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4 Design Days 

6-9 lutego 2020 r. 
(6-7 lutego – dni dla profesjonalistów; 8-9 lutego – dni otwarte) 
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek 

 
4 DESIGN DAYS | DNI OTWARTE 

8 LUTEGO 2020 R. 
 
8 lutego 2020 r. | 12.00-13.30 | scena Antresola Spodka 
rozmowy 
Projektowanie z myślą o przyszłości. Sesja Stowarzyszenia Architektów Polskich 
Członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich, po kolejnych spotkaniach i dyskusjach w ramach SARP U40. 
Czy na etapie projektowania zastanawiamy się nad tym co stanie się z budynkiem za kilkadziesiąt lub nawet 
kilkaset lat? A może zamiast zastanawiać się nad tym jak długo budynek będzie żył, warto projektować tak, aby 
bez strat dało się go przerobić na nowy? Czy architekci i inwestorzy są świadomi odpowiedzialności, która na 
nich ciąży? 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Oliwia Dec-Wolszczak, członek zarządu, SARP o/Warszawa  
• Kinga Gołąbek, architekt, SARP o/Katowice  
• Karol Nieradka, prezes oddziału, SARP o/Szczecin 
• Hubert Wąsek, prezes oddziału, SARP o/Częstochowa  

Prowadzący:  
• Wojciech Fudala, członek zarządu, SARP o/Katowice  

 
8 lutego 2020 r. | 14.00-15.30 | scena Antresola Spodka 
warsztat  
Stoliki i siedziska w stylu loft 

• Dariusz Wardziak (Darek Stolarz)  
 
8 lutego 2020 r. | 15.30-16.30 | scena Antresola Spodka 
prezentacja 
Zadbaj o zdrowie ogrodu 

• Maja Popielarska, prowadząca program „Nowa Maja w ogrodzie” na antenie HGTV 
 
8 lutego 2020 r. | 17.00-18.00 | scena Antresola Spodka 
warsztat 
Drugie życie mebli 

• Aleksander Kądziela, mistrz tapicerstwa, właściciel, AK Design 
 
8 lutego 2020 r. | 11.00-14.00 | scena Spodek 
rozmowy 
Kobiety, które inspirują. #maratonarchitektury 
Architekt to zawód zdominowany przez mężczyzn. One udowadniają, że w tym „męskim” świecie można 
zaistnieć. Na Maratonie Architektury podczas 4 Design Days 2020 rozmawiamy z kobietami, które tworzą 
najlepszą polską architekturę. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Aleksandra Chuchro, twórca procesu D3, właściciel firmy projektowej LIVIN, założycielka Świetlicy 
Architekta i Stowarzyszenia ŁAD 

• Magdalena Federowicz-Boule, współwłaściciel, architekt, Tremend  
• Anna Federowicz-Tomaszewska, architekt, FBT – Pracownia Architektury i Urbanistyk 
• Anna Grabowska, prezes, architekt, Architekci Grupa Grabowski oraz Matylda 

Grabowska, architektka, Architekci Grupa Grabowski 
• Ewelina Jaskulska, architekt, ARTECTONICA 
• Agnieszka Kaczmarska, ARSIS Atelier Projektowe  
• Karolina Karwowska-Gajżewska, architekt wnętrz, prezes zarządu, Deer Design  
• Ewa Kuryłowicz, architekt, Kuryłowicz & Associates 
• Joanna Małecka, Małeccy Biuro Projektowe  

Marta Sękulska-Wrońska, partner, WXCA  
• Dorota Szlachcic, projektant, właściciel firmy, Szlachcic Architekci 
• Jola Starzak, architekt, ATELIER STARZAK STREBICKI 
• Agata Twardoch, architektka i urbanistka, Wydział Architektury Politechnika Śląska, Pracownia 

44STO 
• Agata Woźniczka, właściciel, architekt, BUDCUD 
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• Anka Zawadzka, architektka, socjolożka, członkini zarządu OW SARP oraz Koła Architektury 
Zrównoważonej, partner, mech.build 

• Dominika Zielińska, co-CEO, Head of Architecture, Workplace Solutions  
Moderacja:  

• Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy o urządzaniu wnętrz: Remont w 
48h, Projekt Lokalny, Bitwa o Dom  

• Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury  
 
8 lutego 2020 r. | 14.00-15.30 | scena Spodek 
rozmowy 
Spodek – jak zmieniać ikonę? 
Jakie zmiany i udoskonalenia zostały na przestrzeni lat wprowadzone w hali? Jak pogodzić perłę architektury z 
nowoczesnymi udoskonaleniami, których wymaga rynek eventów? Jakie są oczekiwania organizatorów 
wydarzeń? Na co zwracają uwagę i jak zadbać o komfort uczestników wydarzeń? 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Wojciech Gwizdak, architekt, 2G Studio 
• Wojciech Kuśpik, prezes zarządu, Grupa PTWP SA  
• Mikołaj Machulik, prezes, Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice  
• Stanisław Podkański, architekt miasta, Urząd Miasta Katowice  
• Ryszarda Rajnich-Walawender, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 
• Jacek Różycki, dyrektor generalny, Roca Polska Sp. z o.o. i Roca Pool-Spa Sp. z o.o. 

Prezentacja: 
• Wojciech Gwizdak, architekt, 2G Studio 

Moderacja: 
• Adam Sierak, dziennikarz, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL 

 
8 lutego 2020 r. | 16.00-16.30 | scena Spodek 
warsztat 
Rośliny – modne czy niezbędne 

• Karolina Kudłacik, projektantka zieleni, prowadząca program „Rośliny Karoliny”, Domo+ 
 
8 lutego 2020 r. | 11.00-12.00 | scena Dolne Foyer 
rozmowy, prezentacje  
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Jak przeżyć remont i nie zwariować? 
#reduce – zainspirujemy Cię do tego, by wyremontować i odmienić wnętrza swojego mieszkania lub domu w 
duchu zero waste. Jak się przygotować i jak zaplanować remont w duchu zero waste? Jak policzyć koszty? Jak 
wybrać dobrą ekipę i gdzie jej szukać? Kiedy przyda nam się pomoc projektanta wnętrz?  
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Mirella Firchał-Kępczyńska oraz Marcin Kępczyński, projektanci wnętrz, prowadzący program  
„Para w remont” na antenie HGTV, autorzy kanału Youtube „Mirella i Marcin”  

• Małgorzata Mataniak-Pakuła, architekt wnętrz, Architektura i Wnętrza Profilart  
• Katarzyna Maciejewska, architekt, właścicielka, Maciejewska Design  
• Wiesiek Skiba, budowlaniec, prowadzący program „Pogotowie remontowe” w Domo+ 

Moderacja: 
• Justyna Łotowska, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
8 lutego 2020 r. | 12.30-13.30 | scena Dolne Foyer 
rozmowy, prezentacje  
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Odnawiamy kuchnię krok po kroku 
Koszty, przygotowania, materiały i wyposażenie, triki na mały budżet (+ warsztaty, jak odnowić stare szafki 
kuchenne). #repair i #reuse – nie wyrzucaj, wykorzystaj, co się da. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Beata Łańcuchowska oraz Anna Drozd, projektantki wnętrz, autorki bloga „Pani to potrafi”  
• Justyna Majewska, autorka bloga Mój Biały Domek 
• Anna Malinowska-Łukasiak, projektant, autorka bloga Projekt Cacko 
• Łukasz Pastuszka, architekt, założyciel, MOOMOO  

Moderacja:  
• Ewa Kozioł, redaktor naczelna, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
8 lutego 2020 r. | 14.00-15.00 | scena Dolne Foyer 
rozmowy, prezentacje 
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Odnawiamy łazienkę krok po kroku 
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Koszty, sprawdzone rozwiązania, popularne błędy i pomysły, jak ich uniknąć, materiały i wyposażenie, triki na 
mały budżet (+ warsztaty, jak i czym pomalować kafelki łazienkowe bez wymiany na nowe). Jak urządzić 
nowoczesną łazienkę w bloku? Ograniczenia techniczne i prawne przy remoncie tego wnętrza. #repair i #reuse 
– nie wyrzucaj, wykorzystaj, co się da. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Beata Łańcuchowska oraz Anna Drozd, projektantki wnętrz, autorki bloga „Pani to potrafi”  
• Łukasz Pastuszka, architekt, założyciel, MOOMOO  
• Tomasz Słomka, projektant wnetrz, CEO, właściciel, TOKA Home 
• Damian Ślęczka, regionalny kierownik sprzedaży, Radaway Sp. z o.o.  

