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studia stacjonarne
Grafika / jednolite magisterskie

Sztuka Mediów / ii stopień

studia niestacjonarne
grafika: Projektowanie Graf iczne / II stopień

Printmaking / studia w j. angielskim / ii stopień

sztuka mediów: Fotograf ia i multimedia / ii stopień

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI 
MEDIÓW
struktura



KATEDRA GRAFIKI 
ARTYSTYCZNEJ



LORENA ALEVARO
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Nieznane
Pracownia Rysunku Kreatywnego
Promotor: 
as. Zuzanna Dyrda

Pantera Mambo
150 × 144 cm 

technika mieszana 
i kolaż na płótnie



Praca Pisemna: 
Nieznane
recenzent:
ad. Mariusz Gorzelak

El Vuelo | The Flight
148 × 82 cm  

akryl na płótnie

The floating house
280 × 140 cm  

akryl na płótnie 



MAGDALENA GOŁDA
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Czy Ego ma Twarz?
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska

RECENZJA PROMOTORA
Rozwój artystyczny studentki Magdaleny Gołdy w pracowni 
Ekspansji Graficznej był wzorcowy. Zaczynała ona od do-
głębnego przestudiowania tradycyjnych technik: jak linoryt 
i serigrafia. Z czasem rozszerzyła swe badania na druk 
na różnych materiałach jak tkanina i folia. Do pola badań 
dodała techniki termozgrzewalne: serigrafię wypalaną na 
ceramice i szkle. Ten ostatni materiał: szkło, wraz z folią 
stał się materiałem bazowym, choć nie jedynym, użytym  
do stworzenia kompletu dyplomowego. Także wizualna 
strona przechodziła swój rozwój: od przedstawień jako 
ilustracji 2d nawiązujących do komiksu i tematyki science-
-fiction, do uzyskiwania tego samego efektu przy bardziej 
oszczędnej wizualizacji. Do budowania nastroju przy użyciu 
różnych nie zawsze typowych materiałów dyplomantka 
podchodziła z dużym wyczuciem, o czym pisze w swej pracy 
pisemnej : „... w krótkim czasie odnalazłam swobodę dzia-
łania w tej technice i przeszłam z papieru na inne media. 
w pracy dyplomowej wychodzę z płaskiej, jedno-wymiaro-
wej formy w wielowarstwową, przestrzenną, przedstawiam 
tym samym efekt mojego rozwoju technicznego jak i myśli 
twórczej – granica poznania i komfortu została przesunię-
ta. Dostrzegam, iż forma to nie tylko materiał stanowiący 
podłoże grafiki lecz może identyfikować się z nią oraz 
ideą. Użyte w pracy artystycznej szkło ma odzwierciedlać 
delikatność i kruchość człowieka – jedno i drugie może 
z formy jednorodnej rozpaść się, zdezintegrować, ale też 
może przejść wtórną integrację. Folia, która konkretnie jest 
folią malarską służącą do ochrony mebli, podług, zyskuje 
w mojej pracy nowe zadanie – jest wielowarstwowym przej-
ściem, <portalem zmiany>, ma działać w sferze odbiorcy.
w końcu bawełniany materiał, na którym również 
odbiłam grafiki, jest użyty do stworzenia elementów 

czy Ego ma Twarz? 
Graficzne  

obiekty szklane

Serigrafia na foli



<Weźgłowia>mogących wchodzić w bezpośredni kontakt 
z odbiorcą. Tym samym przedstawiam subtelne i najbliższe 
zbliżenie – Twarzą przy Twarzy – Twarzą w Twarz. ...” (cyt.: 
praca pisemna magisterska „Czy Ego ma Twarz” Magdalena 
Gołda 2019 str. 36). Jako pracę magisterską przedstawiła 
instalację graficzną przypominającą scenografię.  
Po bogatych w dekorację postaciach Magdalena zawę-
ziła sposób budowania obrazu do mglistych portretów, 
z daleka przypominających odcisk palca. Klimat prac, który 
wcześniej budowała ornamentyką, teraz uzyskała poprzez 
użyte materiały i ich naturalną tajemniczość: takich jak 
szkło i folia, często łączone z betonem, metalem, drewnem 
i wodą. o ile elementy szklane były gotowymi wyrobami, 
to ich dobór był wyszukany: najczęściej były to bańki 
choinkowe i szkło przypominające szkło laboratoryjne.
Zestaw dyplomowy składał się z wielu artefaktów stano-
wiących spójny i uzupełniający się wzajemnie komplet. 
Zarazem każde z dzieł oddzielnie stanowiło ciekawą pracę 
powstałą w oparciu o często różne rozwiązania techno-
logiczne. Całość utrzymywała logicznym kontekst dzięki 
ograniczeniu się do bieli, transparentności i czerni.
Cześć dyplomowa dotycząca projektowania graficznego 
stanowiła grę planszową. W stylu nawiązywała ona do 
wcześniejszych upodobań Magdaleny czyli: komiksu 
i science-fiction. Elementy gry opracowane były na bardzo 
wysokim poziomie projektowym, z wieloma detalami
i świetnymi ilustracjami.

Projektowanie  
na planszy – redesign gry 

planszowej Kosmiczny Kupiec. 
Formy

wydawniczo-introligatorskie.
Projekt karty do gry, ilustracja

Projekty planszy postaci,
elementgry

Projektowanie na planszy – redesign gry planszowej 
Kosmiczny Kupiec. 
Formy wydawniczo-introligatorskie.
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

PRACA PISEMNA:
Autoreferat – o rozwoju osobowości w kontekście 
pracy artystycznej, czy Ego ma Twarz?
RECENZENT:
ad. Anna Trojanowska 

mgolda93@gmail.com



OLENA GRAMATYK
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Integracja i odczuwanie upływającego czasu 
Pracownia Książki Artystycznej 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

RECENZJA PROMOTORA
Pani Olena Gramatyk studiuje w prowadzonej przeze 
mnie pracowni od dwóch lat. Jest osobą bardzo pracowitą 
i odpowiedzialną. Regularnie uczestniczy w zajęciach. 
Zarówno miniony rok naszej współpracy, jak i obecny, 
kiedy studentka realizuje pod moim kierunkiem swoją 
pracę dyplomową jest czasem intensywnej pracy. 
Jednocześnie Pani Olena pracuje bardzo samodzielnie. 
Ma konkretne pomysły, które konsekwentnie realizuje. 
Swój dyplom przemyślała bardzo wcześnie. Przedstawiła 
mi swój projekt a po zaaprobowaniu pracowała nad nim 
systematycznie. w swojej pracy autorka wykorzystywała 
również wiedzę, którą posiadła zanim rozpoczęła studia 
na naszej uczelni. Znajomość technik graficznych uła-
twiła jej pracę w naszej pracowni, a talent i pracowitość 
pozwoliły osiągnąć bardzo interesujące rezultaty. 
Wysoko oceniam pracę dyplomową Pani Oleny, zarówno 
część praktyczną jak i teoretyczną. Autorka w ramach 
części praktycznej zrealizowała szereg grafik w technice 
akwaforty i kolografii. Wszystkie prace reprezentują wyso-
ki poziom artystyczny. Dodatkowo artystka zrealizowała 
książkę artystyczną i kalendarz, również wykorzystała tu 
swoje prace graficzne. Pani Gramatyk w swoim dyplomie 
podejmuje problem podróży i czasu. Oba te pojęcia łączą 
się ze sobą co stara się zaprezentować w swojej pracy 
teoretycznej. Jej grafiki prezentują odwiedzane przez 
nią miasta jak Wenecja czy Wrocław. Miasta, które ją 
fascynują i które stały się dla niej miejscem zamieszkania 
na czas krótszy czy dłuższy, tak jak Wrocław. Praca 
z Panią Oleną była dla mnie bardzo satysfakcjonująca. 
z przyjemnością patrzyłam na jej kolejne grafiki. z dużym 
zainteresowaniem czytałam jej pracę pisemną, w której 

Aquatint calendar 
etching, 30 × 40 cm

Aquatint big expozition 
etching, 100 × 70 cm

2 series postcards series etching
aquatint, 16 × 11 cm



zawarła wiele osobistych przemyśleń. Te przemyślenia są 
dla mnie szczególnie ciekawe i cenne. Na koniec dodam, 
że Olena jest osobą koleżeńską, życzliwą i zawsze gotową 
do pomocy. Bardzo wysoko oceniam zarówno jej dyplom 
jak i jej postawę jako studentki.

PRACA PISEMNA: 
Integracja i odczuwanie upływającego czasu
RECENZENT:
ad. Mariusz Gorzelak

alenka.gramatyk@gmail.com

Wroclaw postcards 
11x16 eaсh, etching, 

aquatint, 100 × 70 cm

3 series in progress collagraphy
12,5 × 14,5 cm each

1 series etching
aquatint exposition, 100 × 70 cm



ALICJA GROBELKA
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Megapolis – moja optyka świata
Pracownia Intaglio
PROMOTOR :
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

Megapolis – moja 
optyka świata
Wrocław, Paryż



Megapolis – moja optyka świata
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
ad. Joanna Skrzypiec-Żuchowska 

PRACA PISEMNA:
Megapolis – moja optyka świata
RECENZENT:
as. Zuzanna Dyrda

alicja.grobelka@wp.pl

Megapolis - moja 
optyka świata

Książka artystyczna



HACER ÖZER
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Dalekowzroczność
Pracownia Książki Artystycznej 
PROMOTOR:
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

RECENZJA PROMOTORA
Pani Hazer Ozer studiuje w prowadzonej przeze mnie 
pracowni od dwóch lat. Jest bardzo samodzielna. Kiedy 
rozpoczęła naszą współpracę już posiadała znajomość 
technik graficznych. Dzięki temu mogła skoncentrować 
się na swoich wizjach. Artystka ma bogatą wyobraźnię 
i świetnie rysuje. To co ją inspiruje to jej sny. Tematem 
dyplomu Pani Hazer Ozer są jej sny. Autorka bada swoje 
sny korzystając z jednej ze znanych metod. Wszystkie 
wykonane przez nią grafiki, które prezentuje na wystawie 
dyplomowej są graficznym przedstawieniem jej snów. 
Oprócz grafik na wystawie prezentowana jest książka 
artystyczna, rysunki oraz szkice. Wszystkie prezentowane 
materiały łączą się z tematem pracy. Wszystkie dotyczą 
snów Pani Hazer. Artystka wykonała grafiki dużych 
rozmiarów oraz mniejsze. Odbijała je na papierze i na 
płótnie. Grafiki odbite na płótnie są jednocześnie  
wzorem na poduszki. Większość grafik jest czarno biała, 
ale w niektórych autorka zastosowała kolor. Hazer 
Ozer wie kiedy użyć koloru, aby podkreślić nastrój. Jej 
wizje z jednej strony są przerażające ale też przyciągają 
pięknem rysunku i barokowym rozbudowanym detalem. 
Wysoko cenię jej bogatą wyobraźnię oraz jej umiejętności 
rysunkowe. Obie części dyplomu praktyczna i teoretyczna 
są ze sobą spójne. Obie są interesujące. Dwa lata naszej 
współpracy to bardzo dobry czas. Miałyśmy  regularny 
kontakt. Jednocześnie studentka pracowała bardzo 
samodzielnie i konsekwentnie. Ponadto jest miłą, 
sympatyczną, bezkonfliktową osobą. Wysoko oceniam 
całość jej prezentacji dyplomowej oraz wysoko oceniam 
naszą współpracę.

The Longest Dream
 Digital print, illustration book, 14 × 21 cm



PRACA PISEMNA: 
Wrażenia senne i sen na jawie.
RECENZENT:
ad. Mariusz Gorzelak

hacerzer@gmail.com

The Private
     Etching, Drypoint

     30 × 46 cm

Chaos
     Etching, Drypoint, Aquatint

     45 × 80 cm



JUSTYNA PATERCKA-LASEK
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Miejsca kultu pogańskiego w Polsce w kontekście 
sztuki metafizycznej. Cykl grafik wykonanych 
w technice akwaforty inspirowanych dawną 
obrzędowością
Pracownia Książki Artystycznej 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

RECENZJA PROMOTORA
Justyna Patecka – Lasek realizowała pod moją opieką dwa 
dyplomy:licencjacki jako studentka kierunku Mediacja 
Sztuki oraz obecny magisterski na kierunku Grafika. Przez 
cały kilkuletni okres naszej współpracy, którą bardzo sobie 
cenię, artystka konsekwentnie trzymała się wybranej drogi. 
Tę drogę Pani Justyna wyznaczyła bardzo wcześnie, dotyczy 
ona zarówno stylu jak i tematyki. Inspiracją dla artystki jest 
świat Słowian, ich obyczaje, religia, mitologia. Określiłabym 
osobowość Justyny Pateckiej jako typ pasjonata, w tym 
wypadku pasjonata grafika. Tworzy z pasją, żywiołowo, jed-
nocześnie mocno trzymając się swoich ulubionych technik, 
jakimi są sucha igła i akwaforta. W ostatnich latach do tych 
pasji dołączyła jeszcze książka artystyczna. Pani Patecka-
-Lasek przywiązuje dużą wagę do perfekcji warsztatowej. 
Dzięki temu poszerza swoją wiedzę z dziedziny technologii, 
oraz introligatorstwa. Znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w postaci wysokiej jakości prac zarówno graficznych jak 
i książkowych. Styl artystki to styl klasyczny, oparty na sty-
listyce starych mistrzów akwaforty. w dzisiejszych czasach 
trzeba wiele odwagi aby poświęcić się stylowi określanemu 
przez wielu współczesnych jako anachroniczny. Za tą 
właśnie odwagę i pasję cenię Justynę Patecką-Lasek. Dzięki 
takiej postawie artysta jest w stanie stworzyć indywidu-
alny styl i realizować dzieła niepowtarzalne. Prezentacja 
dyplomowa jest ukoronowaniem wieloletniej intensywnej 
i rzetelnej pracy Justyny Pateckiej – Lasek. W jej skład 

Arkona
akwaforta

Ślęża
akwaforta

Wolin
akwaforta



wchodzą monumentalne akwaforty, narysowane i wytra-
wione z ogromnym pietyzmem i precyzją, przepełnione 
detalami. Prezentują widziany oczami autorki świat Słowian 
przenikający się z rodzimym krajobrazem. Bardzo trudno 
jest wykonać takie grafiki. Artystka postawiła sobie bardzo 
wysoko poprzeczkę. w pracach ujęta jest przestrzeń, 
światło oraz sceny grupowe. Pragnę podkreślić, że wszyst-
ko narysowane i wytrawione z wielką maestrią. Bogata 
wyobraźnia autorki nadaje tym grafikom tajemniczy nastrój 
korespondujący z podjętą tematyką. Część artystyczna dy-
plomu ściśle łączy się z częścią projektową, na którą składa 
się książka artystyczna wykonana przy użyciu akwaforty. 
Ten sam styl i tematyka co w wielkoformatowych pracach 
powoduje, że obie części pięknie się wzajemnie  uzupełnia-
ją. Część teoretyczna również jest ściśle powiązana z resztą 
dyplomu. Bardzo wysoko oceniam prezentację dyplomową 
autorki, oraz naszą owocną współpracę.

