


16.10. SOBOTA
11:15-11:30 Rozpoczęcie pierwszego dnia 
targowego 

12:00-12:20 “Współczesna manufaktura 4.0” 
Michał Kucharski En Beton

13:00-13:20 “Sprzedaż produktu w Internecie” 
Część I prelekcja od eksperta. 

Mariusz Wysoczański - Autor bloga 
estartupy.pl oraz właściciel kanału estartupy 
na YouTube, gdzie znajdziecie sporo darmowej 
wiedzy o tworzeniu stron, pozycjonowaniu  
i marketingu internetowym.

14:00-14:20 Piwny Klub “Style piw kraftowych” 
prelekcja od eksperta.

Paweł Paluchowski

15:00-15:20 “Craftowe zdjęcia produktowe”  
- prelekcja od eksperta. 

Agnieszka Kolon - Zamiłowaniem jest 
fotografia, w życiu zawodowym fotograf 
żywności. Podczas pandemii rozbudziła się 
nowa miłość do roślin. 

16:00-16:20 My Moment - “Malarstwo - droga 
do Siebie poprzez ekspresję malarską”.

Magdalena Wesołowska - Związana  
z malastwem od dziecinstwa, z wykształcenia 
artysta PLASTYK. młoda mama, która swoją 
pasję i hobby zamieniła w biznes. Prowadzi 
także warsztaty artystyczne dla kobiet

17:00-17:20 E-Startupy “Sprzedaż produktu  
w Internecie” Część II. 

Mariusz Wysoczański

18:00-18:30 Zakończenie pierwszego dnia 
targowego 
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17.10 NIEDZIELA
11:15-11:30 Rozpoczęcie drugiego dnia 
targowego

11:30-11:50 “Kosmetyka chlebowa - woda, 
mąka, dobre bakterie”

Marlena Kuczmarska Aqua Farinafermenti.  
Z zawodu fizjoterpauta z zamiłowania zielarska 
kreatywna z sercem na dłoni. W Aquafarina 
fermenti tworzy teksty czasem wiersze które 
nie jedna osobę wprawiają w usmiech.

12:00-12:20 “Obowiązki rękodzielnika  
w odniesieniu do ustawy śmieciowej  
i bezpieczeństwa produktu”

Magdalena Kaczalska FELIANI - magister 
ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Doskonale orientuję się  
w regulacjach prawnych dotyczących 
wprowadzania produktów na rynek. Mama 
dwóch córek FELicji i ANIeli.

13:00-13:20 “CBD, czyli konopie w kuchni i ich 
wpływ na nasze zdrowie”

Bogdan Lange Kramik Zdrowia  
- współwłaściciel firmy Lecznicze P. Orlik-
Lange Sp. k. oraz Prezes Agencji Pracy HR 
BiznesSpółka zajmuje się prowadzeniem sklepu 
„Kramik Zdrowia”.

14:00-14:20 “Podstawy doboru biżuterii”

Joanna Trefon handmade jewellery - tworzy 
elegancką biżuterię dzienną i wieczorową 
zkamieni naturalnych i minerałów oraz rivoli 
czy szklanych koralików, Motto to „By każda 
kobieta czuła się jak gwiazda Hollywood...”

15:00-15:20 “Mobilna drukarka E-MARK CREATE 
- COLOP kreatywnie dla kreatywnie”.

COLOP Polska BARTOSZ GUŚCIORA - E-mark 
Create jest pierwszym na świecie mobilnym, 
elektronicznym, wielokolorowym, zasilanym 
przez baterię urządzeniem drukującym od 
firmy COLOP. To elektroniczne urządzenie 
drukujące oferuje wydruki w pełnym kolorze 
na powierzchniach takich jak sklejka, drewno, 
tekstylia, papier i wiele innych.

16:00-16:20 “Wybranie konceptu marki 
modowej i dotarcie do klienta docelowo.”

Adam Pluta - Projektant ubioru na codzień 
zajmuje się prowadzeniem marki SADHUMAN 
oraz pomocą w rozwoju małych Marek 
modowych.

17:00-18:00 Zakończenie Targów Jedyne  
w Swoim Rodzaju. Do zobaczenia!

*Godziny występów mogą ulec zmianie 



Czym są targi 
JWSR?
Targi Jedyne w Swoim Rodzaju to największe targi rzeczy wyjątkowych w Polsce. Celem 
wydarzenia jest popularyzacja polskiego craftu, uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się 
nie tylko z unikatowymi przedmiotami, ale – przede wszystkim z ich wyjątkowymi twórcami.

