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Niniejsza księga znaku przedstawia wytyczne dotyczące używania logotypu V Synodu Diecezji
Tarnowskiej. Każde użycie znaku powinno być zgodne z przedstawionymi formami, układami,
proporcjami, typografią i kolorystyką.

WERSJA PODSTAWOWA LOGOTYPU

Skrócony opis logo
Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej chce opisać hasło Synodu, wyrażone w słowach: „Kościół
na wzór Chrystusa”. Dlatego w centralnym miejscu umieszczono element wskazujący na osobę
Jezusa Chrystusa czyli chrystogram, będący jednym z najstarszych znaków chrześcijaństwa.
Znak ten otoczony jest grupą ikon symbolizujących ludzi, będących reprezentacją różnych
stanów wspólnoty Kościoła, która jest otwarta i niejako zaprasza wszystkich, aby zbliżyli
się do Jezusa. Szczególne miejsce i zadanie w tej wspólnocie posiada Biskup diecezjalny, który
zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą. Został on oznaczony przy pomocy pastorału
i umieszczony na szycie okręgu, bo to on jest widzialnym znakiem jedności z Chrystusem.

Autorem projektu jest ks. Piotr Cebula, wykonanie graficzne Joanna Popek-Solak
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ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Chrystogram
Znajduje się w środku logo. Jest on złożeniem dwóch greckich liter
Χ (Chi) i Ρ (Ro), które są zarazem dwoma pierwszymi literami
słowa Χριστóς (Christós) – greckiego imienia Jezusa Chrystusa.
Jest to jeden z najstarszych znaków używanych przez chrześcijan
na określenie Zbawiciela.
Centralne umieszczenie Chrystogramu (bowiem przecięcie liter
P i X następuje dokładnie w środku Logo) oddaje prawdę, że to
Chrystus jest zawsze niezmiennym wzorem dla Kościoła.

Pastorał
Został umieszczony na szczycie okręgu, pośród innych ikon
odwołujących się do wspólnoty wiernych. Podkreśla, że biskup
diecezjalny, zgodnie ze słowami św. Augustyna razem z wiernymi
jest chrześcijaninem a dla wiernych jest biskupem. Umieszczenie
pastorału w jednej linii nad chrystogramem wskazuje, że to biskup,
któremu powierza się troskę o diecezję, jest jej pasterzem
i najpełniej reprezentuje oraz realizuje w niej potrójną misję Jezusa
Chrystusa: pasterską, prorocką i kapłańską. Dlatego biskup
diecezjalny, jak pasterz gromadzi wokół siebie swoje owce,
zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą.
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Ikony postaci ludzkich
Zostały one umieszczone na okręgu wokół chrystogramu,
aby pokazać Kościół jako wspólnotę ludzi, która czerpie inspirację
od Chrystusa i jest budowana na Jego wzór i podobieństwo.
Krąg osób nie został domknięty lecz pozostaje otwarty. Swoim
kształtem nawiązuje do kolumnady Berniniego otaczającej Plac
św. Piotra na Watykanie, będącej obrazem wyciągniętych „dłoni”
Kościoła, który pragnie przygarnąć wszystkich ludzi. Jest to zatem
zaproszenie skierowane do wszystkich, aby zechcieli wejść do
tego grona i razem z innymi tworzyć wspólnotę uczniów Jezusa.
Jednocześnie wyraża się tutaj powszechność Kościoła, jego
katolickość. Kościół w Tarnowie jest bowiem cząstką większej
wspólnoty rozsianej po całym świecie.
Ikony na okręgu różnią się miedzy sobą. Można zidentyfikować
mężczyzn i kobiety, dzieci, osoby starsze, chore lub
niepełnosprawne, a także kapłanów i osoby zakonne. Wspólnota
wiernych przedstawiona w logo nie jest zatem jednorodna, lecz
wyraźnie zróżnicowana. Obrazuje to bogactwo form realizacji
powołania chrześcijańskiego w Kościele czy to przez posługę
święceń lub śluby zakonne, albo w rodzinie lub poprzez
samotność i cierpienie.