Nowa Baśń – reinterpretacja słowiańskiej epopei 
Wojciecha Dzieduszyckiego „Baśń nad Baśniami” 
w formie książki artystycznej – pieśń pierwsza 
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
ad. Magdalena Wosik

PRACA PISEMNA: 
Miejsca kultu pogańskiego w Polsce w kontekście 
sztuki metafizycznej. Cykl grafik wykonanych 
w technice akwaforty inspirowanych dawną 
obrzędowością
RECENZENT:
as. Dorota Miłkowska

Baśń nad Baśniami,
Nowa Baśń 

ilustracje do książki, 
akwaforta



WERONIKA PRZYBYŁO
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Oddech Miasta – relacja grafiki z modą
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR: 
prof. zw. Paweł Frąckiewicz

RECENZJA PROMOTORA
Pani Weronika Przybyło ujęła problematykę miasta syste-
mowo. Określiła główne aspekty miejskości jako metaforę 
metalu, gliny, asfaltu i kamienia. Konwencja graficzna 
Weroniki Przybyło wymagała precyzyjnego dopracowania 
szczegółów opierającego się na na rozpisaniu ról dla 
poszczególnych składników dyplomowego dzieła, ich wza-
jemnego zazębiania się i potęgowania niespodziewanych 
wizerunków wiążących się z z wyjątkowo subiektywnym 
przedstawianiem współczesnej przestrzeni miejskiej 
w formule autorskiej kolekcji kobiecych ubrań, grafik 
a także znakomitych infografik.  Wszystkie prace zestawu 
powiązane są ze sobą szeregiem skrzących się dowcipem 
i lekkością smakowitych rysunków. Wzajemne przenikanie 
się materii tekstu i obrazu, czasami w mniejszej, czasami 
w większej intensywności i ekspresyjności wynika 
z rozbudowanej formy. 
Autorka budując swego rodzaju instalację, złożoną 
z wszystkich elementów dyplomowego dzieła, liczyła na 
to, że uda jej się nieco zapanować nad niejednoznaczną 
treścią przekazu.
Zagmatwana i niejednoznaczna treść przekazu została 
skonfrontowana z udaną próbą zapanowania nad cha-
osem. Autorce udało się powiązać poszczególne elementy 
poprzez ciekawą inscenizację.  

Beton
litografia

Ropa
litografia



Oddech Miasta – kreowanie marki NICHA  
i reklama kolekcji modowe
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński

PRACA PISEMNA: 
Oddech Miasta – relacja grafiki z modą i przemysłem
RECENZENT:
ad. Anna Trojanowska

 Oddech Miasta – kreowanie marki NICHA  
i reklama kolekcji modowej

logo, metki



ANNA PUZOŃ
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Świat codzienny i czyhajace w nim poywory (Yokai). 
Opowieść o fobiach i lękach, które po czasie 
przybierają formę istot żywych
Pracownia  Książki Artystycznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

Świat codzienny 
i czyhajace w nim 
poywory (Yokai). 

Opowieść o fobiach 
i lękach, które po 

czasie przybierają 
formę istot żywych

Bez nazwy C3
Książka artystyczna nr 1
Książka artystyczna nr 2

Kitsune 

Oni baba

Opowieści o Heike 001

RECENZJA PROMOTORA
Pani Anna Puzoń zrealizowała dyplom z grafiki artystycznej 
w technikach druku wklęsłego oraz wypukłego. Fascynacja 
Japonią, jej kulturą, historią, ludźmi, oraz językiem, którego 
się uczy, znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci dzieł 
wchodzących w skład prezentacji dyplomowej. Artystka, 
oprócz grafik i rysunków przygotowała również, krótki film, 
wyświetlany w czasie dyplomu w formie pętli oraz kilka 
książek artystycznych. Ciekawym dopowiedzeniem całości 
były szkicowniki stanowiące rodzaj rysunkowego pamiętnika 
z podróży do Japonii. Pani Anna odwiedziła Japonię dwa razy, 
w roku, w którym pracowała nad dyplomem i moim zdaniem 
te podróże miały znaczący wpływ na końcowy efekt jej 
pracy. Całość prezentacji jest bardzo spójna, pomimo użycia 
różnych technik graficznych jak również różnych mediów. 
Dzięki umiejętnemu, świadomemu doborowi środków arty-
stycznych, autorce udało się przesycić prezentację klimatem 
Japonii. Anna Puzoń nadała niemal wszystkim pracom jed-
nolitą gamę kolorystyczną, inspirowaną japońską symboliką 
kolorów Wyjątek od tej stonowanej, opartej na szlachetnych 
zieleniach kolorystyki stanowi cykl monochromatycznych 
rysunków oraz szkicownik – pamiętnik, na którego stronach 
mamy feerię barw, intensywnych, kontrastowych i krzykli-
wych. Otwierając szkicownik mamy odczucie, ze znaleźliśmy 
się w centrum wielkiego miasta, np. Tokio. Wokoło hałas 
i pośpiech, zamykamy szkicownik a otacza nas niepokojąca 
cisza emanująca z grafik i rysunków, prezentujących lęki 



Zestaw pomocy naukowych do języka japońskiego
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:
ad. Tomasz Broda

PRACA PISEMNA: 
Świat codzienny i czyhajace w nim poywory (Yokai). 
Opowieść o fobiach i lękach, które po czasie 
przybierają formę istot żywych
RECENZENT: 
dr Beata Rajba

Zestaw pomocy 
naukowych do języka 

japońskiego
fiszki, plakty

bie, które dotyczą zarówno autorki jak również każdego 
z nas. w stylu rysowania możemy odnaleźć nawiązanie 
do stylistyki twórców japońskich, gdzieś pobrzmiewają 
tu nawet tony japońskiej mangi, ale przede wszystkim te 
realistycznie rysowane, symboliczne w wymowie dzieła 
prezentują indywidualny styl autorki. Osobiście bardzo 
lubię zaprezentowany tu cykl rysunków Pani Anny. 
Początkowo miały być tylko projektami do akwafort, 
z czasem stały się pięknym niezależnym cyklem bardzo 
osobistych prac o dramatycznym wyrazie i sile przekazu 
wzmocnionej dzięki finezji rysunku.
Zarówno część artystyczna dyplomu, jak projektowa oraz 
teoretyczna stanowią jednolitą, wzajemnie uzupełniają-
cą się całość.
Bardzo wysoko oceniam współpracę z Panią Anną Puzoń 
oraz całość prezentacji dyplomowej.



Przeniesienie i obawy 
tożsamościowe

wystawa

Moving identities
 (serigraphy 100 × 110 cm)

This is my Home-UAE 
(serigraphy 140 × 110 cm)

SAYYEDA NIGA SHAHRYAR 
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Przeniesienie i obawy tożsamościowe
Pracownia Sitodruku
Promotor: 
as. Marta Kubiak



Hydroprinting

Keys 
(etching ,laser cuter and hydroprinting)

Key

PRACA PISEMNA:
Przeniesienie i obawy tożsamościowe
RECENZENT:
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska

nigamail@gmail.com
www.nigasayyed.com



MAGDALENA SMOLEŃ
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Cieleśnie odległe – algrafia
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR: 
prof. zw. Paweł Frąckiewicz

Lęk
Wstyd

Smutek
Zwątpienie

algrafia

RECENZJA PROMOTORA
Pani Magdalena Smoleń przedstawia klasyczne ujęcie obrazu  
za pośrednictwem studyjnej fotografii uzyskując efekt mieszczą-
cy się w poetyce plakatu pozbawionego tekstu i wyposażonego 
w tekst. Konwencja graficznego opracowania fotogramów 
Magdaleny Smoleń wymagała precyzyjnego dopracowania 
szczegółów opierającego się na photoshopowych korektach 
surowego zapisu fotograficznego. Wszystkie prace przedsta-
wiają młodą kobietę uwikłaną w szereg asocjacji z otaczającym 
światem męskim. Zapis niesie ważne dla autorki treści. Wzajem-
ne przenikanie się wątki materii obrazu, czasami w mniejszej, 
czasami w większej intensywności i ekspresyjności prezentują 
ekstremalne stany psychiczne młodej kobiety – bohaterki cyklu. 
Grafiki wydrukowane na płytach PcV stanowią obiekty doskona-
le nadające się do prezentowania na ścianach.
Autorka budując swego rodzaju instalację złożoną fotogra-
fowanej dziewczyny, która stanowi jej alter ego, liczyła też 
prawdopodobnie na dzieło przypadku. Zagmatwana i niejedno-
znaczna treść przekazu została skonfrontowana z udaną próbą 
zapanowania nad chaosem wizualnym surowego, fotograficzne-
go obrazu. Autorce udało się swoiście dla całej serii połączyć 
poszczególne obrazy poprzez kadrowanie, osiowanie, zawężanie 
rozpiętości skali światła. Chaos i porządek. Zestaw grafik pani 
Magdaleny Smoleń oceniam bardzo dobrze. Są one udaną próbą 
wykorzystania inscenizowanej fotografii do artykulacji treści 
mających dla autorki znaczenie o charakterze poszukującym, 
formujących jej światopogląd.



E jak emocje – inicjały pojęć; seria plakatów
Pracownia Projektowania Graficznego/Plakatu
PROMOTOR: 
prof. Ludwik Żelaźniewicz

PRACA PISEMNA: 
Cieleśnie odległe
RECENZENT: 
ad. Anna Trojanowska

magdalena.lulu1992@o2.pl

E jak emocje – inicjały pojęć
seria plakatów



MAGDALENA STACHOWIAK
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Na orbicie wyobrażeń
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk

Na orbicie wyobraźni
Galeria Neon.  

Ekspozycja dyplomowa  
w Galerii Neon, widok ogólny 

cześci artystycznej.

 Pełnia próżni
 intaglio, kolaż przestrzenny,  

50 × 70 cm

RECENZJA PROMOTORA
Międzynarodowa stacja kosmiczna ISS krąży wokół orbity 
Ziemi od 1998 roku. w chwili obecnej umożliwia jednoczesne 
przebywanie sześciu członków stałej załogi, której doświad-
czenia możemy na bieżąco obserwować na portalach spo-
łecznościowych. Autorka dyplomu spędziła tam wiele godzin 
przygotowując się do zadania. 
Wnętrze stacji kosmicznej różni się znacznie od sterylnych 
makiet, które znamy z filmów si-fi. To wąskie korytarze 
z niezliczoną ilością kabli i aparatury oraz przedmiotów przy-
czepionych do ścian za pomocą rzepów. Ze względu na stan 
nieważkości kosmonauci tracą orientację położenia w jakim 
się znajdują. Magdalena zauważyła potrzebę, żeby udoskonalić 
i uprościć nawigację po stacji kosmicznej.
Żródłem zasilania iss są baterie słoneczne. Ich charaktery-
styczne wewnętrzne podziały posłużyły za geometryczną 
siatkę, na której powstał projekt identyfikacji wizualnej.  
Na wspomnianym  gridzie został wykreślony alfabet i system 
znaków. Utrzymane są one w reto-futurystycznym charakte-
rze, będącym połączeniem typografii inspirowanej klasycz-
nymi obrazami sience fiction z wayfindingiem nowoczesnych 
przestrzeni garażowych. Logo oraz wszystkie napisy inforam-
cyjne zostały oparte o zaprojektowany alfabet. Ze względu 
na jego displayowy charakter, na tabliczkach z dłuższymi 
tekstami informacyjnymi autorka wprowadziła dodatkowo 
prosty krój groteskowy. Całość utrzymana jest w sugestywnej 
fluoroscencyjnej kolorystyce oraz czerni, dzięki której elemen-
ty identyfikacji rezonują w niewygodnej dla nich przestrzeni. 