Moderacja:  
• Katarzyna Masłowska, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
8 lutego 2020 r. | 15.30-16.30 | scena Dolne Foyer 
rozmowy, prezentacje 
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Odnawiamy meble z PRL 
#repair i #reuse – rozpocznij z nami przygodę z samodzielnym odnawianiem przedmiotów. Gdzie szukać skarbów 
z minionej epoki? Od czego zacząć przygodę z odnawianiem mebli? Co warto odnawiać, a co niekoniecznie? 
Odnawiać samemu czy powierzyć mebel w ręce specjalistów? Koszty renowacji. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Małgorzata Budzich, autorka książki: Meble od nowa. Domowe renowacje, autorka bloga 
Odnawialnia.pl 

• Aleksander Kądziela, mistrz tapicerstwa, właściciel, AK Design 
• Sylwia Wilgatek-Wykuż i Iga Kolinko, właścicielki, pracownia Dwie Baby 

Prezentacja:  
• Małgorzata Budzich, autorka książki: Meble od nowa. Domowe renowacje, autorka 

bloga Odnawialnia.pl (15’) 
Moderacja 

• Dariusz Wardziak (Darek Stolarz)  
 
8 lutego 2020 r. | 17.00-18.00 | scena Dolne Foyer 
rozmowy, prezentacje 
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Rośliny we wnętrzu: o tym warto wiedzieć! 
Jakie gatunki są najpopularniejsze do doniczek oraz jak je pielęgnować? Zielone ściany i ogrody wertykalne – dla 
kogo, na jakie warto postawić, ile to kosztuje? Własny ogród w miejskiej dżungli – wszystko o uprawie warzyw na 
balkonie czy nawet w domu. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Karolina Kudłacik, projektantka zieleni, prowadząca program „Rośliny Karoliny”, Domo+ 
• Anna Piotrowska, właścicielka, Biophilic Studio Anna Piotrowska, autorka książki „Zielonym do góry. 

Nowoczesne pomysły na rośliny we wnętrzu” 
• Maja Popielarska, prowadząca program „Nowa Maja w ogrodzie” na antenie HGTV  
• Szymon Serej oraz Izabela Serej, projektanci, założyciele marki Bujnie  

Moderacja:  
• Wojciech Napora, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
8 lutego 2020 r. | 10.30-11.30 | scena Premium 
prezentacja 
Zadbaj o zdrowie ogrodu 

• Maja Popielarska, prowadząca program „Nowa Maja w ogrodzie” na antenie HGTV  
 
8 lutego 2020 r. | 11.30-12.30 | scena Premium 
Co łączy łazienkę Roca z tańcem? Przekonaj się sam 
 
8 lutego 2020 r. | 13.00-15.30 | scena Premium 
prezentacje i dyskusja  
Twoje miasto zmian 
Parki, skwery, baseny, tereny rekreacyjne, teatry, muzea, domy kultury, nowe osiedla... Co buduje się w 
śląskich miastach, co myślą o tych inwestycjach mieszkańcy.  
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• TBS przy ul. Mariackiej 
Oskar Grąbczewski, architekt, właściciel, OVO Grąbczewscy Architekci  

• KTW2 oraz Pierwsza dzielnica w Katowicach 
Przemo Łukasik, współwłaściciel, Medusa Group Sp. z o.o. Sp.k.  