Na targach będzie można znaleźć kosmetyki naturalne, rośliny, biżuterię, ceramikę, ręcz-
nie wykonane przedmioty codziennego użytku, akcesoria do domu, a także artykuły zero 
waste. Wystawcy z całej Polski oferują szeroką ofertę nie tylko dla miłośników craftu, ale 
także dla osób szukających alternatywy dla sklepowych produktów.

Podczas Targów Jedyne w Swoim Rodzaju nie zapominamy również o edukacji i rozwoju, 
dlatego przez 2 dni targowa scena będzie wzbogacana prelekcjami oraz panelami dys-
kusyjnymi. Poruszymy tematy interesujące i dla uczestników i dla wystawców.

Kolejna data Targów Jedyne w Swoim Rodzaju 13-14 listopada, Wrocław, Hala Stulecia, 
a w Katowicach widzimy się już za rok 14-15 maja 2022!

Do zobaczenia!
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Kreatywnie dla biura

Smaki

Kosmetyki Naturalne

Swex

C-ART DAYS

Zapachy

Biżuteria

Sztuka

Rośliny

Handmade

Dla domu

Moda

Bike Cafe

Ceramika

Lody

Zero Waste

Bistro EMCEK

Dla dzieci
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BIŻUTERIA STOISKO

Atelier Merrick 9

Joanna Trefon, handmade jewellery 28

Czarci Kufer 34

La Tienne 35

Serendipity 62

Buba always with me 72

La Ania 78

DLA DZIECI STOISKO

Różowa wieża Magdalena Kocyk 25

Obrazki Design 30

Cuda Misiowe rękodzieło na rzecz Alka 69

DLA DOMU STOISKO

nuee 6

Jomicaly 8

Epokowe Meble 12

43wood 23

Custom Clocks 37

en béton 41

Potsi 55

Wooden Love 58

Resinywood 60

CERAMIKA STOISKO

Artshopa 4

GRAVE ceramika 16

IK Ceramika 44

LISTA WYSTAWCÓW
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KOSMETYKI NATURALNE STOISKO

Kropla Relaksu 19

BioEcoLIFE 22

ubo DOMOWE SPA 42

NATUR PLANET 43

Aqua Farinafermenti 61

Przaja Ci 82

HAND MADE STOISKO

Babs Corner Metryczka 2

ja tu tylko szyję 7

@PANSZYMONKOT 17

Bajzlownik 26

FELIANI Magdalena Kaczalska 27

Witraże Agir Manufaktura 31

Robótki Szydełkowe An Anna Grudzień 33

Papr. Ochy 40

Prestiż Fabryka Kart 47

MUSHI 49

Pracownia MONTEFIORE 53

Papruszi Handmade Studio 54

Makramy od Mamy 63

Virago 66

Zielekada 71

Lugt 73

Świecarka 76
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MODA STOISKO

Betty B. 5

Atelier - Marta Sierny 13

LiLkA - artystyczna pracownia krawiecka 14

ART MOTYW 18

PASJONATA 32

turpis 38

Mucha Siada 50

VENDE moda niezależna 51

WerAnka Anna Niżyńska 52

MeMola 57

KOSOWSKA 64

Bucle 79

Le'ale'a 80

Szafa Szamana 84

KREATYWNIE DLA BIURA STOISKO

COLOP Polska Sp. z o.o. 21

ROŚLINY STOISKO

Mała Szklarnia 29

Fajny Badyl 48

prze-sadzone 77

SMAKI STOISKO

Kramik Zdrowia 59

Manufaktura Dobry Orzech 65

Wino Eko 74

Browar Spółdzielczy 81
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SWEX STOISKO