Na orbicie ziemskiej – identyfikacja wizualna 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch

PRACA PISEMNA: 
Na orbicie wyobrażeń – studium zmyślenia,  
podświadomość odczuć i snów
RECENZENT: 
as. Sebastian Łubiński

Na orbicie ziemskiej 
– identyfikacja wizualna 

Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej

Ekspozycja,
Identyfikacja wizialna



MARTYNA WIERNICKA
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Prototyp – algrafia
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR:  
prof. zw. Paweł Frąckiewicz

RECENZJA PROMOTORA
Pani Martyna Wiernicka przedstawia klasyczne dla grafiki 
połączenie tekstu i obrazu. Za pośrednictwem studyjnej 
fotografii uzyskuje efekt mieszczący się w poetyce  
lightboxu. Konwencja graficznego opracowania fotogramów 
Martyny Wiernickej wymagała precyzyjnego dopracowania 
szczegółów opierającego się na photoshopowych korek-
tach surowego zapisu. Wszystkie prace przedstawiają 
młodą kobietę obsypaną szeregami skrzących się się wer-
sów wyświetlanych z rzutnika. Zapis literowy niesie ważne 
dla autorki treści. Wzajemne przenikanie się materii tekstu 
i obrazu, czasami w mniejszej, czasami w większej inten-
sywności i ekspresyjności wynika z ograniczonej ekspozycji 
fotografowanej dziewczyny. Autorka wykorzystuje jedynie 
snop światła rzutnika. Nie używając innego oświetlenia 
osiąga surowe, często bardzo dramatyczne i tajemnicze 
oblicze fotogramów. Grafiki wydrukowane na plexiglasie 
stanowią obiekty doskonale nadające się do prezentowania 
na ścianach dających możliwość zastosowania tylnego 
doświetlenia. 
W przypadku ekspozycji dyplomowej mamy do czynienia 
z pokazaniem grafik na tle północnego okna. Jest to ważne, 
ponieważ gra światła odgrywa podwójną rolę w przypadku 
opisywanych prac  – po pierwsze z racji wagi, jaką artystka 
przywiązuje do narracji ujętej w formę zapisów teksto-
wych, będących jednocześnie światłem w obrazie – po 
drugie z faktu, iż z racji charakterystyki zastosowanego 
podłoża (przezroczystego) można osłabiać lub wzmacniać 
miejscowo oświetlenie tylne, co z kolei przynosić może 
dalekie skojarzenia z malarstwem Rembrandta. Nie jest 
to efekt zamierzony, ale mają też grafiki pani Wiernickiej Prototyp 

algrafia



nutę Tycjanowską, szczególnie widoczną w zawężonej skali 
barwnej, charakterystycznej dla Weneckiego mistrza. 
Autorka budując swego rodzaju instalację złożoną fotogra-
fowanej dziewczyny, która stanowi jej alter ego, zapisów 
tekstowych z którymi to alter ego się utożsamia (lub nie?), 
kameralnego studia i rzutnika dającego światło, liczyła też 
prawdopodobnie na dzieło przypadku. i cel swój osiągnęła. 
Zagmatwana i niejednoznaczna treść przekazu została 
skonfrontowana z udaną próbą zapanowania nad chaosem 
wizualnym surowego, fotograficznego obrazu. Autorce 
udało się swoiście dla całej serii zestetyzować  poszcze-
gólne obrazy poprzez kadrowanie, osiowanie, zawężanie 
rozpiętości skali światła. Chaos i porządek. Zestaw grafik 
pani Martyny Wiernickiej oceniam bardzo dobrze. Są one 
udaną próbą wykorzystania inscenizowanej fotografii 
do artykulacji treści mających dla autorki znaczenie 
o charakterze poszukującym, formujących jej światopogląd 
i dających poczucie osadzenia.

#nowoczesne # porzekadło
Pracownia Projektowania Graficznego/Plakatu
PROMOTOR: 
prof. Ludwik Żelaźniewicz

PRACA PISEMNA: 
Prototyp
RECENZENT: 
ad. Anna Trojanowska

wiernicka.martyna@gmail.com

#nowoczesne # porzekadło
plakaty
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OLEKSANDRA BALYTSKA
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Brak mi słów! Słownik nieprzetłumaczalnych 
wyrazów różnych języków świata 
Pracownia ilustracji
PROMOTOR:  
ad. Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA
Czy mogę u pana zrealizować taki dyplom: będą dziwne 
słowa w porządku alfabetycznym, te słowa w różnych 
językach i one będą oznaczać jak się czują ludzie 
w dziwnych sytuacjach i ja to zilustruję? – Nic z tego nie 
rozumiem – odpowiadam. Aleksandra Bałytska, studentka 
z Ukrainy nie daje za wygraną. Przynosi pierwsze szkice: 
facet u fryzjera, wyraźnie niezadowolony z nowej fryzury, 
inny stoi nad przepaścią i ma ochotę zrobić hop, tamten 
zamyślony z głową w chmurach, kolejny je bez opamię-
tania, choć brzuch zaraz mu pęknie z przejedzenia, no 
i ten – mój ulubiony – gapi się przed siebie zupełnie bez 
powodu. Zaczyna mi się to podobać, bo te rysunki coś 
mówią o nas samych, opowiadają o czymś, co znamy, ale 
nie przywiązujemy do tego wagi. Okazuje się, że są na to 
określenia – w różnych językach. Niech więc ilustracje 
pomogą te słowa zrozumieć i zapamiętać. No to do dzieła  
– ćwiczymy z Oleksandrą te rysunki jak aktorów na pró-
bach w teatrze – niech precyzyjnie nam zagrają dokładnie 
to, o co chodzi, niech czytelnik jednym spojrzeniem na 
obrazek ogarnie – tfu! – zrozumie znaczenie pojęcia. 
Oto edukacyjna funkcja ilustracji: nie rozumiesz, Jasiu, 
o co chodzi w tych ułamkach? Zaraz ci narysuję połówki 
i ćwiartki pomarańczy – prawda, że proste?
Książeczka Oleksandry Bałytskiej „Brak mi słów” to 
znakomity przykład nowoczesnego myślenia w projek-
towaniu podręcznika, słownika, instrukcji obsługi czego 
tylko chcecie. Po pierwsze: znakomicie oddające znaczenie 
słów, a przy tym żartobliwe, pogodne ilustracje. Po drugie: 
autorska typografia świetnie współgrająca z ilustracją. 

Brak mi słów! Słownik nieprzetłumaczalnych  
wyrazów różnych języków świata

książka



Po trzecie: projekt całej książki, który łączy w harmonijną 
całość wszystkie jej elementy. Po czwarte: jakiś duch 
nieskrępowanej zabawy unosi się nad całą książeczką 
i sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy jak ulubiona 
melodia.

Animowane ilustacje do książki 
Słownik nieprzetłumaczalnych wyrazów różnych 
języków świata Brak mi słów!
Pracownia Perswazji Medialnej
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA:
Słownik nieprzetłumaczalnych wyrazów różnych 
języków świata Brak mi słów!
RECENZENT: 
as. Michał Matoszko

oleksandrabali@gmail.com

Brak mi słów! Słownik 
nieprzetłumaczalnych  

wyrazów różnych 
języków świata

książka



Identyfikacja wizualna 
biura podróży  

ART OF TRAVEL 
logo, piktogramy,  

animmcja

KATARZYNA CZARNY
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Budowanie marki Biura Podróży ART OF TRAVEL
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Praca dyplomowa Budowanie marki Biura Podróży ART 
OF TRAVEL to efekt pasji autorki do sztuki oraz fascynacji 
podróżami. Połączenie tych dwóch rzeczy zaowocowało 
pomysłem stworzenia biura turystycznego specjalizujące-
go się w wyjazdach związanych ze sztuką oraz artystami, 
którzy tą sztukę tworzyli. w swojej pracy autorka porusza 
wiele tematów, które łączą różne dziedziny wiedzy od 
geografii turyzmu, przez marketing usług turystycznych na 
szeroko pojętej sztuce kończąc. w pracy podkreślono rolę 
marki firmy oraz stworzono system identyfikacji wizualnej. 
Autorka opracowała logo biura podróży, a także stworzyła 
piktogramy zastosowane w materiałach reklamowych. 
Przygotowany został projekt graficzny strony internetowej 
oraz aplikacji mobilnej. Wykonano projekty ulotek rekla-
mowych, papieru firmowego, wizytówki, identyfikatora, 
notesów oraz toreb reklamowych. Na szczególną uwagę 
zasługują plakaty, które reklamują opracowane przez 
autorkę wycieczki śladami sławnych artystów. Całość 
dopełnia opracowany spot reklamowy Biura Podróży ART 
OF TRAVEL.



Spot reklamowy Biura Podróży ART OF TRAVEL
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych 
prof. nadzw. Marek Grzyb

PRACA PISEMNA: 
Budowanie marki Biura Podróży ART OF TRAVEL
RECENZENT: 
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

k.czarny@op.pl 

Identyfikacja wizualna 
biura podróży  

ART OF TRAVEL 
teczka, lejaut strony 

smartfon



ALEKSANDRA CZUDŻAK
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Pies – czyli rozważania na temat dwoistości natury 
ludzkiej. Różne formy wydawnicze.
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:  
ad. Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA
To już koniec? A przecież się wydaje, że dopiero się 
zaczęło: wchodzi studentka do pracowni ilustracji, żeby 
się zapisać, rozkłada na stole szkicowniki, jeszcze nie 
wiem, co w nich jest, za chwilę do nich zajrzę, ale najpierw 
zaglądam w oczy autorce i już wszystko wiadomo. Syrena 
alarmowa wyje, czerwona lampa pulsuje: talent, talent, 
talent!!! Szkicowniki tylko to potwierdzają – tysiące rysun-
ków i zapisków, jakieś niepokojące twarze z wybałuszony-
mi oczami, zagryzmolony każdy centymetr kwadratowy, 
wszystko się tu kłębi i kotłuje jakby jakaś dzika bestia 
wyskoczyła z lasu i przeorała te zeszyty siłą swojej pasji.
Przypomina mi się to pierwsze spotkanie, bo odbyło się 
niemal w całkowitej ciszy (bestia się tylko przedstawiła: 
Aleksandra Czudżak). Dziś przeglądam jej pracę dyplo-
mową – książkę autorską „Pies”– i znów cisza jak makiem 
zasiał. Bo brak słów? Bo zachwyt i szczęka opada? ‒ to 
też, ale cisza jest tu świadomym wyborem, środkiem 
artystycznym, który zamusza do skupienia i wyostrzenia 
zmysłów. To książka bez słów, przemawia samymi obra-
zami – otwieramy ją, a właściwie w nią wchodzimy, bo jej 
format przypomina drzwi. Puk, puk – natychmiast uwodzi 
nas jej klimat, czujemy na sobie spojrzenia bohaterów 
i wraz z nimi zaraz gnamy gdzieś przez las. Słychać każdy 
odgłos: trzask gałązki pod stopami, oddech psa, czuć 
nawet jak mrówki chodzą po dłoni a nam coś łazi po 
plecach. Oto magia obrazu: „Pies” to opowieść o trudnej 
relacji między bliskimi sobie ludźmi, o rozpadzie ich 
relacji i próbie ich naprawienia, o sile uczuć, pierwotnych 

Wesela ptasie, 
akwaforta

Ciężka droga senna, 
akwaforta, druk cyfrowy

Ilustracja z książki Pies



instynktów i dwoistości ludzkiej natury. Autorka buduje 
narrację w iście filmowy sposób: to skupia naszą uwagę  
na wąskich kadrach i detalach (brrr... te mrówki jak  
z „Psa Andaluzyjskiego”), by za chwilę machnąć szeroki 
pejzaż, aż człowiek musi  złapać oddech. i to wszystko 
bez jednego słowa! Bo „Pies” Aleksandry Czudżak, to 
stustronicowa czarno-biała rysunkowa powieść, niemalże 
scenopis, wystarczy dopisać muzykę, dodać trochę 
trzasków i dźwięk projektora, rozwiesić ekran i poczuć  
się jak w starym, dobrym kinie.

Portrety osobiste – seria grafik
Pracownia Intaglio
PROMOTOR:  
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

ANEKS:
Jestem zwierzęciem – seria rysunków 
wielkoformatowych
pracownia rysunku 115
Promotor:  
prof. nadzw. Przemysław Pintal

PRACA PISEMNA: 
Zezwierzęcenie – czyli rozważania na temat 
dwoistości natury ludzkiej
RECENZENT: 
as. Sebastian Łubiński

aleksandra.czudzak@gmail.com

Autorka z rysunkami 
z serii Jestem zwierzę-

ciem, fot. Olga Anna 
Markowska

Ilustracje z książki Pies



MARTA FURTAK
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Budowanie marki oraz strategia marketingowa 
produktu turystycznego
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Tematem pracy magisterskiej jest budowa marki oraz 
strategia marketingowa
produktu turystycznego. Firma „Zodiak” charakteryzuje  
się organizacją wyjazdów, których motywem przewodnim 
jest obserwacja gwiazd w parkach ciemnego nieba.  
Projekt opiera się na minimalistycznym znaku firmy. 
Logotyp jest połączeniem nazwy zodiak oraz graficznej 
interpretacji spadającej gwiazdy. w trosce o czytelność 
logo została uwzględniona księga znaku. w skład strategii 
marki wchodzą akcydensy: papier firmowy, wizytówki, 
koperty, teczki, plakaty oraz strona internetowa – na ekran 
i nośniki mobilne. Zastosowana kolorystyka oraz propozy-
cja graficzna wspólnie budują jednolitą strukturę wizualną 
i informacyjną. 
Przedmiotem opracowań są również nośniki reklamowe: 
ekologiczna torba, kubki, T-shirty, leżaki; w tych mate-
riałach uwzględnione są: logo firmowe, znaki określające 
trasę podróży. Opierając się na graficznych interpretacjach 
tras powstała spersonalizowana biżuteria dla uczestników 
podróży.

Budowanie marki  
oraz strategia marketingowa 

produktu turystycznego 
plakaty promocyjne, pocztówki



Zodiak – multimedialna interpretacja gwiazd.  
Forma ekranowa
Pracownia Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Marek Grzyb

PRACA PISEMNA:
Projektowanie marki oraz strategia marketingowa 
produktu turystycznego.
RECENZENT: 
as. Dorota Miłkowska

m.d.furtak@gmail.com

Zodiak – multimedialna  
interpretacja gwiazd.  

Forma ekranowa, plansze z projek-
tem strony internetowej



MONIKA GŁOWACZEWSKA
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Prototyp interfejsu funkcjonalnej aplikacji 
ułatwiającej adaptację w mieście.
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR:
ad. Łukasz Paluch

RECENZJA PROMOTORA
Pomysł na pracę dyplomową Moniki Głowaczewskiej 
przyszedł dzięki jej doświadczeniu dwóch lat spędzonych 
na studiach poza granicami kraju. Aplikacja HalloCity 
jest przeznaczona dla osób szukających bazy skupiającej 
w sobie wszelkie niezbędne informacje do odnalezienia się 
w nieznanej przestrzeni. Znajdują się w niej m.inn adresy 
instytucji, oceny atrakcyjności lokalizacji w poszczególnych 
częściach miasta, porady dotyczące komunikacji miejskiej 
i transportu, spis restauracji z lokalną kuchnią oraz 
zbiór podstawowych rad dla nowych gości. Aplikacja ma 
w założeniu służyć zarówno turystom jak i osobom, które 
mają zamiar spędzić w mieście dłuższy czas (studneci 
programów Erasmus, obcokrajowcy oraz osoby szukający 
zatrudnienia).
Prezentacja dyplomowa miała za zadanie przedstawić 
nawigację po programie na podstawie przykładu Wrocła-
wia. Projekt aplikacji telefonicznej został przygotowany 
w ten sposób, żeby można było go rozwijać w przyszłości 
o kolejne lokalizacje.
Monika Głowaczewska poświęciała dużo uwagi na to, żeby 
projekt był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika 
i odpowiadał standardom Ux . Zadbała również o szatę 
graficzną, która jest całkowicie podporządkowana funkcjo-
nalności programu ale jednocześnie bardzo dopracowana 
i estetyczna.