• Rewitalizacja Parku Śląskiego 
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Tomasz Papaj, prezes zarządu, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA 
w Chorzowie  

Moderacja:  
• Urszula Tatur, dziennikarka, PropertyDesign.pl, PropertyNews.pl 

 
8 lutego 2020 r. | 15.30-17.00 | scena Premium 
warsztat  
RECYCLE i REUSE w projektowaniu wnętrz 

• Jimi Ogden, designer, prowadzący program „Rzeczy OdNowa”, HGTV 
 
8 lutego 2020 r. | 10.00-14.00 | stoisko Dobrze Mieszkaj 
porady, konsultacje 
Porady dotyczące samodzielnego odnawiania mebli 

• Małgorzata Budzich, autorka książki: Meble od nowa. Domowe renowacje, autorka bloga 
Odnawialnia.pl 

 
8 lutego 2020 r. | 10.00-18.00 | stoisko Dobrze Mieszkaj 
porady, konsultacje 
Urządź się z Dobrze Mieszkaj. Redakcja portalu zaprasza na konsultacje z projektantami wnętrz 
Urządzasz swoje pierwsze mieszkanie? W twoim domu pojawił się nowy członek rodziny? A może po prostu 
potrzebujesz zmiany i nie wiesz, od czego zacząć? Przygotuj pytania, zabierz ze sobą rzut mieszkania lub domu 
i odwiedź strefę Dobrze Mieszkaj w trakcie 4 Design Days – nasi projektanci podpowiedzą, jak je urządzić, jak 
dobrać meble i kolory, jak powiększyć małą kuchnię czy odmienić niefunkcjonalną łazienkę. 
10.00-14.00 

• Agnieszka Buchta-Swoboda, Agnieszka Buchta Projektowanie Wnętrz 
• Tomasz Słomka, TOKA+home 
• Piotr Stanisz, Pracownia Architektury PS 
• Monika Zawolik-Szczyrbowska, Zawolik Design 

10.00-18.00 
• Mateusz Baran, Sebastian Kęskiewicz, HomeKONCEPT Projekty Domów Nowoczesnych 

14.00-18.00 
• Anna Gruner, A2 Studio Pracownia Architektury 
• Małgorzata Mataniak-Pakuła, Architektura i Wnętrza Profilart 
• Joanna Ochota, Concept JoAna Projektowanie Wnętrz 
• Kinga Śliwa, Art&Design Kinga Śliwa 

 
8 lutego 2020 r. | 10.00-18.00 | Płyta Spodka, stoisko Dobrze Mieszkaj (PS 37-38) 
aktywności dla najmłodszych  
Dobrze Mieszkaj lubi dzieci! 
Na stoisku magazynu Dobrze Mieszkaj w trakcie Dni otwartych 4 Design Days będzie czekać: 

• Kącik artystyczny – najmłodsi uczestnicy 4DD będą mogli malować, dekorować kubki, ozdabiać domki 
z kartonu, zaprojektować swój wymarzony dom lub ogród, tworzyć meble z plasteliny. 

• Zabawkowy recycling – warsztaty dla najmłodszych. 
 
8 lutego 2020 r. | 10.00-13.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Warsztaty projektowania spersonalizowanych ekotoreb 
Dzieci będą mogły stworzyć wyjątkową ekotorbę z metką 4DD, w ruch pójdą pastele, pisaki oraz farbki do 
tkanin. Do dyspozycji uczestników będą też szablony i pieczątki. Powstałe grafiki zostaną poddane obróbce 
termicznej w celu utrwalenia. 
 
8 lutego 2020 r. | 13.00-15.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Warsztaty tworzenia pióropuszy 
Kolorowe etniczne ozdoby na głowę – niezbędny atrybut indiańskich wojowników. 
 
8 lutego 2020 r. | 15.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Tkane wisiorki na szyję 
Biżuteria z Piękna Rodem! Kolorowe włóczki, minikrosno, sprytne dziecięce paluszki, garść koralików... 
Powstaną niezwykle oryginalne naszyjniki z utkanymi własnoręcznie wisiorami, które dzieci ozdobią według 
fantazji frędzlami, sznurkami i węzełkami. Rękodzieło nie tylko dla dziewczyn. Wyzwanie dla dziecięcych 
designerów. Zajęcie wyciszające i wyzwalające emocje zarazem. 
 
8 lutego 2020 r. | 10.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
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aktywności dla najmłodszych  
Stanowisko interaktywne. Zakamarki Wyobraźni 
Interaktywna przestrzeń działań dla dzieci. Drewniany parawan, z jednej strony pokryty farbą tablicową. Z 
drugiej strony białe powierzchnie gotowe do oklejania folią samoprzylepną, naklejkami. Okienka do zaglądania, 
wyplatania, dowiązywania. Skrytka/kryjówka z kurtynką. Miejsce do zostawiania tajnych wiadomości, tworzenia 
rysunków i listów. 
 
