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Pierwsze wrażenie
tworzy winieta, czyli graficzny zapis nazwy, bêd¹cy integraln¹ czêści¹ 
ok³adki ka¿dej gazety. Dobrze, jeśli w stylistyce nawi¹zuje do corporate 
identity (CI) firmy, ale nie musi to byæ wcale regu³¹. Czasami to w³aśnie 
winieta zak³adowego pisma jest pierwszym sygna³em zmian w komunikacji 
wizualnej firmy. Wykorzystuj¹c j¹, mo¿emy przetestowaæ nowe rozwi¹-

zania, a później promowaæ je wśród pracowników.
Winieta jest oparta na liternictwie, w zwi¹zku z tym wymaga naprawdê 
du¿ej fachowości i doświadczenia przy projektowaniu. Istotne jest tak¿e 
umiejêtne wywa¿enie projektu, tak by spe³nia³ on wszystkie postawione 
przez nas za³o¿enia (np. komunikatywnośæ, dostêpnośæ, nowoczesnośæ i 
dynamikê) i by winieta pozostawa³a nadal przyci¹gaj¹cym uwagê rozwi¹-

zaniem typograficznym.

Pracując nad kompozycją
warto pomyśleæ o formacie – jego wybór znacz¹co wp³ywa na wygodê 
czytania. Bardziej przyjazny do czytania i projektowania gazety bêdzie 
standard zbli¿ony do A4 z poszerzon¹ podstaw¹ i skrócon¹ wysokości¹ 
strony. Ma³e formaty - po³owa standardowego - dobrze sprawdzaj¹ siê 
przy projektach maj¹cych charakter poradnika lub przekazuj¹cych prak-

tyczne, u¿yteczne treści. Wiêksze, niestandardowe rozwi¹zania wymagaj¹ 
czasu, miejsca i oddechu - sprawdzaj¹ siê wiêc raczej w ekskluzywnych 
wydawnictwach. Jeśli zdecydujemy siê na du¿y format gazetowy maga-

zynu, strony bêdziemy mogli projektowaæ pojedynczo. Jednak ju¿ mniejsze 
formaty, tzn. „do rêki”, musz¹ byæ projektowane jako rozk³adówki - warto 
o tym pamiêtaæ, przygotowuj¹c zawartośæ kolejnych numerów pisma.
Uk³ad i kompozycja stron to kolejna wa¿na sprawa. Liczba i szerokośæ 
³amów, to, czy bêd¹ równej szerokości i czy bêd¹ mia³y symetryczny 
uk³ad ma istotny wp³yw na odbiór pisma. Niedocenianym, a wa¿nym ele-

mentem projektu s¹ marginesy. Zbyt w¹skie powoduj¹ wra¿enie chaosu i 
niekorzystnie wp³ywaj¹ na inne elementy. Szerokie (ponad 3 cm) wzmac-

niaj¹ wra¿enie przestrzeni i wizualnego „oddechu”.
Warto pamiêtaæ, ¿e wiêksza liczba ³amów bêdzie wymusza³a stosowanie 
czcionki w w¹skim wariancie lub o mniejszym rozmiarze, tak by zniwelo-

waæ powstaj¹ce w tekście zbyt wielkie odstêpy 
miêdzywyrazowe i nienaturalne świat³o miêdzy 
znakami. Jest to wiêc niewskazane dla magazy-

nów tworzonych dla pracowników o wy¿szej 
średniej wieku, a wiêc czêściej te¿ o s³abszym 
wzroku.

Najważniejszym elementem
gazety jest zawsze typografia. To w³aśnie ona 
stanowi o charakterze i czytelności pisma. 
Pomimo wielu elementów sk³adowych (winieta 
dzia³u, nadtytu³, tytu³, podtytu³, lead, śródtytu³, 
inicja³ (pierwsza wyró¿niona litera), wybicie, 
wyt³uszczenie czy podpisy) wybranych do naszej 
gazety firmowej czcionek nie powinno byæ wiê-

cej ni¿ dwie-trzy. Dobrze, aby by³y one tak¿e 
przygotowane w kilku wariantach grubości.
Tytu³y powinniśmy zamieszczaæ mocne, ale 
czytelne i nie przyt³aczaj¹ce strony. Wa¿ne jest 
równie¿ dobranie odpowiednich dla nich wiel-
kości. Wszelkie wzmocnienia w tekście mo¿emy 
staraæ siê osi¹gn¹æ nie tylko za pomoc¹ czcionki, 
ale tak¿e koloru, niestandardowego uk³adu czy 
dodatkowego elementu graficznego, jak choæby 
prostok¹tnego pola lub grubej kreski.
Dla wiêkszych bloków tekstu bez akapitów i 
śródtytu³ów pismo powinno byæ l¿ejsze, czy-

telne i przejrzyste. £atwiej czyta siê pisma z 
szeryfami, oparte na antykwie.
Standardowo wiele do ¿yczenia pozostawia 
świat³o miêdzy znakami. O ile w bloku teksto-

wym ze wzglêdu na ma³¹ czcionkê nie jest ono 
tak istotne, o tyle ju¿ przy tytu³ach mo¿e wiele 
zmieniæ, czyni¹c z ka¿dego tytu³u harmonijny, 
ale i niepowtarzalny uk³ad. Profesjonalne pro-

gramy, jak QuarkXPress, Adobe InDesign czy 
PageMaker, umo¿liwiaj¹ dokonanie korekt (tzw. 
kerningu, czyli dodania świat³a miêdzy literami) 
dla ca³ej czcionki od razu, bez konieczności 
późniejszego rêcznego korygowania. Wymaga 
to jednak sporo doświadczenia. Dla poprawie-

nia czytelności warto powalczyæ z odstêpami 
miêdzy wierszami (leading). Ich lekkie powiêk-

szenie pozwala unikn¹æ tzw. blachy, czyli przy-

t³oczenia strony tekstem, która zniechêci do 
czytania nawet najwiêkszego mi³ośnika naszego 
biuletynu.