Prototyp interfejsu funkcjo-
nalnej aplikacji ułatwiającej 

adaptację w mieście.
Hellocity

Podgląd wybranych 
ekranów aplikacji

wizytówki
Plansze prezentacyjne, 

ukazujące i wyjaśniające 
elementy aplikacji  

(typografia, paleta kolorów, 
przykładowe ekrany, ikony)



Baby bez retuszu ― grafiki inspirowane kobiecymi 
kształtami.
Pracownia Książki Artystycznej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

PRACA PISEMNA:
Przewodnik miejski. Projektowanie funkcjonalnej 
aplikacji mobilnej.
RECENZENT: 
as. Maciej Kodzis

monika.glowaczewska@gmail.com

Baby bez retuszu ― grafiki inspirowane kobiecymi kształtami.
format: 50 × 70 cm, technika: akwaforta/sucha igła  

Prezentacja prac



Wizerunek marki booku
projekt etui na telefon  

GABRIELA GORĄCZKO
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Budowa wizerunku marki booku
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Projekt podejmuje temat polskiego folkloru we współ-
czesnym świecie. Celem Pani Gabrieli jest ukazanie za 
pomocą nowego języka wizualnego dziedzictwa kulturo-
wego, jak również wzbogacenia go o aktualne możliwości 
technologiczne. Działania te  nazywa Neofolkiem. 
Popularyzuje ten temat poprzez Instagram pod nazwą 
#neofolkdesign, gdzie wymienia się doświadczeniami 
z innymi twórcami.
W tym celu wykreowała markę booku, której głównymi 
produktami są etui na IPhone'y. Dewizą marki jest to, 
żeby każdy użytkownik posiadający etui na telefon, nigdy 
nie zapominał czym jest natura. Zaprojektowane przez 
Gabrielę grafiki to motywy roślinne, zwierzęce, muzyczne, 
formy geometryczne, nawiązujące do rejonu Bieszczad. 
Swoje prace wykonuje metodą sitodruku oraz grawerem. 



Neofolk inspirowany naturą
ekspozycja dyplomowa

Neofolk inspirowany naturą
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eskperymentalnych 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik

ANEKS:
Neofolk inspirowany naturą
Pracownia Ekspansji Graficznej
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska

PRACA PISEMNA: 
Budowa wizerunku marki booku
RECENZENT: 
as. Wojciech Kołacz

gabrielagoraczko@gmail.com



TOMASZ KRAWCZYK
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

RAPlakaty – odcienie polskiego rapu w plakatach 
typograficznych 
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

RECENZJA PROMOTORA
Opracowanie dyplomowe Tomasza Krawczyka obejmuje 
serię plakatów w formacie 100 × 70 cm, zestaw wlepek, 
koszulki promocyjne oraz szkicownik procesu projekto-
wego. Dyplomant z dużym zaangażowaniem, entuzjazmem 
i wnikliwością przechodził kolejne etapy przygotowań 
i realizacji dyplomu. Przeprowadził szeroki rekonesans 
merytoryczny i projektowy dokumentując niezbędne 
informacje, koncepcje oraz liczne materiały obrazowe do 
poszczególnych plakatów. Zasadnicza część opracowania 
stała się dla autora osobistą drogą przez wieloletnią 
historię poznawania, akceptacji, negacji oraz inspiracji 
polską muzyką hip-hopową. Kolejne odsłony i odcienie 
rapu były wędrówką poprzez style, wybrane miasta 
oraz społecznokulturowe tło do kreowania autorskich 
kompozycji. Tomasz odcisną w projektach różnorodne 
konteksty przynależne i oddziaływujące w kręgach takich 
artystów jak Peja, Donguralesko, Magik czy ks. Bartczak. 
Kluczowym elementem dyplomowych analiz i odkryć była 
typogra a nadanie elementom literniczym głównej roli 
w artystycznym przekazie. Plakaty powstawały w oparciu 
o precyzyjny i dopracowany proces doboru, przekształ-
ceń, testowania alternatywnych układów oraz właściwego 
projektowania i scalania wybranych elementów. Ważnym 
dopełnieniem poszczególnych prac były motywy gra czne, 
które dyplomant wrażliwe zaprojektował do kolejnych 
hip-hopowych stylistycznych wcieleń. 
Całość dyplomu Tomasza Krawczyka bardzo skutecznie 
wzmocniły wszystkie dodatkowe elementy promocyjne 
potwierdziły bardzo trafny i świadomy wybór magister-
skiego opracowania. 

RAPlakaty – odcienie polskiego rapu 
w plakatach typograficznych

Rogal ‒ plakat koncertowy dla rapera 
Rogala DDL

plakat Bartczak ‒ plakat  
koncertowy dla ks. Jakuba Bartczaka

plakat Magik ‒ plakat koncertowy dla 
Piotra „Magika” Łuszcza

Sobota ‒ plakat koncertowy dla 
Michała „Soboty” Sobolewskiego



Blokersi
książka artystyczna

Blokersi – książka artystyczna z ilustracjami 
przedstawiającymi miasto i jego mieszkańców jako 
elementy kultury hip-hopowej. 
Pracownia Książki Artystycznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

PRACA PISEMNA: 
RAPlakaty – odcienie polskiego rapu w plakatach 
typograficznych 
RECENZENT: 
as. Maciej Majchrzak

krawczyktk@gmail.com 



ZOFIA KRUSZEWSKA
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Zespół Szkół nr 5 we Wrocławiu.  
Nowa siedziba, nowa identyfikacja
Pracownia  Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Celem pracy magisterskiej było opracowanie spójnej 
i atrakcyjnej strategii wizualnej dla Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 5 we Wrocławiu. Pretekstem tej kreacji 
graficznej stała się nowa lokalizacja oraz współczesna 
architektura szkoły. 
Autorka zaprojektowała trzy logotypy dla trzech jedno-
stek organizacyjnych mieszczących się w budynku. Znaki 
obejmowały Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 we 
Wrocławiu, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26 oraz Liceum 
Ogólnokształcące nr V. Inspirację dla sygnetów stanowiły 
podstawowe figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, 
ćwiartka koła, które są charakterystyczną częścią 
architektury szkoły. Dominujące w przestrzeni szkoły 
kolory: pomarańczowy i czarny, również odnalazły swoje 
miejsce w identyfikacji wizualnej. Projektowi towarzyszy 
szeroka oferta piktogramów, wayfinding, mapa, numeracja 
pomieszczeń. Praca magisterska zawiera również respon-
sywny projekt strony internetowej z wersją na ekran i na 
urządzenia mobilne, akcydensy, gadżety reklamowe oraz 
animacje promocyjne.

Zespół Szkół nr 5  
we Wrocławiu.  

Nowa siedziba,  
nowa identyfikacja

ekspozycja dyplomowa, 
projekt  nadruku na koszulkę



Zespół Szkół nr 5 we Wrocławiu.  
Animacje promocyjne
Pracownia Komunikacji Medialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Zespół Szkół nr 5 we Wrocławiu.  
Nowa siedziba, nowa identyfikacja
RECENZENT: 
as. Grzegorz Osowski

kruszewska7@gmail.com

Zespół Szkół nr 5 
 we Wrocławiu.  

Animacje promocyjne
kadry z animacji



KAMIL LACH
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Projekt magazynu o działaniach wizualnych 
w przestrzeni miejskiej
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch

RECENZJA PROMOTORA
Praca Kamila Lacha to autorski projekt zina  xplore, 
poświęconego progresywnym kierunkom w sztuce ulicy. 
Pomimo tego, że street art jest niekwestionowaną częścią 
światowej kultury wizualnej a jego twórcy funkcjonują na 
rynku sztuki, nadal brakuje opracowań, rzucające światło 
na aktualne tendencje powstające w naturalnym dla 
niego środowisku. Nazwa zina, ma w zamierzeniu autora 
nosić w sobie grę słowną, przywołującą skojarzenie 
z penetrowaniem ulicznej tematyki i odkrywaniem tego co 
nowe. Zin jest formą magazynu konstuowanego z pozycji 
miłośnika tematu, a nie wykształconego krytyka. Jedną 
z aktywności Kamila są miejskie realizacje, więc jako 
redaktor porusza się po obszarze, który nie jest mu obcy. 
Zaprosił do współpracy zarówno interesujących artystów 
jak i osoby dokumentujące sztukę ulicy, tym samym 
mamy w zinie zarówno wywiady jak i tematyczne eseje. 
Artykuły przeplatane są zdjęciami ulicznych realizacji 
oraz, w przerwach między nimi, grafikami samego autora. 
Projekt graficzny i skład magazynu pozostaje w relacji 
z jego treścią – przywołując skojarznia z subkulturowymi 
rozwiązaniami estetycznymi (wybór nagłówkowego 
kroju pisma, niestandardowe zabiegi kompozycyjne). 
Jak na self-publishingowe wydawnictwo przystało, 
magazyn wydrukowany jest technologią, pozwalającą na 
niskie nakłady – w tym przypadku jest to druk cyfrowy. 
Undergroundowy rys nadaje forma zapakowania zina 
w woreczku strunowym wraz z bonusowymi materiałami 
graficznymi (wlepki).

Magazyn  XPLOR
obrona

widok paczki z magazynem + widok okładki
wybrane rozkładówki



Seria sitodrukowych plakatów
Pracownia sitodruku
PROMOTOR: 
prof. zw. Christopher Nowicki

PRACA PISEMNA: 
Działania wizualne w przestrzeni miejskiej
RECENZENT: 
as. Joanna Jopkiewicz

zgonowicz@gmail.com

Seria plakatów
sitodruk



CECYLIA MACH
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

System Identyfikacji Wizualnej dla Szkół 
Podstawowych w Polsce. 
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch 

RECENZJA PROMOTORA
Praca dyplomowa Cecylii Mach to ambitny projekt 
opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla 
polskich szkół podstawowych. Studentka stanęła przed 
trudnym zadaniem zaprojektowania zasad, w których 
musiała uwzględnić szereg ograniczeń i zmiennych, jakie 
panują m.in. w nazewnictwie szkół oraz ułatwić edycję 
projektu dla niedoświadczonego użytkownika. Zanim 
przystąpiła do pracy, dokonała więc szczegółowej analizy 
problemów, z którymi musi się zmierzyć.
Projekt logo Cecylia oparła o kształt tarczy, który 
funkcjonuje w wielu oznaczeniach szkół i jest najszybciej 
kojarzącym się z nimi reprezentatywnym symbolem. 
Wewnętrzny podział tarczy składa się z pól służących 
do wpisania skrótu SP (Szkoła Podstawowa) numeru 
szkoły oraz nazwy miasta/miejscowości. System zakłada 
warianty dostosowujące się do różnej długości miast 
lub braku numeru. Pełna nazwa szkoły znajduje się przy 
tarczy. Dla większego zróżnicowania, autorka zdecydowała 
się na użycie kodu kolorystycznego – każde województwo 
dostało przydzieloną barwę. Cecylia zaprojektowała 
również projekt tablic na drzwi oraz serię piktogramów 
dla sal kierunkowych. Na potrzeby dyplomu studentka 
przygotowała starannie opracowaną księgę systemową, 
która zbiera w sobie instruktaż i zasady korzystania 
z projektu, przygotowała komplet plików edycyjnych oraz 
przedstawiła wydruki wybranych elementów identyfikacji.

Piktogramy
Piktogramy, pokazane na przyładzie wizualizacji na drzwiach.

Piktogramy
Znak i pktogramy, pokazane na przyładzie wizualizacji na gadżetach i akcydensach, na przykładzie województwa śląskiego.

System 
Identyfikacji 

Wizualnej dla Szkół 
Podstawowych 

w Polsce. 

Piktogramy, pokazane 
na przyładzie 

wizualizacji 
na drzwiach.

Znak i pktogramy, 
pokazane na przyładzie 

wizualizacji na gadże-
tach i akcydensach,

 na przykładzie 
województwa 

śląskiego.



Co w nas tkwi? Książka Artystyczna wykonana 
w różnych technikach graficznych. 
Pracownia Książki Artystycznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
 
PRACA PISEMNA: 
System Identyfikacji Wizualnej dla Szkół 
Podstawowych w Polsce
RECENZENT: 
 as. Dorota Miłkowska 

cecylia.mach@wp.pl

Co w nas tkwi? 
Książka Artystyczna 
wykonana w różnych 

technikach graficznych. 



MAGDALENA MARIA MAKSIAK
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Identyfikacja Wizualna Muzeum Farmacji  
we Wrocławiu.
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch

RECENZJA PROMOTORA
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
to miejsce poświęcone historii nauki i rozwojowi wiedzy 
z zakresu zdrowia i leczenia. Renesansowo-klasycystyczna 
kamienica, w której się znajduje, jest jedynym w Polsce 
zachowanym obiektem architektonicznym utrzymanym 
w tym stylu i jedynym w kraju obiektem, w którym od  
ii poł.  Xiii w. do początku lat 50. XX  w. bez przerwy 
funkcjonowała apteka.
Podstawowym założenieniem Magdaleny Maksiak było 
uszanowanie historycznego charakteru tego miejsca 
z równoczesnym wprowadzeniem do projektu rysu 
nowoczesności. Jej logo to starannie wykreślony kwiat 
konwalii, rośliny cenionej w ziołolecznictwie, nawiązujący 
w formie do polskiego projektowania znaków z lat 60-
tych. Identyfikacja wizualna zbudowana jest na szlachet-
nej typografii i kolorze złotym. w skład pracy dyplomowej 
wchodzi również komplet szablonów do druków promują-
cych wydarzenia w Muzeum, zestaw akcydensów, księga 
systemowa i wayfinding z bardzo interesującym formalnie 
zbiorem piktogramów. Projektując tablice informacyjne, 
autorka wzięła pod uwagę zmienne natężenie oświetlenia 
w całym obiekcie. Układ tekstów na drukach jest zrówno-
ważony i oparty na klasycznych podziałach. 