8 lutego 2020 r. | 10.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Malowanie buziek  
Najmłodszych uczestników 4DD zapraszamy na malowanie buziek 
 
8 lutego 2020 r. | 14.00 | Antresola Spodka (A 02) 
aktywności dla najmłodszych  
Archi Dzieci  
Zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat na warsztaty architektoniczne prowadzone wokół tematu architektury i 
urbanistyki. Profesjonalną perspektywę gwarantują organizatorzy będący członkami Stowarzyszenia Architektów 
Polskich oraz Śląskiej Izby Architektów. Teoretyczny wstęp i warsztatowa część zajęć uczą w jaki sposób myśleć 
o architekturze, jakie ma ona znaczenie na różnych poziomach, pokazują czym jest zawód architekta i urbanisty 
oraz jak można mieć realny wpływ na kształt miasta jako świadomy jego mieszkaniec. 
Kurator/prowadzący: Ewa Szymańska Sułkowska 
Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe lub telefonicznie: biuro@sarp.katowice.pl, tel. 32 253 
97 74 
Organizator: SARP o/Katowice 
 

9 LUTEGO 2020 R. 
 
9 lutego 2020 r. | 10.00-11.00 | scena Antresola Spodka 
warsztat  
Lampka ze sklejki 

• Dariusz Wardziak (Darek Stolarz)  
 
 
9 lutego 2020 r. | 11.30-12.30 | scena Antresola Spodka 
spotkanie autorskie 
Irma Kozina: Ikony Architektury Województwa Śląskiego w XX i XXI wieku 
Moderacja: 

• Justyna Łotowska, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 
 
9 lutego 2020 r. | 14.00-15.00 | scena Antresola Spodka 
warsztat  
Nawadnianie ogrodu: kiedy, jak i czym podlewać ogród? 

• Dominik Strzelec, ogrodnik i majsterkowicz z pasją  
 
 
9 lutego 2020 r. | 10.30-12.30 | scena Spodek 
rozmowy 
Odpowiedzialny design. #polmaratondesignu 
Czy design może pomóc wydostać się z pułapki konsumpcjonizmu, w którą wszyscy wpadliśmy? Na czym 
polega zrównoważone projektowanie?  
Na Półmaratonie Designu podczas 4 Design Days 2020 rozmawiamy z designerami, ekspertami i producentami 
o tym, jak design może zmienić świat. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Katarzyna Borkowska oraz Tomasz Pydo, product designers, design strategists and founders, 
KABO&PYDO  

• Jacek Chrzanowski, designer, właściciel, One One Lab Design Studio,  
• Katarzyna Furgalińska, architekt, SUPERGUTSTUDIO 
• Konrad Hulak, założyciel, HOP Design   
• Karolina Janczy, architekt wnętrz, Studio projektowe JanczyArt Design  
• Jakub Poznański, dyrektor zarządzający, Cobu Design 
• Ewa Surowiec oraz Agnieszka Czichy, aktywistki miejskie, Grupa nieformalna LANDSZAFT 
• Jacek Wrzosek*, projektant, D4H.designlab 
• Rafał Wyszyński, prezes, Fundacja Giesche 

Moderacja:  
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• Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy o urządzaniu wnętrz: Remont w 
48h, Projekt Lokalny, Bitwa o Dom  

• Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury  
 
9 lutego 2020 r. | 12.30-13.30 | scena Spodek 
warsztat  
RECYCLE i REUSE w projektowaniu wnętrz 

• Jimi Ogden, designer, prowadzący program „Rzeczy OdNowa”, HGTV 
 
9 lutego 2020 r. | 13.30-15.30 | scena Spodek 
rozmowy 
Maraton Designu – 4 KIDS. #polmaratondesignu  
#niedlaplastiku #bezslomki #stopfoliowki... Dzieci dyscyplinują dorosłych w trosce o lepsze jutro.  
Na scenę 4 Design Days 2020 zaprosimy młodych, a nawet bardzo młodych rozmówców (wiek 6-14 lat), aby 
dowiedzieć się, co myślą o jednorazowym designie, który ich otacza, o rzeczach, które projektują dorośli. 
Będzie zabawnie, ale i poważnie. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe: 4kids@ptwp.pl 
Moderacja:  

• Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy o urządzaniu wnętrz: Remont w 
48h, Projekt Lokalny, Bitwa o Dom  

• Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury  
 
9 lutego 2020 r. | 16.00-17.00 | scena Spodek 
Co łączy łazienkę Roca z tańcem? Przekonaj się sam 
 
9 lutego 2020 r. | 12.00-13.30 | scena Dolne Foyer 
warsztat  
Trawnik: jaki, jak go poprawnie założyć i pielęgnować? 

• Dominik Strzelec, ogrodnik i majsterkowicz z pasją  
 
9 lutego 2020 r. | 14.30-15.00 | scena Dolne Foyer 
nagrody, wyróżnienia 
Exhibitor Design Awards 2020 
Jak się wyróżnić pośród wielu designerskich stoisk na 4 Design Days? Na pewno wiedzą to laureaci Exhibitor 
Design Awards – nagród jakie organizatorzy 4 Design Days przyznają co roku najciekawiej zaprojektowanym 
stoiskom. To właśnie takie ekspozycje wskaże i w tej edycji jury konkursu, składające się z redaktorów 
magazynów i portali Grupy PTWP i Publikatora. 
 
9 lutego 2020 r. | 16.00-17.00 | scena Dolne Foyer 
prezentacje wystawców/partnerów 
Podłogi idealne: poradnik dla początkujących 
Kiedy zostawić, a kiedy wymienić na nowe? Drewno, panele, płytki, a może inne pomysły – wady i zalety oraz 
koszty poszczególnych rozwiązań. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Prezentacja (20’) 
Rafał Gmur, dyrektor handlowy, Planko 

• Niepowtarzalny styl w zgodzie z naturą – najnowsze kolekcje płytek ceramicznych 
inspirowanych drewnem (20’) 
Łukasz Majewski, specjalista ds. szkoleń produktowych, Cerrad  

• Długowieczność a renowacja podłóg drewnianych (20’) 
Mateusz Mytych, współwłaściciel, Roble 

Moderacja:  
• Katarzyna Masłowska, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
9 lutego 2020 r. | 11.00-12.00 | scena Premium 
rozmowy, prezentacje 
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Bez bałaganu. Tak się da?  
Jak organizować przestrzeń w domu, aby uniknąć bałaganu? Triki i sprytne pomysły na chaos w szafach, 
kuchniach, łazienkach czy pokojach dzieci. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Justyna Smolec, architekt wnętrz, właściciel, Justyna Smolec architektura&design  
• Kinga Śliwa, architekt wnętrz, Biuro Architektoniczne Kinga Śliwa 

Moderacja:  
• Katarzyna Masłowska, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 
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9 lutego 2020 r. | 12.00-12.30 | scena Premium 
prezentacja 
Systemy osłon okiennych 

• Jacek Jędruś, właściciel, F.H.U. JAGA  
 
9 lutego 2020 r. | 12.30-13.30 | scena Premium 
rozmowy, prezentacje 
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Ile kosztuje architekt?  
Rozmawiamy o kosztach usługi, rodzajach usługi, co może dać architekt wnętrz, kiedy warto skorzystać z jego 
usług, co powinno się znaleźć w umowie. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Joanna Ochota, architekt, Concept JOAna Projektowanie Wnętrz 
• Katarzyna Uszok, architekt, założyciel, Pracownia Architektoniczna Katarzyna Uszok  
• Jakub Szeląg, architekt wnętrz, Decoroom 
• Katarzyna Widawska oraz Tomasz Widawski, architekci, Widawscy Studio Architektury 

Moderacja:  
• Wojciech Napora, redaktor, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
9 lutego 2020 r. | 14.00-16.00 | scena Premium 
rozmowy, prezentacje 
Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste 
Dobrze Mieszkaj i Świat Łazienek i Kuchni – Najlepsze w 2019 roku 
Pokazujemy najciekawsze wnętrza pokazywane na łamach magazynów w 2019 roku i rozmawiamy z autorami 
ich projektów o kulisach ich powstania, budżecie, zaproponowanych rozwiązaniach. 
Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna): 