Napisy
Są elementem integralnym logo. Wokół ikon postaci rozpościera
się hasło synodalne. Wierni czerpią swoją moc od Chrystusa i mają
nią promieniować, spełniając w ten sposób swoje powołanie
misyjne w Kościele.
U dołu natomiast rzymska liczba wskazuje na ciągłość historii
Diecezji Tarnowskiej, informując, że jest to już piąty Synod
Kościoła tarnowskiego.
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WYJAŚNIENIE LOGO

Zaproponowane logo synodu ma także głębsze przesłanie teologiczne,
które wymaga objaśnienia.
1. Wspólnota Kościoła wraz z biskupem, otaczająca Chrystusa (przedstawionego przy
pomocy Chrystogramu), rozmieszczona jest na planie kolumnady Berniniego, która nie
tworzy samoistnego dzieła architektonicznego lecz łączy się w całość z Bazyliką św.
Piotra na Watykanie. Pastorał został umieszczony dokładnie tam, gdzie
w rzeczywistości znajduje się kościół wzniesiony na grobie św. Piotra, księcia
apostołów powołanego do umacniania braci w wierze. Dzięki temu logo podkreśla ideę
jedności wyrażającej się w łączności Kościoła partykularnego z Kościołem
powszechnym, łączności biskupa diecezjalnego z biskupem Rzymu (papieżem) oraz
zakorzenienie biskupa diecezjalnego w tradycji apostolskiej.
Ponadto umieszczenie w okręgu ikon postaci ludzkich nawiązuje do figur świętych
umieszczonych na szczycie kolumnady watykańskiej. Jest to przypomnienie, że każdy
wierzący, jako członek wspólnoty Kościoła jest wezwany do świętości.

2. Układ poszczególnych elementów Logo: ikony i słowa mają także przypominać
monstrancję, która służy do wystawienia Najświętszego Sakramentu dla adoracji . To
celowe podkreślenie szczególnego rysu duchowości diecezji tarnowskiej, czyli głębokiej
pobożności eucharystycznej.

3. Połączenie w jednym znaku chrystogramu, czyli jednego z najstarszych znaków
Chrystusa oraz współczesnych „ikonek” przedstawiających ludzi, kreśli integralne
powiązanie tradycji i pewnego novum w procesie rozwoju Kościoła.
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MINIMALNA WIELKOŚĆ LOGOTYPU

20mm

POLE OCHRONNE LOGOTYPU

Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej może występować jedynie w wersji pionowej. Wielkość
minimalna logotypu to najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swojej czytelności.
Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej. Dopuszczane jest jedynie
skalowanie z zachowaniem proporcji.
Logotyp V Synodu Diecezji Tarnowskiej ma ściśle określone pole ochronne.
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WERSJE KOLORYSTYCZNE LOGO

RGB
CMYK
HEX

248, 179, 53
0%, 34%, 85%, 0%

RGB
CMYK
HEX

50, 70, 130
90%, 75%, 5%, 20%

RGB
CMYK
HEX

210, 33, 40
12%, 100%, 100%, 3%

RGB
CMYK
HEX

0, 0, 0
0%, 0%, 0%, 100%

f8b335

324682

d12127

000000

Dopuszczonych jest pięć monochromatycznych kolorów Logo: niebieski, czerwony, złoty, biały
i czarny.
Trzy pierwsze są głównymi kolorami, które występują w herbie diecezji tarnowskiej.
Natomiast kolor biały i czarny zostały wybrane ze względów praktycznych, gdyż w pewnych
układach tła, to biały i czarny jako kolory podstawowe i uniwersalne wydają się być najbardziej
optymalne.
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STOSOWANIE PODSTAWOWEGO LOGO
NA JEDNOBARWNYCH TŁACH
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STOSOWANIE LOGO NA WIELOBARWNYCH TŁACH
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STOSOWANIE LOGO NA WIELOBARWNYCH TŁACH
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NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE LOGOTYPU

nie zmieniać
rozmieszczenia elementów

nie zmieniać kolorystyki
poza dopuszczalną paletą

nie skalować
nieproporcjonalnie

nie umieszczać zbyt blisko
innych elementów

nie spłaszczać

nie umieszczać na tle
uniemożliwiającym odczytanie

nie rozciągać

nie stosować
innej typografii

V SYNOD

DIECEZJI TARNOWSKIEJ

nie dodawać efektów

nie modyfikować
ułożenia elementów
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NIEDOPUSZCZALNE TŁO ZNAKU

zbyt wzorzyste tło

niedopasowany kolor do panującego tła

zbyt podobne połączenie barw tła z kolorem logo

zbyt podobne połączenie barw tła z kolorem logo
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REALIZACJA KSIĘGI ZNAKU
Skład i opracowanie księgi znaku logotypu V Synodu Diecezji Tarnowskiej
epicUP
Teksty ks. Piotr Cebula i ks. Andrzej Dudek na podstawie dekretu biskupa
zatwierdzającego logo.

digital agency
ul. Szwedzka 4, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 694 872 767, +48 18 888 02 95
email: n.bulanda@epicup.pl www.epicup.pl
14

synod@diecezja.tarnow.pl
www.synodtarnow.pl

www.epicup.pl