Identyfikacja Wizualna Muzeum Farmacji we Wrocławiu.
akcydensy, ulotka, plakat promocyjny, nadruk-koszulka



Zestaw symbolicznych znaków  
– gipsoryt, transfer na ciało.
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska

PRACA PISEMNA:
Człowiek i/kontra znak.
RECENZENT: 
as. Nina Pawłowska

magdalena141741@gmail.com

Zestaw symbolicznych 
znaków – gipsoryt, 

transfer na ciało.
Znak, surowe formy 

gipsów



SARA MAKUCH
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Projektowanie dla zmysłów. Identyfikacja wizualna 
marki tekstylnej. 
Pracownia Identyfikacji Wizualnej 
PROMOTOR:
ad. Łukasz Paluch

RECENZJA PROMOTORA:
Annou jest autorską marką Sary Makuch zainicjowną na 
potrzeby dyplomu. w jej ramach projektuje serie geome-
tryczno-organicznych wzorów, które nstępnie reprodukuje 
na wysokiej jakości materiałach (jedwabnych chustach, 
szalach). Wzory wyróżniają się spójnością i dbałością 
o szczegół. Ich gamę kolorystyczną autorka zawęziła do 
palety korespondujących ze sobą kolorów. 
Kolejnym założeniem Sary było zaprojektowanie spójnej 
graficznej i promocyjnej wizji marki. 
W skład identyfikacji graficznej wchodzi projekt logo, 
księga znaku, druki akcydensowe, pudełka i opakowania 
dla produktów. Sara zaprojektowała również katalog, na 
potrzebę którego zorganizowana została profesjonalna-
sesja zdjęciowa.
Projekt logo i graficznych elementów identyfikacji 
wizualnej opiera się na starannie dobranych środkach 
plastycznego wyrazu: oszczędnie zastosowanej kolorysty-
ce, prostej typografii oraz szlachetnych technikach druku 
i materiałach. Sara Makuch jest projektantką obdarzoną 
szczególną wrażliwością. w jej projektach każdy szczegół 
kompozycyjny jest istotny a układ i proporcje elementów 
graficznych dokładnie wyważone i przemyślane.  

Identyfikacja wizualna  
marki tekstylnej Annou

logo, akcydensy, kimono 
i apaszka



Nova Botanica. 
Cykl o zmysłowości roślin. Pracownia Intaglio 
PROMOTOR:
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

PRACA PISEMNA: 
Projektowanie dla zmysłów.
RECENZENT: 
as. Wojciech Kołacz

makuch.sara@gmail.com

Nova Botanica
Fascicularia bicolor

akwaforta + akwatinta

Nova Botanica
Monstera deliciosa

akwaforta + akwatinta



Projekt kroju pisma  i  layoutu czasopisma
font, rozkładówki

IWONA MATKOWSKA
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Projekt kroju pisma i layoutu do czasopisma 
literackiego.
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

RECENZJA PROMOTORA
Decyzja o wyborze i zakresie dyplomu Iwony Matkowskiej 
była dla mnie i kolegi as. Maciej Majchrzaka ważną 
i odważną deklaracją ambitnej i zdeterminowanej młodej 
projektantki. Iwona przeniosła się na rok dyplomowy do 
naszej Pracowni z mocnym postanowieniem zaprojekto-
wania nowego kroju oraz layoutu i całego premierowego 
numeru do wydawnictwa literackiego „Interpretacje”. 
Wydanie czasopisma planowane było przez Muzeum 
Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, z którym już od kilku miesięcy współpracowała 
dyplomantka. Praca nad projektem przebiegała zatem 
dwutorowo as. Maciej Majchrzak prowadził z Iwoną prace 
nad nowym szeryfowym krojem, a ja koncentrowałem się 
na założeniach merytorycznych i formalnych koniecznych 
w zaprojektowaniu magazynu. Iwona wykonała imponują-
cą i metodyczną pracę aby w ciągu kilku miesięcy profe-
sjonalnie opracować założenia projektu. Wielosesyjne 
podejścia do fontu, setki szkiców i dopracowań w progra-
mie Glyphs oraz żmudna droga analiz i decyzji określają-
cych założenia magazynu literackiego prowadziły Iwonę 
do określonego celu. Ostatecznym efektem prac stało się 
6 wielkoformatowych druków prezentujących proces i pro-
jekt kroju oraz wybrane rozkładówki magazynu, premiero-
wy numer 112-to stronnicowego magazynu „Interpretacje” 
oraz cyfrowe plansze prezentacyjne ukazujące proces 
projektowania dyplomu. Mogę potwierdzić, że Iwona Mat-
kowska wyszła w pełni obronną ręką z obrony dyplomu 
magisterskiego i udowodniła, że solidną i zaangażowaną 
postawą projektantki można osiągnąć w krótkim okresie 
czasu bardzo profesjonalne rezultaty. 



Kod społeczny
sitodruk

Kod społeczny
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
prof. zw. Christopher Nowicki

PRACA PISEMNA:
Projekt kroju pisma i layoutu do czasopisma 
literackiego.
RECENZENT: 
st. wykł. Jacek Kotowicz

iwona.matkowska@icloud.com



MAJA MISZTAL
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Insectida
Pracownia ilustracji
PROMOTOR:
ad. Tomasz Broda

recenzja Promotora
Wyobrażacie sobie dzieciństwo dziewczynki o imieniu 
Maja? w szkole i na podwórku przezwiska i docinki, 
w kółko tylko vPszczółka” i „pszczółka” ‒ prawdziwa 
plaga!  Człowiek czuje się jak bohater „Przemiany” Franza 
Kafki. I kiedy w końcu napiętnowana owadzim stygmatem 
dziewczynka dorasta, traumatyczne dzieciństwo daje znać 
o sobie serią kart do gry z wizerunkami groźnych istot 
z długimi czułkami, zakutych w chitynowe pancerzyki. 
Spójrzmy na ten arsenał zbrodniczych narzędzi: długie, 
ostro zakończone odnóża, stalowe szczęki, zbroje, skrzy-
dła jak na hełmach japońskich rycerzy. Same kończyny 
jednego owada sterczą jak rzędy pik w „Poddaniu Bredy” 
Velazqueza albo w „Bitwie pod San Romano” Paolo 
Ucella. Te wszystkie lance, kopie, topory, szpady, rapiery, 
buzdygany, autorka wykorzystuje jako jeden z głównych 
elementów karcianych ilustracji ‒ obok wojowniczych 
owadów są ich drugimi bohaterami. Od króla po waleta ‒ 
wszyscy uzbrojeni są tu po zęby. w ruchu, w dynamicznym 
ujęciu, przyłapani gdzieś na polu walki. w rogach kart, 
uproszczone, syntetyczne, jak proporce nad zbrojnymi 
hufcami ‒ pojawiają się emblematy. Ludzkość ‒ wiadomo 
‒ żądna jest krwi i takie karty znakomicie zaspokajają 
zapotrzebowanie na mordobicie w wyrafinowanym stylu. 
Widać tu fascynację japońskim komiksem, w tej stylistyce 
pani Maja porusza się zręcznie jak pająk w sieci, z kolora-
mi radzi sobie jak rusałka admirał, a z drukiem  
‒ jak kornik-drukarz. Jednym słowem ‒ robota, że mucha 
nie siada. 



Insectida ― animacja
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Insectida – karty inspirowane własnymi projektami.
RECENZENT: 
ad. Magda Wosik

marilynja01@gmail.com 



KLUCZBORK

1. Kluczbork to...

mój
dom

atrakcyjne 
miejsce

nieatrakcyjne 
miejsce

spokojne 
miejsce

miejsce     
pracy/nauki

miasto,
powiat

36,5% 18,9% 17,6%

8,2% 7,5% 5,0%

2. Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w Kluczborku?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,14

3. Co się Pani/Panu w Kluczborku podoba/nie podoba?

28,0% natura 20,3% brak atrakcji

16,6% architektura 12,3% infrastruktura

15,1% kultura 11,8% inni

8,3% infrastruktura 5,9% brak możliwości rozwoju

6,4% rozwój 4,3% brud

2,8% czystość 2,1% służba zdrowia

9,2% sklepy 9,6% zaniedbane obiekty

Identyfikacja wizualna 
Kluczborka

Podstawowa wersja znaku

Infografika prezentująca  
wyniki badań o wizerunku 

Kluczborka

Piktogramy

ALICJA PATELSKA
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Projekt miasto. System informacji i identyfikacji 
wizualnej 
Pracowania Reklamy i Informacji Wizualnej 
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński 

RECENZJA PROMOTORA
Projekt miasto obejmuje wizualizacje danych pocho-
dzących z badań ankietowych dotyczących wizerunku 
Kluczborka oraz projektowanie systemu informacji 
i identyfikacji wizualnej. Jego celem jest przedstawienie 
danych ilościowych w przystępny sposób oraz zaprezen-
towanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na 
konkretne problemy. w swojej pracy łączę dwa podejścia – 
projektowe i badawcze. 
Proces projektowy składał się z następujących kroków – 
analizy, która pozwoliła odkryć słabe i mocne strony 
miasta oraz określić kontekst kulturowy, społeczny i eko-
nomiczny, planowania strategicznego, które umożliwiło 
stworzenie silnej i wyróżniającej się marki oraz zwiększe-
nie jej rozpoznawalności oraz kreacji, czyli dostarczenia 
innowacji w kontekście problemów. 
Głównym celem projektu jest odbiorca – wykorzystanie 
jego perspektywy ułatwiło zdefiniowanie sytuacji 
zastanej, a także efektowne rozwiązanie problemów pro-
jektowych. Wszelkie działania opierały się na najbardziej 
charakterystycznych elementach tożsamości miejskiej, 
które zostały zidentyfikowane w badaniach empirycznych 
takich jak: walory przyrodnicze, tradycje pszczelarskie, 
rozbudowana baza sportowa oraz instytucje kultury.

kościół NSPJ kościół MBWW kościół ewangelicki ratusz

hala OSiR basen kompleks parkowo-leśny stacja PKP

kino Bajka muzeum biblioteka galeria Miodowa



Projekt miasto.  
Mapa interaktywna i film promocyjny 
Pracownia Perswazji Medialnej 
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch 

PRACA PISEMNA: 
Projekt miasto.  
System informacji i identyfikacji wizualnej 
RECENZENT: 
prof. Michael Fleischer 

alicja.patelska@gmail.com

Identyfikacja wizualna Kluczborka
Interaktywna mapa

Plakaty promujące  
wydarzenia w Kluczborku
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Stobrawa

Jeśli do kina,
to tylko do Bajki!

KLUCZBORK

Pchli targ
28.07.2018
10:00–14:00
Rynek, Kluczbork

Sprzedaj lub zamień wszystko, co Tobie 
zawadza, a innych zachwyci!
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

·
·
·

KLUCZBORK



ALEKSANDRA PRZEKOCIŃSKA
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Polskie Parki Narodowe – ujednolicony system 
informacyjno-wizualny
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Projekt powstał z myślą o wprowadzeniu jednolitego 
systemu wizualnego dla Polskich Parków Narodowych. 
Autorka zaprojektowała logo, uniwersalne dla wszystkich 
parków, uwzględniając ich położenie geograficzne. 
Dokonała tego za pomocą prostych, lapidarnych znaków 
graficznych. Kampanię rozwinęła o serię plakatów 
z ilustracjami przedstawiającymi obecne sygnety parków, 
które wzbogaciła o nową kolorystykę, nadając im nową 
wartość estetyczną. w celach promocyjnych powstał 
gift box  zawierający mapę, bilet, ulotkę informacyjną, 
broszurę oraz płaszcz przeciwdeszczowy.



Polskie Parki Narodowe – instalacja multimedialna
Pracownia Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR:
prof. nadzw. Marek Grzyb

Praca Pisemna 
Polskie Parki Narodowe – ujednolicony system 
informacyjno-wizualny
RECENZENT: 
as. Joanna Jopkiewicz

olka.przekocinska@gmail.com



Kreacja graficzna. 
Budowanie wizerunku 

własnej marki.
Seria plakatów  

z bohaterami 
osobowości

Layout strony

Logo na ceramice

Wnętrze opakowania

ROKSANA RATAJCZAK
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Kreacja graficzna. Budowanie wizerunku  
własnej marki.
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Obiekty ceramiczne dopasowane do czterech typów oso-
bowości to produkt, który został opracowany na potrzeby 
dyplomu magisterskiego. Kolor oraz nadrukowana grafika 
na przedmiotach stanowią kluczową część charakte-
ryzującą temperamenty – sangwinika, melancholika, 
flegmatyka i choleryka. Wspólnie ze studentką wzornictwa 
przemysłowego – Aleksandrą Horodyską, opracowała 
opakowania na potrzeby powstających obiektów. Aby 
produkty mogły skutecznie zaistnieć na rynku studentka 
zbudowała własną markę Roksana Ratajczak Design. 
Całości towarzyszy identyfikacja wizualna: znak, strona 
internetowa, wizytówki, a nośnikami są plakaty oraz druki 
informacyjne. Idąc za głosem autorki „język wizualny nie 
zawsze musi być obarczony sztywnymi zasadami, być 
zachowawczy, czy zgodny z aktualnymi trendami”, Roksa-
na stawia na swobodę, autentyczność i lapidarny obraz 
graficzny. Korzysta z różnych obszarów sztuki: rysunku, 
projektowania graficznego, wzornictwa przemysłowego 
i ceramiki. Proponuje kreację wizualną, która ma być nie 
tylko częścią marki, ale ma także uosabiać autorkę.



Druk na ceramice – obiekty dedykowane typom 
osobowości
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska

PRACA PISEMNA: 
Kreacja graficzna. Budowanie wizerunku własnej 
marki.
RECENZENT: 
as. Anna Kodź

rroksana.ratajczak@gmail.com

Druk na ceramice  
– obiekty dedykowane 

typom osobowości
Samodzielnie ulepione 

podstawki z gliny

Kubki na ekspozycji

Obrona

Wnętrze opakowania

Opakowanie



SYLVIA ROMAN
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Pullover – promocja autorskiej firmy 
rękodzielniczej – opracowanie graficzne 
wydawniczych form promocyjnych i identyfikacji.
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
PROMOTOR:
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

RECENZJA PROMOTORA
Wielką pasją Sylwii Roman, oczywiście poza projektowa-
niem i grafiką, od bardzo wczesnych lat było tworze- 
nie autorskich wyrobów rękodzielniczych wykonywanych 
szydełkiem i na drutach. Naturalnym więc wydało 
się podążenie tym kierunkiem i Sylwia zaproponowała 
stworzenie autorskiej marki rękodzielniczej obejmu- 
jącej wszelkie niezbędne elementy tożsamościowe: nazwę, 
logo, identy kację wizualną, liczne piktogramy, 
metki i zawieszki a także promocyjny, rmowy magazyn. 
Dyplomantka bardzo skrupulatnie i metodycznie 
podeszła do każdego z elementów pracy dyplomowej. 
Wszystkie etapy przebiegały sprawnie i w profesjonal- 
ny, właściwie zaprojektowany sposób. Obok „obowiązko-
wych” elementów jak wdzięczna i sugestywna nazwa 
rmy, skuteczne i inspirujące logo, po serię studyjnych 
zdjęć do autorskiego magazynu wszystkie działania 
projektowe prowadziły Sylwię do precyzyjnie zaplanowa-
nego nału opracowania. 
Bardzo ważnym i cennym etapem dyplomu stały się 
elementy identy kacyjne dla „Pulloveru” były to liczne 
piktogramy, które w twórczy i bardzo spójny sposób 
dopełniały generalnej koncepcji projektowej. Sylwia  
z dużym wyczuciem i celnym syntetycznym ujęciem 
opracowała motywy zwierzęce przybliżające pochodzenie 
wełny, motywy przyborów do wykonywania prac czy 
praktyczne symbole właściwego użytkowania włóczko- 
wych kreacji. 

