
 
 
   
 

 
 

 
 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011r. w ramach projektu 
biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce. Koncepcja drogerii opiera się na połączeniu wysokiej jakości obsługi z ofertą produktów 
zawsze w niskiej cenie. Unikalny wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są jednym z czynników wyróżniających Hebe. 
W kolejnych latach JMDiF planuje dalszy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z rynku drogeryjnego i farmaceutycznego. 

 Warszawa, 1 grudnia 2021 r. 

 

Ostatni tydzień konkursu „Odkryj siebie 
z Hebe”. Przedstawiamy jury!  

 
 

To już ostatni tydzień konkursu pt. „Odkryj siebie z Hebe“, organizowanego 
przez Hebe pod patronatem warszawskiej szkoły projektowej School of Form. 
Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie grafiki, której zwycięski projekt 
pojawi się na torbach dostępnych w ogólnej sprzedaży w sklepach Hebe. 
Część środków ze sprzedaży toreb zostanie przekazana na cele charytatywne. 
Nadszedł czas na prezentację przedstawicieli kultury i sztuki, którzy zasiądą w 
jury konkursowym.  
 
Pierwszą osobą, mającą udział w wyborze laureatów konkursu „Odkryj siebie  
z Hebe” jest związana z Akademią Sztuk Pięknych Dominika Wirkowska-
Raczkowska – graficzka i dyrektorka artystyczna poczytnych czasopism. Jej dorobek 
artystyczny jest bardzo bogaty – poświęciła 4 lata asystenturze w pracowni 
projektowania typografii na Wydziale Grafiki w Warszawie. Obecnie kontynuuje tę 
drogę, lecz w pracowni projektowania Mody na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk 
Pięknych. 
 
W jury zasiądzie również Marta Kwiatek, kierowniczka pracowni sitodruku i rysunku  
w warszawskiej School of Forms, która obejmuje całe wydarzenie swoim patronatem. 
Jest ilustratorką, artystką, projektantką książek dla dzieci i graficzką działającą  
w obszarze sitodruku. Artystka prowadzi także studio – Kwiaciarnia Grafiki, w którym 
zorganizowano dotychczas ponad 20 wystaw.  
 
Decyzyjna rola przypadła również Natalii Mikołajek, znanej internautom jako 
„Jadźka”, z bloga graficznego Jadźka Rysuje. Graficzka aktywnie uczestniczy w wielu 
warsztatach artystycznych, od 2017 roku należy do European Forum of Visual 
Practitioners. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS Wydziału 
Zamiejscowego w Sopocie, gdzie przeprowadziła badania związane z Myśleniem 
Wizualnym.  
 
Konkurs trwa od 8 listopada do 5 grudnia 2021 roku – w tym czasie można 
nadsyłać prace konkursowe. Prace zostaną ocenione przez wyjątkowe członkinie 
doświadczonego i profesjonalengo jury, a wyniki zostaną ogłoszone do 22 grudnia 
2021 roku.  
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów – profesjonalistów i amatorów, a 
jego laureatów wyłoni wyżej przedstawione jury oraz przedstawiciele Hebe.  

 
 
 



 

 

Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody pieniężne. Nagrody za pierwsze, drugie 
oraz trzecie miejsce wynosić będą odpowiednio: 7 000 PLN, 5 000 PLN oraz 3 000 
PLN. Ponadto, projekt zwycięzcy pierwszego miejsca zostanie nadrukowany na 
czarnych torbach z drelichu, które trafią do sprzedaży w drogeriach Hebe, a część 
środków z ich sprzedaży zostanie przekazana na cele charytatywne.  
 
Pełny regulamin konkursu „Odkryj siebie z Hebe“ oraz specyfikacja plików 
konkursowych dostępne są na stronie https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/11-
2021-regulamin-konkursu-odkryj-siebie-z-hebe.html. Pytania dotyczące konkursu 
prosimy kierować mailowo na adres media@hebe.pl.   
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 
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