Przykuć 
uwagę

Gazeta firmowa nie budzi entuzjazmu 
wśród pracowników? Nie zawsze 
powodem musi byæ dobór i treśæ 
artyku³ów. Warto przyjrzeæ siê krytycznie 
layoutowi pisma i zastanowiæ, jak mo¿na 
go uatrakcyjniæ.

Przyk³ad czcionki wzorowanej na antykwie rzymskiej – jej budowa 
jest wynikiem stosowanego narzêdzia. Wysuniête zakoñczenia piono-

wych elementów to szeryfy. Bloki tesktowe pisane antykw¹ ³atwiej 
siê czyta.
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Infografiki
jeśli s¹ dobrze wykonane, świadcz¹ o poziomie pisma. Czêsto ich two-

rzeniem zajmuj¹ siê osobne firmy, st¹d ich koszt mo¿e byæ dośæ wysoki. 
Jako zespolenie tekstu i ilustracji s¹ dobr¹ wspó³czesn¹ form¹ komuniko-

wania, która szybko, obrazowo i czytelnie przekazuje znaczenie ca³ości 
artyku³u. Świetnie oddaj¹ skomplikowane struktury i zawi³ości techniczne. 
Niektórzy zapewne woleliby „czytaæ” tylko infografiki, ale nie o to w 
koñcu chodzi. 
Tabele i wykresy powinny byæ zgodne z layoutem pisma. Stosujmy zawsze 
kroje i kolorystykê u¿ywan¹ w piśmie, pamiêtaj¹c, ¿e niektóre elementy 
mo¿na wyró¿niæ.

Trochę chaosu 
przyda siê na koniec. W d¹¿eniu do porz¹dku i w pogoni za harmoni¹ 
trzeba uwa¿aæ. Prawid³owe klasyczne rozwi¹zania powielone na kolej-
nych stronach mog¹ siê okazaæ naprawdê nudne dla naszych czytelników. 
Warto wtedy poeksperymentowaæ i coś „popsuæ”, tak by piêkno pro-

jektu zosta³o umiejêtnie podkreślone i wydobyte.

Michał Woźniak 
m.wozniak@ornatus.pl

Nawet proste makiety pozwalaj¹ na zaprojektowanie ró¿norodnej i 
dynamicznej gazety.

Kolorystyka 
w wiêkszości przypadków oparta jest na bar-

wach firmowych. Gazeta zyskuje na atrakcyjno-

ści, jeśli do podstawowego koloru uda nam siê 
dobraæ drugi w miarê kontrastowy. Bêdzie on 
pe³ni³ funkcjê akcentu - wybicia kolorystycznego. 
Jednak ogólnie zbyt mocny kontrast miêdzy t³em 
a tekstem powoduje zmêczenie wzroku i utrud-

nia czytanie. Dlatego nie przesadzajmy z ciem-

nymi kolorami, gdy¿ przyt³aczaj¹ one stronê, a 
jako t³o dla tekstu zmniejszaj¹ jego czytelnośæ.

Dośæ ostro¿nie powinniśmy stosowaæ mocny, 
nasycony kolor. Gazeta firmowa to w koñcu 
nie plakat i kolor nie odgrywa w niej najwa¿-

niejszej roli. Mo¿na go wykorzystywaæ jako 
element zwiêkszaj¹cy czytelnośæ, podkreśla-

j¹cy wa¿ne informacje czy rozró¿niaj¹cy teksty 
o innym charakterze.

Fotografie
pe³ni¹ w gazecie ró¿norodne funkcje. Planuj¹c 
ich wielkości i proporcje, pamiêtajmy, ¿e zdjê-

cia, które wprowadzaj¹ do kolejnych artyku-

³ów i najlepiej oddaj¹ ich treśæ mog¹ byæ dośæ 
du¿e. Ba, nawet ca³ostronicowe! Jeśli chodzi 
o kwestie techniczne, dobrze jeśli w swojej 
kompozycji maj¹ naturalne „puste” miejsce na 
tytu³. Czasami, aby trochê odró¿niæ wizualnie 
jeden artyku³ od drugiego, mo¿na te¿ zaczy-

naæ na nich sk³ad pocz¹tku tekstu.
Fotografie najlepiej sprawdzaj¹ siê zamiesz-

czone od góry strony lub gdy stosujemy 
kompozycje po przek¹tnej. Wiêksz¹ liczbê 
ma³ych zdjêæ najlepiej umieściæ razem w 
bloku - nie rozbijaj¹ wówczas zbyt mocno 
grafiki strony. Niektóre mo¿na zamieszczaæ 
na spad (do krawêdzi strony) - od góry lub z 
boku. Mo¿na stosowaæ wyciêcia elementów 
zdjêcia z t³a, ale nie wiêcej ni¿ jedno-dwa 
w artykule, chyba ¿e s¹ to ma³e elementy 
w ramkach. Warto te¿ zwróciæ uwagê, by 
twarze rozmówców lub autorów artyku³ów 
zwrócone by³y do wnêtrza gazety, czyli w 
stronê grzbietu. Micha³ Woźniak – dyrektor artystyczny firmy Ornatus, wspó³praca 

dydaktyczna w zakresie psychofizjologii widzenia z Wydzia³em Arty-

stycznym WSUS.