Pullover – promocja autorskiej firmy rękodzielniczej  
– opracowanie graficzne wydawniczych form

logo, księga znaku, piktogramy 



Bardzo praktyczny i profesjonalny projekt dyplomowy 
potwierdził wysokie kompetencje i predyspozycje Sylwii 
Roman jako świadomego i dojrzałego projektanta gra 
cznego. 

Gomenghast-książka artystyczna z ilustracjami  
do trylogii Mervyna Peaka Gormenghast.
PROMOTOR:
Pracownia Książki Artystycznej
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

PRACA PISEMNA:
Pullover – promocja autorskiej firmy rękodzielniczej
RECENZENT: 
ad. Anna Trojanowska

splusr.12@gmail.com

Ilustracje do trylogii 
Mervyna Peaka 

Gormenghast
wykorzystana do 

stworzenia książki 
artystycznej



VASYL SAVCHENKO
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Moje Curriculum Vitae
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:
ad. Tomasz Broda

Moje Curriculum Vitae
ekspozycja Galeria Neon,

książka autorska



Marzenie i Pamięć
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR:
prof. zw. Jacek Szewczyk

PRACA PISEMNA:
Moje Cirriculum Vitae
RECENZENT: 
ad. Jakub Jernajczyk

vasaart94@gmail.com

Marzenie i Pamięć
ekspozycja, rysunek



PAWEŁ SKOTNICKI
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
Pracownia  Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA
Projekt identyfikacji wizualnej dla miasta Paczków to 
próba stworzenia języka graficznego dla miejsca, którego 
głównym atutem jest zabytkowa architektura. Praca 
obejmuje koncepcję herbu miejskiego zbudowanego 
zgodnie z zasadami heraldycznymi, logotypu miasta, kroju 
pisma o dwóch odmianach, wayfindingu, aplikacji oraz 
systemu graficznego. Projekt ma za zadanie ujednolicić 
wszelkie materiały promocyjne, ponownie zainteresować 
mieszkańców bogatą historią i zabytkową urbanistyką 
oraz ułatwić nawigację zwiedzającym. 

Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
Herb miejski miasta Paczków

Identyfikacja wizualna

Grafika promocyjna

Logotypy organów miasta



Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA:
Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
RECENZENT:
ad. Tomasz Pietrek

pawel.skotnick@gmail.com

Kształtowanie tożsamości  
miasta Paczków
Aplikacja Miasta

Wayfinding, tablice



ADRIANA TYBURCZY
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Shoetopia – identyfikacja wizualna koncepcji 
biodegradowalnego obuwia drukowanego w całości 
w technologii FDM
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch

RECENZJA PROMOTORA
Adrianny Trybuczy wybrała bardzo interesujący temat 
identyfikacji wizualnej oraz kampanii promocyjnej dla 
eksperymentalnego projektu „shoetopia”. Projektu, 
który według jego autorek jest rodzajem filozofii a nie 
komercyjnego produktu. Identyfikacja więc nie może 
być standardowa oraz wymaga specjalnego podejścia. 
„Shoetopia” to projekt aplikacji telefonicznej, umożliwia-
jącej w prosty sposób zaprojektowanie i wyprodukowanie 
butów techniką druku 3D. 
Adrianna zaczęła od  poszukiwania inspiracji. Zrobiła 
głęboki research, wykonała wiele prób i testów zanim zde-
cydowała się na wybranie merytorycznego i formalnego 
rozwiązania dla swojego projektu.
Finalnie oparła kampanię na hasłach promocyjnych, 
nadając ich znaczeniu najważniejszą rolę. Dobrała dwa 
wyraziste kroje pisma, które umożliwiły jej zbudowanie 
typograficznych kompozycji. Wykonała również serię zdjęć 
reklamowych oraz film promocyjny. Zakres prac był więc 
wyjątkowo szeroki. Fotograficzno-typograficzne plansze 
występują niekiedy w parach, mających znamiona kam-
panii teasingowej. Zarówno w kampanii jak i elementach 
identyfikacji wizualnej dominuje kolorystyka ograniczona 
do czerni, czerwieni i bieli. 
Adrianne Trybuczy udało się zaprojektować identyfikację, 
zachowując swój język graficzny. To praca z charakterem 
i wyraźnym indywidualnym rysem.

 Shoetopia – identyfikacja wizualna koncepcji 
biodegradowalnego obuwia 

plakaty, billboard, opakowanie na obuwie, 
plecak, pudełko – realizacja



Die Heimat – Horror vacui wobec pustki i minimum  
– poszukiwanie formy
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

ANEKS:
Schaltungen der »ungen« – połączenia mnogości
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
prof. zw. Christopher Nowicki

PRACA PISEMNA:
Praca pisemna: „Die Heimat” – kondycja 
współczesności w kontekście jej źródeł
RECENZENT:
mgr. Zofia Reznik

adrianna.tyburczy@gmail.com

 Shoetopia – identyfikacja wizualna koncepcji  
biodegradowalnego obuwia 

Wizytówki, nadruki na odzieży,
pudełka na obuwie, realizacja
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ALEKSANDRA BOLCEK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Drzewo życia – instalacja interaktywna
Pracownia  Kreacji Przestrzeni Multimedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Ryszard Jędroś

RECENZJA PROMOTORA
Praca dyplomowa Pani Aleksandry Bolcek wiąże się 
z ogromnym zainteresowaniem autorki naturą i jej 
oddziaływaniem na człowieka. Prezentowana instalacja 
interaktywna zaprojektowana została w taki sposób, 
aby mogła być wkomponowana w istniejące środowisko 
roślinne. Całość składa się z sześciu półprzezroczystych 
obiektów – kokonów zawieszonych na drzewie. Wewnątrz 
każdego z nich umieszczone zostało LED-owe oświetlenie. 
Wokół drzewa autorka zamontowała sensory ruchu Pir 
oraz cztery detektory odczytujące dystans człowieka do 
instalacji. Każde zbliżenie się do drzewa powoduje, że
kokony automatycznie „wyczuwają” jego obecność 
i zaczynają rezonować jasnym światłem i wydawać 
charakterystyczne dźwięki. Stopień natężenia światła  
oraz głośność dźwięku, zależne są od odległości osób 
przemieszczających w okolicy drzewa. Praca dyplomowa 
jest przykładem interesującego rozwiązania zarówno 
ideowego jak i warsztatowego.



PRACA PISEMNA: 
Drzewo życia ― instalacja interaktywna (autoreferat)
Pracownia  Kreacji Przestrzeni Multimedialnej
RECENZENT: 
as. Paweł Lisek

aleksandra.bolcek@gmail.com



KACPER GAJDA
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Wear out (Zużycie) ― fotoobiekt
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA
Realizacja dyplomowa Kacpra Gajdy odnosi się do śmierci 
i przemijania, które to zagadnienia zostały ukazane za 
pomocą przedmiotu codziennego użytku. “Wear Out” 
przedstawia “życie” butów po ich zużyciu. Trzy nałożone 
na siebie fotografie przestrzeni generują nowe przed-
stawienie przenikających się miejsc istnienia butów, 
tworzonych przez obrazy wspomnień ich użytkowania. 
Realizacja zaprezentowana jest w formie fotoobiektu skła-
dającego się z trzech podświetlonych od spodu fotografii, 
umieszczonych na przezroczystych płytach przyłożonych 
na siebie w kasetonie, co stwarza specyficzny efekt 
wielokrotnej ekspozycji. Kaseton umieszczony jest na 
specjalnej podstawie – pod nim znajdują się zużyte buty. 
Ich odkrywanie w trakcie akcji artystycznej nawiązuje do 
istoty rekonstrukcji, czyli przywracania znaczenia temu, 
co ukryte i minione. Fotografia jest tutaj zastosowana 
jako nośnik pamięci. Do fotoobiektu dołączone są trzy 
pary słuchawek z dźwiękiem przestrzeni zarejestrowanych 
na fotografiach.



Dokument multimedialny
Pracownia Perswazji Medialne
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Motyw śmierci w fotografii
RECENZENT:
as. Agata Szuba



KATARZYNA GMYREK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Znaki (nie)oczywiste – fotoobiekty
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA
Zestaw fotografii autorskich pani Katarzyny Gmyrek 
przedstawia pięć - należących do autorki - przedmiotów 
(chleb, żarówka, pieniądz, para butów, książka), odbitych 
na płycie plexi i nałożonych na podświetloną formę 
sześcianu z umieszoną w środku tkaniną będącą podstawą 
dla muzealnych obiektów. Każde ze zdjęć ma charakter 
dokumentalny.
Na każdy z obiektów został dodatkowo założony odcisk 
pocałunku symbolizujący oddanie autorki do danego 
przedmiotu. Idea ukazania czci miała za zadanie zwróce-
nie uwagi na rzeczy mało istotne, które użytkowane są 
zwykle bezrefleksyjnie. Fotografie w takim przedstawieniu 
konstruują fikcję widzialności. Obraz uwypukla się na sku-
tek podświetlenia, a zdjęcia zrobione pod odpowiednim 
kątem dają złudzenie, jak gdyby przedstawione obiekty 
istniały w rzeczywistości.



Znaki (nie)oczywiste – multimedialne przedtawienie 
symboliki 
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Surrealizm w fotografii
RECENZENT:
as. Agata Szuba



MAŁGORZATA JANAS
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Houston, mamy problem – animacja 
z wykorzystaniem szablonów i sprayów
Pracownia  Kreacji Przestrzeni Multimedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Ryszard Jędroś

RECENZJA PROMOTORA
Na potrzeby swojej animacji, autorka zaanektowała znaną 
z działań w przestrzeni miejskiej (street art) technikę, 
znajdując dla niej zupełnie nowe zastosowanie.  
Do tworzenia ruchomych obrazów realizacja ta wykorzy-
stuje szablony i spraye. Całość tworzy szczególną
wizualnie, irracjonalną historię, która została pomyślana 
jako rodzaj filmowego żartu. Autorka ulokowała swoją 
historię, gdzieś w odległej galaktyce, w jakiejś kosmicznej 
pizzerii. Jej doręczyciel , realizując jedno z zamówień ‒ 
przez nieuwagę ‒ zderza się z planetą, co w konsekwencji 
doprowadza do zaskakującego finału. Animacja bazuje na 
autorskich rysunkach, które w procesie bardzo pra-
cochłonnego wycinania, zmienione zostały w szablony.  
Używając sprayów, autorka wykorzystała tak przygoto-
wane szablony do stworzenia kolejnych sekwencji swojej 
autorskiej animacji.

Houston, mamy problem 
– animacja z wykorzy-

staniem szablonów 
i sprayów



PRACA PISEMNA: 
Animacja eksperymentalna – historia i nowe 
rozwiązania
RECENZENT: 
ad. Agnieszka Jarząb

miaugorzata04@wp.pl

Houston, mamy problem 
– animacja z wykorzy-

staniem szablonów 
i sprayów



Oprawa multimedialna 
kampanii informacyjnej 

propagującej dietę 
ketogeniczną 

strona główna  
www.ketostrat.pl

animacja ‒ kadry

NATALIA KOSMALA 
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW
Oprawa multimedialna kampanii informacyjnej 
propagującej dietę ketogeniczną
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Stanisław Sasak

RECENZJA PROMOTORA
Celem pracy było zaprezentowanie twórczego poten-
cjału strony internetowej promującej zdrowy styl życia 
w połączeniu z dietą ketogeniczną wzbogaconą o animację  
autorską o charakterze infograficznym a w konsekwencji 
mającej wpływ na modelowanie postaw prozdrowotnych. 
Zawartość merytoryczna strony oraz animacji była 
przez autorkę szeroko konsultowana ze środowiskiem 
wykwalifikowanych dietetyków a sama strona www od 
strony kodowania wykonana przez informatyka. Oprawa 
plastyczna obu elementów została opracowana bardzo 
starannie i adekwatnie do tematu przez samą autorkę 
tworząc spójny i atrakcyjny komunikat wizualny dla osób 
zainteresowanych tematem zdrowia. Poza tym strona 
wzbogacona o poradniki i blog została umieszczona 
w przestrzeni internetowej i służy  użytkownikom a więc 
praca miała charakter wdrożeniowy. Zarówno sam proces 
projektowy wsparty pracą zespołową jak i aspekty 
artystyczne oceniam celująco.  



Oprawa multimedialna 
kampanii informacyjnej 

propagującej dietę 
ketogeniczną

obrona

PRACA PISEMNA:
Promocja zdrowego trybu życia za pomocą nowych 
mediów
RECENZENT: 
ad. Jakub Jernajczyk

12groszyxd@gmail.com



Portret rodzinny 
film poklatkowy, 

 2 min. 22 s

KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Portret rodzinny ― multimedialny zapis relacji 
codziennych
Pracownia Perswazji Medialnej 
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch

RECENZJA PROMOTORA
Autor bohaterem powstałej opowieści uczynił własną 
rodzinę. w skondensowany a jednocześnie wyostrzony 
wizualnie sposób pokazuje życie codzienne. Nie ma w nim 
reżyserii, jest rutyna, są przypadki. Kamera jest zimna 
i niezwykle dokładna. Zastosowana technika poklatkowa 
redukuje wymiar czasu i zagęszcza obraz. Dyplom ma 
charakter wieloekranowej instalacji, przypominającej 
stanowisko monitoringu, gdzie na kilku ekranach podglą-
dani są mieszkańcy – mężczyzna, kobieta, dziecko, pies. 
Jednoczesna projekcja wyolbrzymia opowieść i przenosi ją 
w wymiar metaforyczny.