Mito Sito 1

ivo. 83

Divisible 91

Sad Hyman 93

Furugi Vintage 94

SZTUKA STOISKO

Ceramika & Rzeźba Caniboł 3

Oskar Ślazyk Art Studio 20

Helio crew 39

Emilia Wąż 45

BirdsDecor 56

KOKESHI 75

ZAPACHY STOISKO

Winter Bee Candles 11

Heksa 36

Mandala Candle 46

Candle Craft 68

ZERO WASTE STOISKO

Z resztek 15

EcoSquad 24

Reuse 67

C-ART DAYS STOISKO

Olena Horhol 85

bazgroella 86

daria.bidelska_art 87

My Moment Magdalena Wesołowska 89
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Atelier Marta Sierny to marka tworząca 
odzież i dodatki w myśl idei zero waste. 
Łączy styl i modę z troską o środowi-
sko, poddając ubrania upcyklingowi. 
Nie produkuje kolejnych ubrań, nie 
tworzy stanów magazynowych, które 
po jednym sezonie trafiają do kosza. 
Nadaje starym ubraniom nowe życie. 
Ubrania z Atelier są niepowtarzalne  
i funkcjonalne. To idealne rozwiązanie 
dla świadomych kobiet, które lubią 
otaczać się wyjątkowymi rzeczami, 
a jednocześnie chcą żyć w zgodzie 
z naturą.

Atelier - Marta Sierny
KAT. MODA
STOISKO: 13

„Dziergam co mi w duszy gra”

Tworzę czarno-białe i kolorowe ilustracje, 
przyozdabiając je w różnorodne 
akcenty ornamentalne. Inspiracje 
odnajduję w przyrodzie, bajkach, 
relacjach i życiu codziennym. Moje 
prace przenoszę na plakaty, plecaki  
i poduszki. Możesz je zabrać do domu 
lub wyprowadzić na spacer ;)

Emilia Wąż
KAT. SZTUKA
STOISKO: 45
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EcoSquad to marka łącząca pasję do 
tworzenia z miłością do rzeczy pięk-
nych. Oddajemy w Wasze ręce tek-
stylia, stworzone z najlepszej jakości 
ekologicznych materiałów, produko-
wanych w sposób etyczny. Dodatko-
wo nieustannie wyszukujemy dla Was 
najpiękniejsze materiały, nabywamy je 
z drugiej ręki i dajemy im nowe życie,  
z nadzieją, że znajdą u Was swój nowy 
dom. Mamy nadzieję, że zostaniecie  
z nami na dłużej.

EcoSquad
KAT. ZERO WASTE
STOISKO: 24

Dzieci rosną, ale sentyment do cza-
sów, kiedy były one małe zostaje. Szyję 
pluszaki z ulubionych ubranek Twoje-
go dziecka oraz ozdabiam je haftem. 
Może to być imię lub data urodze-
nia. W ofercie Babs Corner znajdziesz 
również poduszki z wybranym haftem 
upamiętniające bliską osobę, której już 
nie ma z nami.
To wszystko i coś więcej znajdziesz tutaj.

www.babscorner-metryczka.pl

Facebook: Babs Corner

Instagram: Babs Corner

Babs Corner 
Metryczka
KAT. HANDMADE
STOISKO: 2

Zapraszamy po więcej: www.eco-squad.pl
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Marka Joanna Trefon, handmade 
jewellery została stworzona dla kobiet,
ceniących elegancję i klasykę. Ubra-
na w moją biżuterię będziesz czuć 
się jak gwiazda Hollywood nie tylko 
na co dzień, ale i od święta. Ręcznie 
tworzona biżuteria z wykorzystaniem 
rivoli i kamieni naturalnych podkreśli 
każdą stylizację i spowoduje, że będzie 
błyszczeć wśród innych kobiet.

Jomicaly Fluffy Comfort to cudownie 
miękkie i nieziemsko puszyste, ręcznie 
robione artykuły dekoracyjne.

Dywany z pomponów to inny wymiar 
wygody: chodząc po nich masujesz 
stopy, a leżąc na nich otulasz się mięk-
kością. Nasze poduszki wołają: przytul 
się do mnie!, a pufy pozwalają  wy-
godnie siedzieć.

Psst… specjalnie na Targi stworzyliśmy 
kolekcję artykułów osobistych: opaski 
z pomponami i zawieszki! 

Zapraszamy do nas! www.jomicaly.com

Joanna Trefon

Jomicaly Fluffy Comfort

KAT. BIŻUTERIA
STOISKO: 28

KAT. DLA DOMU
STOISKO: 8
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 2016 - lll miejsce w ll Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Polski w rzeźbieniu piłami  łańcu-
chowymi w drewnie w Łojewie

 2016 - l miejsce drużynowo  
w zawodach ,,Speed carving,,  
w Estonii

 2019 - lll miejsce drużynowo  
w zawodach ,,Speed Carvin,,  
w Niedźwiedziu (Polska)

 2019 - l miejsce w między-
narodowym konkursie rzeźbiar-
skim Tornau (Niemcy)

 2020 - I miejsce w między-
narodowym konkursie ,,Speed 
Carving - online, organizowa-
nym przez  DeWalt-Rosja

Ceramika & 
Rzeźba Caniboł
KAT. SZTUKA
STOISKO: 3

Od ponad 20 lat moją pasją jest 
rzeźbienie w drewnie, a od ponad 
10 amatorsko zajmuję się również 
ceramiką. Uczestniczyłam w wielu 
plenerach rzeźbiarskich w kraju i za 
granicą. Moje prace znajdują się  
w zbiorach w Polsce, Niemczech, 
Słowacji, Czechach, na Litwie, Es-
tonii, Ukrainie, Białorusi oraz w Sta-
nach Zjednoczonych.

