miejsce 

zdobył Rafał Filipek dzięki nietypowemu projektowi szklanki do whisky. Kamienna góra wewnątrz 

subtelnego szkła schłodzi szlachetny trunek. Z kolei na trzecim miejscu znalazł się pomysłowy kamienny 

„środek przeciwbólowy”. Zaprojektowała go Anna Głąbicka, wykorzystując właściwości materiału. 

Schłodzenie lub rozgrzanie kamiennej przeplatanki sprawia, że zmienia się ona w leczniczy okład. 

Wśród pozostałych projektów można znaleźć kamienne i zwiewne rolety okienne, ozdobne stojaki 

rowerowe, a nawet miejski router Wi-Fi.  

 

Zwycięzcy zostali ogłoszeni 10 czerwca na uroczystości zorganizowanej na wrocławskiej ASP. Otrzymali 

nagrody, które pomogą im w dalszym rozwoju na kolejnych latach studiów: profesjonalne tablety. To 

narzędzia niezbędne młodym projektantom do rozwijania umiejętności. Być może kolejnym 

wyróżnieniem dla laureatów będzie wykorzystanie ich pomysłów? To wszystko kwestia niedalekiej 

przyszłości. Organizatorzy – Akademia Sztuk Pięknych i Grupa EGA – nie wykluczają, że konkurs będzie 

miał kolejne odsłony. 
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O konkursie: 

 

Konkurs Projekt: Stone 2016 „Kamień zaprojektowany” to inicjatywa wrocławskiej Akademii Sztuk 

Pięknych i Grupy EGA – jednej z największych hurtowni kamienia. Skierowany był do studentów 

pierwszego roku wzornictwa. Jego celem było dostarczenie młodym projektantom świeżej dawki 

inspiracji oraz „odczarowanie” kamienia. Organizatorzy i uczestnicy rywalizacji postanowili udowodnić, 

że to uniwersalny materiał, o ogromnym potencjale i wielu możliwościach zastosowania. Sztuka 

użytkowa stała się łącznikiem artystów z branżą kamieniarską. 

 

W jury konkursu zasiedli przedstawiciele ASP we Wrocławiu: kierownik Katedry Wzornictwa dr hab. 

Piotr Jędrzejewski, prof. ASP oraz prof. Jan Kukuła z Pracowni Projektowania Narzędzi i Środowiska 

Pracy, oraz as. Grzegorz Rozwadowski z Pracowni Podstaw Projektowania. Z ramienia organizatora, w 

roli mentora, osoby edukującej przyszłych adeptów sztuki projektowania nt. kamienia naturalnego była 

Jolanta Trytko-Warczak, specjalista ds. kamienia naturalnego, konglomeratów i spieków kwarcowych 

w Grupie EGA. W zakresie oceny potencjału marketingowego przedstawionego produktu przez 

studentów opinie swoją wyraził Jakub Wolff, Art Director w Grupie Me & My Friends.  

Patronat medialny na wydarzeniem objął Kurier Kamieniarski oraz Świat Kamienia. 
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