Portret rodzinny 
film poklatkowy, 

 2 min. 22 s

instalacja dyplomowa

Reminiscencje – fotograficzna realizacja ekranowa
Pracownia Fotomediów
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator

PRACA PISEMNA:
Multimedialne i fotograficzne realizacje artystyczne 
uwzględniające tematykę rodzinną
RECENZENT: 
ad. dr Maja Wolińska



MONIKA LELONEK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Moje delicje ‒ fotoinstalacja
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR:
prof. zw. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA
Na wieloelementowy fotoobiekt Moniki 
Lelonek składa się nakryty stół z czterema 
krzesłami.
Fotografia produktowa (wykonana z góry) 
srebrnej zastawy wydrukowanej na płócien-
nym obrusie przedstawia zastawiony stół 
dla czterech gości. Niezwykle trudny proces 
fotografowania pozwolił autorce na uzyskanie 
naturalistycznego efektu, złudzenia optycz-
nego przygotowanego posiłku. Posiłek ten ma 
jednak inny wymiar. Na paterach umieszczone 
zostały przedmioty związane z domem ro-
dzinnym autorki (kawałek trawy z rodzinnego 
ogródka, kamienie, kora z drzewa rosnącego 
koło domu oraz żyto z pobliskiego pola). 
„Delicje” -  wskazane w tytule – zostały 
ukazane  jako unikatowe specjały związane 
z tęsknotą autorki za domem rodzinnym. Mo-
nika Lelonek zaprasza odbiorcę do swojego 
dzieła – uczty wspomnień i emocji, do uzmy-
słowienia sobie rzeczywistości wewnętrznej, 
która czyni cennym świat materii.

Realizacja dyplomowa pani Moniki Lelonek 
została zaprezentowana na wystawie pt. 
„Things and Thoughts” w Galerii Imaginarium 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Fotografii "Łódź Fotofestiwal 2019".

Moje delicje
fotoinstalacja



Jeżowa. Portret niekonwencjonalny ― realizacja 
multimedialna
Pracownia Perswazji Medialnej
Promotor 
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA:
Fotografia dokumentalna w projektowaniu 
graficznym
recenzent
as. Agata Szuba

bannanowepole@gmail.com

Jeżowa. Portret 
niekonwencjonalny

realizacja 
multimedialna



AGNIESZKA MĘDRALA
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Camera obscura – instalacja w przestrzeni VR
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Stanisław Sasak

RECENZJA PROMOTORA
Autorka od kilku lat prowadziła badania w zakresie 
immersji przy pomocy nowych mediów ‒ a w szczegól-
ności czynników wpływających na pełniejsze zanurzenie 
odbiorcy w dzieło, przedstawianą mu historię i jego 
w niej obecność. w swojej pracy dyplomowej w części 
artystycznej stworzyła aplikację generującą przestrzeń 
w wirtualnej rzeczywistości. Przetestowała w niej różne 
rozwiązania, które mają istotny wpływ na realność 
wrażeń widza / gracza otoczonego światem 3D. Za główną 
inspirację do stworzenia środowiska (environment) 
posłużyły jej bogate opisy atmosfery i świata wykreowa-
nego przez Brunona Schulza w zbiorze opowiadań „Sklepy 
cynamonowe”. Quasi scenograficzne obiekty składające 
się na całość prezentacji pomiędzy którymi porusza się 
widz zostały opracowane z wielkim pietyzmem i oryginal-
ny sposób. Realizacja ma charakter multimedialny i jest 
wzbogacona o dźwięk i pewne elementy realne (fotografie, 
wydruki) dopełniające instalację. Praca jest niezwykle 
oryginalnym ujęciem i rozwiązaniem powyższego tematu 
w tej technologii i jedną z pierwszych tego typu realizacji 
dyplomowych w Polsce. Pracę artystyczną Agnieszki 
Mędrali oceniam jako wybitną. Została doceniona przez 
Jury konkursu Najlepsze Dyplomy wrocławskiej asP na 
wystawie w Bwa i uhonorowana Nagrodą Rektora Prof. 
Piotra Kielana.

Camera obscura  
– instalacja w przestrzeni VR

zrzut ekranu, wycinek ze  
środowiska wirtualnej 

rzeczywistości,
instalacja 3D w przestrzeni 

rzeczywistości wirtualnej



PRACA PISEMNA:
Immersja narracji wizualnej w rzeczywistości 
wirtualnej
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

agaem94@gmail.com

Camera obscura – instalacja 
w przestrzeni VR

zrzut ekranu, wycinek ze środowi-
ska wirtualnej rzeczywistości,

instalacja 3D w przestrzeni 
rzeczywistości wirtualnej



JAN MIKOŁAJEK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Relacje 
Pracownia Fotomediów 
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA
Cykl „Relacje” składa się z ośmiu wielkoformatowych, 
czarno białych fotografii przedstawiających sekwencję 
gestów intymnej zależności kobiety i mężczyzny, które są 
stałym i najważniejszym motywem całej serii. Bohatero-
wie spotykają się, przeżywają uniesienia, radości i upadki, 
zmagają się ze swoimi emocjami i ze sobą nawzajem, 
niosąc trud codziennej relacji. Ich związek jest pełen głę-
bokiego uczucia, ale nie jest wolny od konfliktów (radość, 
euforia, smutek, nostalgia, histeria, gniew i zniechęcenie). 
Zdarzenie zostało zaaranżowane specjalnie na potrzeby 
fotografii. Fabuła i idea projektu Mikołajka została 
szczegółowo przemyślana, zaplanowana i omówiona 
z zespołem aktorów teatralnych przed przystąpieniem  
do realizacji. 
 Wydłużony czas naświetlania miał podkreślić ekspresję 
ruchów. Przyjęta przez autora strategia akcji na żywo 
z udziałem kamery pozwalała dążyć do realistycznego 
przedstawienia sytuacji w ruchu, będących kolejnymi 
punktami prowadzonej narracji i wyprowadzenia widza 
na spotkanie z postaciami. Cykl w końcowym wyglądzie 
stworzył możliwość bezpośredniego odczuwania wyda-
rzenia przez widza, który miał możliwość przechodzenia 
pomiędzy transparentnymi fotografiami, stając się 
uczestnikiem zdarzenia.
Realizacja dyplomowa pana Jana Mikołajka została 
zaprezentowana na wystawie pt. „Things and Thoughts” 
w Galerii Imaginarium w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Fotografii „Łódź Fotofestiwal 2019".

Cykl Relacje 
Fotografia,  

technika własna 
190 × 142 cm

obrona 



Odbicia 
Pracownia Perswazji Medialnej 
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA:
Ruch jako środek narracji w fotografii 
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator
RECENZENT: 
as. Agata Szuba

Odbicia 
Video Instalacja 

min. 20 sek.,  
odtwarzanie w pętli, kadry 



KHRYSTYNA SLYVKA 
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW
Autotransformacja
Pracownia Fotografii Inscenizowanej 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Piotr Komorowski

RECENZJA PROMOTORA
Praca podejmuje problematykę związaną z próbą prze-
niesienia struktury mentalnej człowieka na geometryczny 
kształt wykonanej przez niego instalacji. Zaproszone 
do współpracy osoby miały za zadanie z takich samych 
elementów zbudować w dowolnej konfiguracji rzeźbę-in-
stalację odzwierciedlającą postulat zagospodarowania 
przestrzeni abstrakcyjną konstrukcję, będącą w  założeniu 
niepowtarzalnym gestem artystycznej kreacji. Powołane 
do istnienia obiekty skonfrontowane z wizerunkami ich 
twórców przyjęły postać dyptyków-dialogów wizualnych, 
stanowiących zasadniczą treść prezentacji. Uzupełniające 
działanie stanowiła instalacja multimedialna, polegającą 
na rzutowaniu portretów uczestników projektu na obiekt 
wykonany przez autorkę pomysłu, oraz  dokumentacja 
video z całości przeprowadzonych działań. Autorka 
inspirowała się między innymi pracami takich artystów, 
jak Ai WeiWei i Jacques Henri Lartigua.

Autotransformacja
fotografia, 50 × 70 cm

obrona



PRACA PISEMNA: 
Autotransformacja
RECENZENT: 
dr Marek Śnieciński

obviouslyplum@gmail.com

Instalacja 
multimedialna



HANNA SZCZEPANIK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Absurd w narracji filmowej
Pracownia  Działań Intermedialnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Ireneusz Olszewski

RECENZJA PROMOTORA
Praca dyplomowa magisterska z zakresu Działań Inter-
medialnych zrealizowana w formie animacji poklatkowej 
zgodna z kierunkiem studiów. 
Realizacją artystyczną dyplomu jest film p.t. „Mięsożerny 
ananas”. Hanna Szczepanik z powodzeniem kontynuuje 
swoje poszukiwania w obszarze filmu eksperymentalnego, 
świadomie i przekornie sytuując go w kategorii filmów 
klasy B. Film z założeniem komedio-horroru przedstawia 
surrealistyczną historię w nieokreślonej przyszłości 
w której największym problemem ludzkości stała się 
otyłość. Wybitny naukowiec dr. Jaremny wyrusza w podróż 
kosmiczną w poszukiwaniu antidotum na gnębiący kulę 
ziemską problem. Udaje mu się odnaleźć nietypową 
planetę w której odwrotnie niż postrzegamy świat, 
życie kwitnie wewnątrz i przywozi stamtąd specyficzne 
ananasy które miałyby rozwiązać ten „gruby” problem 
(ananasy rzeczywiście zawierają enzym który trawi 
białko). Eksperyment jednak wymyka się spod kontroli, 
hordy mięsożernych ananasów wyruszają w świat, 
autorka jednak oszczędza widzowi drastycznych scen. 
Film zrealizowany w technikach animacji komputerowej, 
wycinankowej a przede wszystkim obiektowej. Zbudowa-
nie makiety wnętrza planety, makiety statku kosmicznego 
i innych elementów planu filmowego w warunkach studia 
uczelnianego zasługuje na uznanie. Pomimo wyraźnej 
inspiracji kinem klasy B, film ma walor odkrywczy 
i oryginalny, a zrealizowany w konwencji żartu i groteski 
stymuluje wyobraźnię oraz stawia pytania odnośnie sensu 
w przedstawianych obrazach. 

Start rakiety
Kadr 

Doktor Jaremny wchodzi 
do CRAP

Kadr



PRACA PISEMNA:
Absurd w narracji filmowej
RECENZENT: 
dr Marek Śnieciński

hanna.szczepanik@gmail.com

 Mięnsożerny ananas 
czołówka

 
Miensożerne ananasy 

ruszają w świat
kadr



ZOFIA TUŁA
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Przemiany ― wideo instalacja
Pracownia Projektowania Gier Komputerowych i Form 
Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Marek Grzyb

RECENZJA PROMOTORA
Instalacja wideo „Przemiany” przedstawia autorską wizję 
wewnętrznych przemian człowieka – przemian aktywnych 
i biernych. Zmiany te autorka przedstawiła w postaci 
krótkich form wideo. Stworzone filmy rozmieściła w prze-
strzeni Wrocławskiego Browaru Mieszczańskiego tworząc 
z nich wideo instalację. 
W zupełnej ciemności wydobywające światło i dźwięk 
stały się drogowskazami dla odbiorców, którzy wędrując 
oglądają kolejne sekwencje wideo wyświetlane na ścia-
nach i dnach dawnych basenów. Filmy prezentują postać 
kobiety która zmaga się żywiołem wody. Zmagania te 
stają się wizualizacjami kolejnych etapów wewnętrznych 
przemian człowieka. 
Autorka nie oddaje nam jednak  swobody lecz prowadzi od 
wideo do wideo prezentując własną chronologię wydarzeń 
a dzięki temu ‒ własną interpretację prezentowanych 
zdarzeń.
Dzięki doskonale wybranemu miejscu prezentacji oraz 
przemyślanemu sposobowi pokazu dzieła autorka 
uzyskała spójny i przekonywujący obraz przemiany 
wewnętrznej człowieka. Pokazywane sekwencje uwodzą 
przemyślaną kompozycją i wyszukanym kadrem filmowym. 
Także warstwa dźwiękowa  
instalacji bardzo bobrze buduje „napięcie” które autorka 
tworzy się w czasie wędrówki po miejscach kolejnych 
prezentacji.

Działanie 
kadry z filmu



Pani Zofia stworzyła spójny „wideoświat” który wywiodła 
z własnych przeżyć, próbując zaprezentować go poprzez  
metaforyczne zmagania z żywiołem wody. Powstało dzieło 
które konfrontuje nas z osobista drogą przemian autorki. 
Drogę zaprezentowaną przez wrażliwie rejestrowany ob-
raz wideo, dobrze wybrane miejsce pokazu, inteligentnie 
użyty dźwięk  i umiejętnie wytyczona „trasa„ wędrówki 
między projekcjami. 

PRACA PISEMNA: 
Motyw wody w realizacjach filmowo-artystycznych 
(sztuka wideo).
RECENZENT: 
mgr Barnaba Mikułowski

zofia.tula@gmail.com

Oczyszczenie
kadr z filmu

Przyjmowanie
kadr z filmu



WOJCIECH URYGA
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Obrazy z pamięci – obrazowanie pamięci 
w technologii wirtualnej rzeczywistości
Pracownia Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Marek Grzyb

RECENZJA PROMOTORA
Celem pracy była rekonstrukcja „obrazów” pamięci 
w przestrzeni wirtualnej. Zadaniem było zrekonstru-
owanie  zapamiętanych kilku przestrzeni, miejsc które 
autor z jakiegoś powodu nie może zapomnieć. Był to np. 
zniszczony szpital psychiatryczny czy opuszczona grecka 
wioska rybacka w której auto przebywał poza sezonem 
wypoczynkowym. Wszystkie te miejsca były opuszczone, 
wręcz zapomniane ‒ czekające na nową funkcję lub 
wyburzenie. 
Ich siła była dla autora tak uwodząca że zrekonstruował je 
z pamięci (nie posiadał żadnych zdjęć czy innych materia-
łów ilustracyjnych). Jedyną pomocą były szkice wykonane 
przed realizacją dzieła. To one umożliwiły rekonstrukcję 
elementów użytych w kreowanych wirtualnych przestrze-
niach. Szkice te były także „dawcami” faktur i całego 
użytego w instalacji świata graficznego. Dzięki zanurzeniu 
w wirtualną przestrzeń możemy podróżować w pamięci 
autora, spróbować zrozumieć siłę tych miejsc oraz ich 
wyjątkowość dla autora. Pan Wojciech stworzył spójny 
świat który wywiódł ze swojej pamięci i jako obraz pamię-
ci nam przedstawił z wszystkim tego konsekwencjami: jak 
przekłamania czy braki w zapamiętanych scenach. 
Powstało dzieło które konfrontuje nas z nie z miejscami 
a z ich obrazami z pamięci oraz z wrażliwością przywoły-
wania ich przez autora które oceniam bardzo wysoko.

