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Recommendations 
Agata Goldyka designed a logo for a national conference, "Enclaves of social life", 
organized by the Institute of Sociology at the University of Szczecin. The logo was 
recognized as a very successful and memorable by the organizers and - most 
importantly - by the participants, and was therefore used, with the consent of the 
designer, as a logo for the next national conference, " Enclaves of social life – II. 
 
Papers prepared by participants of the conference, and they were all the leading 
researchers of Polish universities, were published in two large scientific monographs by 
the University of Szczecin Scientific Publishers. Because of very positive opinions about 
the artistic value of Agata’s designs, the conference logo was used on the covers of 
these monographs, with the consent of the designer. 
 
Our experience from the cooperation with Agata Goldyka is very positive and extremely 
encouraging. We regard her to be very talented, creative and well-organized designer. 
With full confidence and responsibility we can definitely recommend her to other 
scientific establishments. The logo designed by Agata will accompany all research 
initiatives of the Institute of Sociology, University of Szczecin, on the social enclaves. 
 
 
Rekomendacje 
 Agata Gołdyka przygotowała logo ogólnopolskiej konferencji „Enklawy życia 
społecznego”, zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Zostało ono przez organizatorów oraz  - co szczególnie ważne -  przez uczestników 
konferencji,  uznane za bardzo udane, tak od strony artystycznej jak i informacyjnej, 
stąd też za zgodą projektantki zostało wykorzystane jako logo następnej ogólnopolskiej 
konferencji „Enklawy życia społecznego – II” zorganizowanej przez Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego.  



  Referaty przygotowane przez uczestników tych konferencji, a byli nimi 
pracownicy naukowi wszystkich czołowych polskich uniwersytetów, zostały 
opublikowane w dwóch obszernych naukowych monografiach zbiorowych,  wydanych 
przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo pozytywne opinie 
na temat wartości artystycznej i merytorycznej projektu Agaty Gołdyki spowodowały, 
że na  okładkach tych monografii, za zgodą projektantki, zostało wykorzystane, 
stworzone przez nią konferencyjne logo. 
 Nasze doświadczenia ze współpracy z Agatą Gołdyką są bardzo pozytywne i 
nadzwyczaj zachęcające. Uważamy ją za bardzo utalentowaną, kreatywną i dobrze 
zorganizowaną projektantkę. Z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością możemy ją 
innym placówkom naukowym  zdecydowanie rekomendować. Przygotowane  na nasze 
zamówienie logo autorstwa Agaty Gołdyki będzie towarzyszyć wszystkim inicjatywom 
naukowo-badawczym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczącym 
enklaw społecznych. 
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