• Katarzyna Maciejewska, architekt, właścicielka, Maciejewska Design  
• Justyna Mojżyk, architekt, Poliforma 
• Seweryn Nogalski, architekt, współwłaściciel, Beton House  
• Maciejka Peszyńska-Drews, architekt, właścicielka, Qubatura 
• Estera Sosnowska oraz Robert Sosnowski, architekci, Studio Projekt 
• Dominika Wojciechowska, architekt, Nidus Interiors 

Moderacja:  
• Ewa Kozioł, redaktor naczelna, magazyn Dobrze Mieszkaj i portal Dobrzemieszkaj.pl 

 
9 lutego 2020 r. | 17.00-17.30 | scena Premium 
finał konkursu 
Dobrze Mieszkaj – Najlepsze Projekty 
Uczestnicy 4 Design Days i czytelnicy portalu Dobrzemieszkaj.pl głosują na najpiękniejsze wnętrze opublikowane 
na łamach magazynu Dobrze Mieszkaj. 
Etap 1. Redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj wybiera 50 najpiękniejszych wnętrz opublikowanych do tej pory na 
łamach magazynu. 
Etap 2. Od 1 listopada do 31 stycznia trwa głosowanie internetowe użytkowników portalu Dobrzemieszkaj.pl. 10 
projektów, które otrzymały najwięcej głosów, przechodzi do kolejnego etapu. 
Etap 3. Prezentacja 10 finałowych projektów oraz głosowanie na nie w trakcie trwania 4 Design Days 2020. 
Ostatniego dnia 4DD wręczenie nagród dla autorów zwycięskich projektów. Dodatkowo uczestnicy 4DD, którzy 
wypełnią ankietę i zagłosują na najpiękniejsze wnętrze, mają szansę na nagrody! 
 
9 lutego 2020 r. | 10.00-18.00 | stoisko Dobrze Mieszkaj 
porady, konsultacje 
Urządź się z Dobrze Mieszkaj. Redakcja portalu zaprasza na konsultacje z projektantami wnętrz 
Urządzasz swoje pierwsze mieszkanie? W twoim domu pojawił się nowy członek rodziny? A może po prostu 
potrzebujesz zmiany i nie wiesz, od czego zacząć? Przygotuj pytania, zabierz ze sobą rzut mieszkania lub domu 
i odwiedź strefę Dobrze Mieszkaj w trakcie 4 Design Days – nasi projektanci podpowiedzą, jak je urządzić, jak 
dobrać meble i kolory, jak powiększyć małą kuchnię czy odmienić niefunkcjonalną łazienkę. 
10.00-14.00 

• Anna Gruner, A2 Studio Pracownia Architektury 
• Małgorzata Mataniak-Pakuła, Architektura i Wnętrza Profilart 
• Piotr Stanisz, Pracownia Architektury PS 
• Monika Zawolik-Szczyrbowska, Zawolik Design 

12.00-18.00 
• Magdalena Gierczak oraz Zbigniew Gierczak, pracownia INOSTUDIO architekci 

14.00-18.00 
• Joanna Ochota, Concept JoAna Projektowanie Wnętrz 
• Tomasz Słomka, TOKA+home 
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• Kinga Śliwa, Art&Design Kinga Śliwa 
 
9 lutego 2020 r. | 10.00-18.00 | Płyta Spodka, stoisko Dobrze Mieszkaj (PS 37-38) 
aktywności dla najmłodszych  
Dobrze Mieszkaj lubi dzieci! 
Na stoisku magazynu Dobrze Mieszkaj w trakcie Dni otwartych 4 Design Days będzie czekać: 

• Kącik artystyczny – najmłodsi uczestnicy 4DD będą mogli malować, dekorować kubki, ozdabiać domki 
z kartonu, zaprojektować swój wymarzony dom lub ogród, tworzyć meble z plasteliny. 

• Zabawkowy recycling – warsztaty dla najmłodszych. 
 