ZDOBYTE NAGRODY
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Życie w zgodzie z naturą zawsze było 
mi bliskie. Mocno, twardo stąpam po 
ziemi, ale tak, aby naszej Planecie Zie-
mi nie robić krzywdy. Ta idea stoi za 
marką ubo. Gąbki, które sprowadzamy 
są w 100 % naturalne. Po nasączeniu 
zatrzymują w swoim wnętrzu nawet 
50 razy więcej wody niż gąbki synte-
tyczne. Są odnawialnym surowcem 
naturalnym. Nurkowie za pomocą 
specjalnych haków odcinają część 
gąbki, pozostawiając jej podstawę, co 
umożliwia gąbce samoregenerację 
nawet w ciągu kilku lat.

ubo DOMOWE SPA
KAT. KOSMETYKI NATURALNE
STOISKO: 42

Jeśli chcesz obdarować swoich bliskich 
wyjątkowym upominkiem zapraszamy 
na nasze stoisko. Pomożemy Ci aby 
wyjątkowe dni były jeszcze piękniejsze. 
Nasza pracownia wykonuje oryginalne 
i spersonalizowane projekty:

• Kartki okolicznościowe 
• Exploding boxy 
• Albumy wspomnień 
• Zakładki do książek 
• Papeterię 
i wiele innych 
Stwórzmy razem coś pięknego

Papruszi Handmade Studio
KAT. HANDMADE
STOISKO: 54
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Chcemy, żeby każdy się nią cieszył i to jest 
przesłanie wydarzenia. C - znaczy craft.  
Zebraliśmy artystów z całej Polski, żeby w 

dniach 16-17 października zaprezentowali swoje 
inspirujące obrazy. C-Art Days mają być miej-
scem do swobodnego dialogu między twórcami  
i odbiorcami. Naszym zadaniem jest przybli-
żenie sztuki do odbiorcy, a także stworzenie 
platformy dla mniej znanych artystów.

sztuka jest blisko
sztuka jest dostepna
sztuka jest roznorodna

sztuka pojawi sie na

kolejny termin
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Kramik Zdrowiato miejsce dla wyjąt-
kowych osób, które świadomie dbają 
o swoje zdrowie i szczęśliwe życie na 
co dzień. Znajdziecie u nas produkty 
najlepszej jakości. Oferujemy produk-
ty konopne (Cannabis Sativa L.) bez 
zbędnych konserwantów i ulepszaczy. 
Stawiamy na wysoką jakość, bez in-
gerencji w naturę, bez syntetycznych 
składników w produktach.

Oferujemy:
• Maści, kosmetyki 
• Olejki CBD
• Produkty spożywcze
• Gadżety

Kramik Zdrowia
KAT. SMAKI
STOISKO: 59

Virago to ja :-) Dominika – szalony 
rękodzielnik, który robi milion rzeczy, 
bo podobno mózg artysty ma tyle 
pomysłów na minutę. I tak również jest 
z Virago- od rzeczy szydełkowanych, 
poprzez haftowane obrazy na płótnie, 
po srebrną biżuterię z minerałami i 
domowe akcesoria. Moje produkty 
charakteryzują się niepowtarzalno-
ścią- nie ma dwóch takich samych 
rzeczy- każda jest inna i unikatowa 
i wykonana w 100% przeze mnie- Z 
serca dla Zmysłów! Zapraszam Ser-
decznie!

Virago
KAT. HANDMADE
STOISKO: 66

Nie poprawiamy Natury – żyjemy zgodnie z nią!



17JWSRKATOWICE   |  

Epokowe Meble
KAT. DLA DOMU
STOISKO: 12

Jesteśmy rodzinną manufakturą two-
rzącą meble z litego drewna z dodat-
kiem żywicy epoksydowej, metalu, ka-
mienia. 