9 lutego 2020 r. | 10.00-14.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
EmpaTiKi – warsztaty kreatywnego szycia zabawek i przedmiotów użytkowych 
Dzieci dokonają wyborów wśród kolorów, tekstur, materiałów i guzików, wykażą się odwagą podczas 
nawlekania igły i fantazją wyszywania uśmiechu powstającej przytulance. Wykonamy, a najpierw 
zaprojektujemy nieoczywiste tajemnicze kolorowe formy, inspirując się krainą zwierząt, ufoludków i innych 
stworów z krainy dziecięcej wyobraźni. Tworzymy formy użytkowe: breloczki na klucze, dwustronne zawieszki 
informacyjne na drzwi lub unikatowe zakładki do książek. To dzieci zdecydują o funkcji swojego rękodzieła. 
 
Drugą częścią warsztatów będzie praca nad miękką filcową zabawką. Nie ma ani jednej osoby, która nie 
chciałaby się pochwalić swoim rękodziełem... Sama świadomość tego, że nikt inny na całym świecie nie będzie 
miał takiej samej zabawki, jest bardzo budująca. Dwustronne zabawki EmpaTiKi mają dwie twarze ilustrujące 
dowolne stany samopoczucia autora, np. radosne zaciekawienie i złość. Autor buduje ich osobowość. Na 
brzuszku zabawki może znaleźć się kieszonka do umieszczenia wiadomości lub listu do najbliższych. Zabawka 
może być formą zawieszki na drzwi sypialni z wymiennymi karteczkami z napisami informującymi o 
samopoczuciu mieszkańca - np. „Jest mi smutno. Odwiedź mnie z czekoladą”! 
 
9 lutego 2020 r. | 14.00.17.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Warsztaty „Łapacze snów” 
Każde dziecko zasługuje, by czuć się dobrze. A szczególnie w swoim pokoju. Można go nieco zaczarować przy 
pomocy łapaczy snów, które filtrują złe koszmary, zostawiają tylko piękne senne marzenia. Na warsztatach 
nauczymy się tworzyć wyjątkowe dekoracje wnętrzarskie z plecionych sznurków, wstążek, tasiemek i koralików. 
Ozdobimy je piórkami, by pięknie wyglądały w sypialni. Zasypiając pod taką ozdobą, bądźmy gotowi, by śnić 
tylko dobre, piękne sny.  
 
9 lutego 2020 r. | 10.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Stanowisko interaktywne. Zakamarki Wyobraźni 
Interaktywna przestrzeń działań dla dzieci. Drewniany parawan, z jednej strony pokryty farbą tablicową. Z 
drugiej strony białe powierzchnie gotowe do oklejania folią samoprzylepną, naklejkami. Okienka do zaglądania, 
wyplatania, dowiązywania. Skrytka/kryjówka z kurtynką. Miejsce do zostawiania tajnych wiadomości, tworzenia 
rysunków i listów. 
 
9 lutego 2020 r. | 10.00-17.00 | Antresola Spodka (A 23-24) 
aktywności dla najmłodszych  
Malowanie buziek  
Najmłodszych uczestników 4DD zapraszamy na malowanie buziek 
 
9 lutego 2020 r. | 14.00 | Antresola Spodka (A 02) 
aktywności dla najmłodszych  
Archi Dzieci  
Zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat na warsztaty architektoniczne prowadzone wokół tematu architektury i 
urbanistyki. Profesjonalną perspektywę gwarantują organizatorzy będący członkami Stowarzyszenia Architektów 
Polskich oraz Śląskiej Izby Architektów. Teoretyczny wstęp i warsztatowa część zajęć uczą w jaki sposób myśleć 
o architekturze, jakie ma ona znaczenie na różnych poziomach, pokazują czym jest zawód architekta i urbanisty 
oraz jak można mieć realny wpływ na kształt miasta jako świadomy jego mieszkaniec. 
Kurator/prowadzący: Ewa Szymańska Sułkowska 
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe lub telefonicznie: biuro@sarp.katowice.pl, tel. 32 253 97 74 
Organizator: SARP o/Katowice 
 
*nazwiska osób, których obecność jeszcze wyjaśniamy 
 
 