Dlaczego warto kupić nasze  
produkty? 
Drewno wykorzystywane do produkcji 
naszych mebli pochodzi z legalnej, 
planowej wycinki drzew prowadzonej 
w lokalnych lasach. Jako materiał wy-
kończeniowy stosujemy naturalne oleje 
i woski oraz lakiery przyjazne środowi-
sku. Naturalne drewno (dąb, grab, buk, 
sosna, orzech) wprowadzi do Twojego 
otoczenia ciepło i spokój natury.
Bliska jest nam idea Zero Waste, czego 
wynikiem są produkty takie jak: no-
sidełka na napoje, deski do krojenia, 

tace i podkładki, które powstają z  po-
zostałości po produkcji mebli. Staramy 
się zagospodarować każdy, najmniej-
szy nawet odpad, by zminimalizować 
ich ilość.

Nasza misja:
Tak jak nie ma dwóch takich samych 
osób, tak nie ma dwóch jednakowych 
kawałków drewna. Każdy mebel, wy-
chodzący z naszego warsztatu będzie 
zatem wyjątkowy. 
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„Makramy od Mamy” to duet Mamy  
i córki. Jestem Danka i wróciłam do 
plecenia po wielu latach, moją spe-
cjalnością są kwietniki. Zaraziłam 
pasją córkę, która wyplata makra-
my, torebki i wiele innych makramo-
wych dodatków. Chętnie realizujemy 
indywidualne zamówienia i dosto-
sowujemy się do Waszych potrzeb  
i wizji. Zachęcamy do śledzenia 
nas na Instagramie pod nazwą  
@makramy_odmamy lub na Face-
booku. Na naszym stoisku znajdziecie 
wiele makramowych ozdób i dodat-
ków do domu.

DREWNO100% to ręcznie robione ak-
cesoria kuchenne i stołowe –  misy  
i półmiski, dekoracyjne deski kuchen-
ne, blaty. Nasze wyroby powstają z 
różnego rodzaju drewna – morwy, 
czereśni, jabłoni, buku, dębu, jesionu… 
Wykorzystujemy drewno z odzysku, 
ze starych sadów… Gotowe produkty 
zabezpieczone zostają naturalnymi 
olejami – kokosowym lub lnianym… 
Wyroby posiadają naturalne pęknię-
cia, kolory, słoje, sęki, wygięcia
Facebook: Drewno 100%

tel. 695 451 883

MAKRAMY OD MAMY

DREWNO 100%

KAT. HANDMADE
STOISKO: 63

KAT. HANDMADE

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska 
Makramy od Mamy
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POZNAJ RESZTE  
NASZYCH PROJEKTÓW

WSTĘP 
FREE
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Otwieramy miasta na nowych muzyków!  
Projekt ten powstał, aby odkryć utalentowanych, 
młodych, niezależnych, jeszcze nieznanych, 
craftowych artystów, chcących zaistnieć na dużej 
scenie, aby pokazać swoje umiejętności.

Craft Music City jest wydarzeniem, które łączy 
w sobie klasyczne, ale niezawodne elementy – 
muzyka, dobre jedzenie i napoje, lato, otwarty 
wstęp.

Które miasta odwiedzi Craft Music City?  
Śledź nas, niebawem będziemy informować!

craftmusiccity.pl 

WSTĘP 
FREE



Lotny Festiwal Piwa jest cyklem wy-
darzeń, które odbywają się na te-

renie całej Polski, dla pasjonatów piwa 
rzemieślniczego, ale nie tylko. Naszą ideą 
jest zwiększanie świadomości konsumen-
tów i zachęcanie ich do zmiany nawyków 
związanych z piciem piwa. Misją festiwa-
lu jest edukacja, zwłaszcza w zakresie do-
brego piwa, tak aby jak największa rzesza 
odwiedzających rozpoczęła swoją przy-
godę z kraftem.

Otwarta formuła naszego wydarzenia  
i towarzyszące mu atrakcje, takie jak zlot 
food trucków, koncerty na żywo, warsz-
taty piwowarskie, strefa dla dzieci oraz 
różnorodne występy artystyczne powo-
dują, że jest to prawdziwe święto piwa dla 
mieszkańców miast, w których organizu-
jemy Lotny Festiwal Piwa.

lotnyfestiwalpiwa.pl

 



ABSOLUTNIE NOWA FORMUŁA 
FESTIWALU MUZYCZNEGO!

CRAFTMUSICFESTIVAL.PL