Obrazy z pamięci  
– obrazowanie pamięci 

w technologii wirtualnej 
rzeczywistości

hotel, wioska



PRACA PISEMNA: 
Obrazowanie pamięci w technologii wirtualnej 
rzeczywistości
RECENZENT: 
mgr Paweł Bielawny

wojtek-grzyb@wp.pl

Obrazy z pamięci  
– obrazowanie pamięci 

w technologii wirtualnej 
rzeczywistości
wioska, szpital



BARTŁOMIEJ WALISKO
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Umysł
Pracownia kreacji przestrzeni multimedialnej 
PROMOTOR: 
prof. zw. Ryszard Jędroś

RECENZJA PROMOTORA
Realizacja interaktywna pod tytułem „Umysł” jest 
wynikiem długotrwałych rozmyślań Bartłomieja Walisko 
nad działaniem ludzkiego organizmu, a w szczególności 
umysłu. Wynika również z fascynacji autora jego zło-
żonością i sposobem w jaki przetwarza informacje, jak 
wykorzystuje połączenia nerwowe w mózgu, czy też w jaki 
sposób wpływa na reakcje i zachowania innych osób. 
Instalacja przedstawia autorską wizualizację (na pewno 
jedną z możliwych interpretacji) istoty działania naszego 
umysłu, sposób odbierania bodźców ‒ ich przetwarzanie 
i obrazowanie. Realizacja ta, poprzez bezpośredni kontakt 
(interakcję), stawia na zmienny (wieloaspektowy) dialog 
odbiorcy z obiektem, co podkreśla jej nietuzinkowy 
charakter.

Umysł
instalacja interaktywna, 

80 × 80 × 120 cm



PRACA PISEMNA: 
Umysł a nowe media, jego rola w budowaniu 
przekazów medialnych. 
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

walisko.b@gmail.com

Umysł
instalacja interaktywna, 

80 × 80 × 120 cm



EWA WOJNAR
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Sen
Pracownia Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Marek Grzyb

RECENZJA PROMOTORA
Celem pracy było sprawdzenie twórczego-artystycznego 
potencjału przestrzeni wirtualnej w rekonstrukcji tak 
indywidualnego stanu jakim jest sen. Dawcą prezento-
wanych marzeń sennych była autorka która dokładnie 
odtworzyła kilkadziesiąt marzeń sennych łącząc je 
w sceny następujące po sobie.
Dzięki zanurzeniu w wirtualna przestrzeń możemy 
podróżować poprzez śnione przez autorkę przestrzenie 
i wchodzić z nimi w interakcję. Autorka ponownie przy-
wołała do życia swoje sny ‒ dokładnie wymodelowała 
obiekty tam występujące. Przygotowała ich animacje 
oraz starannie wyreżyserowała wydarzenia odczuwane 
poprzednio w własnych marzeniach. Dało to  przeko-
nywujący obraz w którzy dzięki technologii wirtualnej 
rzeczywistości możemy się zanurzyć. Dzięki odcięciu z od 
rzeczywistości to właśnie ta technologia ma największe 
szanse aby „oddać” elementy naszych marzeń sennych.
Pani Ewa stworzyła spójny świat który wywiodła z wła-
snych snów i pamięci. Pokazała nam ich obraz z przekła-
maniami i brakami w zapamiętanych snach.  
Tak więc jest to raczej podróż nie przez marzenia senne 
lecz przez ich interpretację, poprzez zapamiętane ele-
menty snów. Wyreżyserowana struktura poszczególnych 
światów sennych także świadczy o ingerencji i doborze 
„sennego” materiału. Wszystkie te przytoczone elementy 
dowodzą bardzo przemyślanego doboru środków arty-
stycznych i technologicznych.

Animacja tęczówki
formuła 3d w programie 

Mandelbulb

Kule
modelowanie, rigidbody, 

tekstury



PRACA PISEMNA:
Sen jako transpozycja rzeczywistości
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

evannamalina@gmail.com

Spadajace pajaki
pbr, rigidbody,  

modelowanie 3d, spline

Tajemniczy ogrod
3d w programie 

Mandelbulb



Anna Puzoń
Świat codzienny i czyhajace w nim potwory 
(Yokai). Opowieść o fobiach i lękach, które 
po czasie przybierają formę istot żywych
Pracownia  Książki Artystycznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
Zestaw pomocy naukowych do języka 
japońskiego
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:
ad. Tomasz Brodai
PRACA PISEMNA:
Świat codzienny i czyhajace w nim poywory 
(Yokai). Opowieść o fobiach i lękach, które 
po czasie przybierają formę istot żywych
RECENZENT: 
dr Beata Rajba

Sayyeda Niga Shahryar
Katedra Grafiki Artystycznej
Przeniesienie i obawy tożsamościowe
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
as. Marta Kubiak
PRACA PISEMNA: 
Przeniesienie i obawy tożsamościowe
RECENZENT:
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska

Magdalena Smoleń
Katedra Grafiki Artystycznej
Cieleśnie odległe - algrafia
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki

Pracownia Książki Artystycznej 
PROMOTOR:
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
Nowa Baśń – reinterpretacja słowiańskiej 
epopei Wojciecha Dzieduszyckiego „Baśń 
nad Baśniami” w formie książki artystycz-
nej – pieśń pierwsza 
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
ad. Magdalena Wosik
PRACA PISEMNA: 
Miejsca kultu pogańskiego w Polsce 
w kontekście sztuki metafizycznej. Cykl 
grafik wykonanych w technice akwaforty 
inspirowanych dawną obrzędowością
RECENZENT:
as. Dorota Miłkowska

Weronika Przybyło
Oddech Miasta – relacja grafiki z modą
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR: 
prof. zw. Paweł Frąckiewicz
Oddech Miasta – kreowanie marki NICHA 
i reklama kolekcji modowe
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński
PRACA PISEMNA: 
Oddech Miasta – relacja grafiki z modą 
i przemysłem
RECENZENT:
ad. Anna Trojanowska

PRACA PISEMNA: 
Integracja i odczuwanie upływającego 
czasu
RECENZENT:
ad. Mariusz Gorzelak

Alicja Grobelka
Megapolis - moja optyka świata
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
Megapolis - moja optyka świata
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
ad. Joanna Skrzypiec-Żuchowska 
PRACA PISEMNA: 
Megapolis - moja optyka świata
RECENZENT:
as. Zuzanna Dyrda

Hacer Ozer
Dalekowzroczność
Pracownia Książki Artystycznej 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
PRACA PISEMNA: 
Wrażenia senne i sen na jawie.
RECENZENT:
ad. Mariusz Gorzelak

justyna Patercka-Lasek
Miejsca kultu pogańskiego w Polsce 
w kontekście sztuki metafizycznej. Cykl 
grafik wykonanych w technice akwaforty 
inspirowanych dawną obrzędowością
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KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Lorena Alevaro
Nieznane 
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
as. Zuzanna Dyrda
PRACA PISEMNA: 
Nieznane
RECENZENT:
ad. Mariusz Gorzelak

Magdalena Gołda
czy Ego ma Twarz?
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska
Projektowanie na planszy – redesign gry 
planszowej Kosmiczny Kupiec. 
Formy wydawniczo-introligatorskie.
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski
PRACA PISEMNA:
Autoreferat – o rozwoju osobowości 
w kontekście pracy artystycznej, czy Ego 
ma Twarz?
RECENZENT:
ad. Anna Trojanowska

Olena Gramatyk
Integracja i odczuwanie upływającego 
czasu 
Pracownia Książki Artystycznej 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż



PRACA PISEMNA: 
Zezwierzęcenie – czyli rozważania na temat 
dwoistości natury ludzkiej
RECENZENT: 
as. Sebastian Łubiński

Marta Furtak
Budowanie marki oraz strategia marketin-
gowa produktu turystycznego
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Artur Skowroński
Zodiak – multimedialna interpretacja 
gwiazd. Forma ekranowa
Pracownia Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Projektowanie marki oraz strategia 
marketingowa produktu turystycznego.
RECENZENT: 
as. Dorota Miłkowska

Monika Głowaczewska
Prototyp interfejsu funkcjonalnej aplikacji 
ułatwiającej adaptację w mieście.
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR:
ad. Łukasz Paluch
Baby bez retuszu ‒ grafiki inspirowane 
kobiecymi kształtami.
Pracownia Książki Artystycznej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż

Katarzyna Czarny
Budowanie marki Biura Podróży ART OF 
TRAVEL
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Artur Skowroński
Spot reklamowy Biura Podróży ART OF 
TRAVEL
Pracownia Projektowania Gier i Form 
Wirtualnych 
prof. nadzw. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Budowanie marki Biura Podróży ART OF 
TRAVEL
RECENZENT: 
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

Aleksandra Czudżak
Pies ‒ czyli rozważania na temat  
dwoistości natury ludzkiej. Różne formy 
wydawnicze.
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:  
ad. Tomasz Broda
Portrety osobiste ‒ seria grafik
Pracownia Intaglio
PROMOTOR:  
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
ANEKS:
Jestem zwierzęciem - seria rysunków 
wielkoformatowych
pracownia rysunku 115
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Przemysław Pintal

Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR: 
prof. zw. Paweł Frąckiewicz
#nowoczesne # porzekadło
Pracownia Projektowania Graficznego/
Plakatu
PROMOTOR: 
prof. Ludwik Żelaźniewicz
PRACA PISEMNA: 
Prototyp
RECENZENT: 
ad. Anna Trojanowska

KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Oleksandra Balytska
Brak mi słów! Słownik nieprzetłumachal-
nych wyrazów różnych języków świata 
Pracownia ilustracji
PROMOTOR:  
ad. Tomasz Broda
Animowane ilustacje do kśiążki 
Słownik nieprzetłumachalnych wyrazów 
różnych języków świata Brak mi słów!
Pracownia Perswazji Medialnej
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA:
Słownik nieprzetłumachalnych wyrazów 
różnych języków świata Brak mi słów!
RECENZENT: 
as. Michał Matoszko

PROMOTOR: 
prof. zw. Paweł Frąckiewicz
E jak emocje – inicjały pojęć; seria 
plakatów
Pracownia Projektowania Graficznego/
Plakatu
PROMOTOR: 
prof. Ludwik Żelaźniewicz
Praca pisemna 
Cieleśnie odległe
RECENZENT: 
ad. Anna Trojanowska

Magdalena Stachowiak
Na orbicie wyobrażeń
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk
Na orbicie ziemskiej – identyfikacja wizual-
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch
PRACA PISEMNA: 
Na orbicie wyobrażeń – studium zmyślenia, 
podświadomość odczuć i snów
RECENZENT: 
mgr Sebastian Łubiński

Martyna Wiernicka
Katedra Grafiki Artystycznej
Prototyp ‒ algrafia
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Zestaw symbolicznych znaków – gipsoryt, 
transfer na ciało.
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska
PRACA PISEMNA: 
Człowiek i/kontra znak.
RECENZENT: 
Nina Pawłowska

Sara Makuch
Projektowanie dla zmysłów. Identyfikacja 
wizualna marki tekstylnej. 
Pracownia Identyfikacji Wizualnej 
PROMOTOR:
ad. Łukasz Paluch
Nova Botanica. 
Cykl o zmysłowości roślin. 
Pracownia Intaglio 
PROMOTOR:
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
PRACA PISEMNA :
Projektowanie dla zmysłów.
RECENZENT: 
as. Wojciech Kołacz

Iwona Matkowska
Projekt kroju pisma i layoutu do czasopi-
sma literackiego.
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski

PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch
Seria sitodrukowych plakatów
Pracownia sitodruku
PROMOTOR: 
prof. zw. Christopher Nowicki
PRACA PISEMNA: 
Działania wizualne w przestrzeni miejskiej
RECENZENT: 
as. Joanna Jopkiewicz

Cecylia Mach
System Identyfikacji Wizualnej dla Szkół 
Podstawowych w Polsce. 
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch 
Co w nas tkwi? Książka Artystyczna wyko-
nana w różnych technikach graficznych. 
Pracownia Książki Artystycznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
PRACA PISEMNA: 
System Identyfikacji Wizualnej dla Szkół 
Podstawowych w Polsce
RECENZENT: 
as. Dorota Miłkowska 

Magdalena Maria Maksiak
Identyfikacja Wizualna Muzeum Farmacji 
we Wrocławiu.
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch

cjami przedstawiającymi miasto i jego 
mieszkańców jako elementy kultury 
hip-hopowej. 
Pracownia Książki Artystycznej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
PRACA PISEMNA: 
RAPlakaty – odcienie polskiego rapu 
w plakatach typograficznych 
RECENZENT: 
as. Maciej Majchrzak

Zofia Kruszewska
Zespół Szkół nr 5 we Wrocławiu. Nowa 
siedziba, nowa identyfikacja
Pracownia  Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński
Zespół Szkół nr 5 we Wrocławiu. Animacje 
promocyjne
Pracownia Komunikacji Medialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Zespół Szkół nr 5 we Wrocławiu. Nowa 
siedziba, nowa identyfikacja
RECENZENT: 
as. Grzegorz Osowski

Kamil Lach
Projekt magazynu o działaniach wizual-
nych w przestrzeni miejskiej
Pracownia Identyfikacji Wizualnej

PRACA PISEMNA: 
Przewodnik miejski. Projektowanie 
funkcjonalnej aplikacji mobilnej.
RECENZENT: 
as. Maciej Kodzis

Gabriela Gorączko
Budowa wizerunku marki booku
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński
Neofolk inspirowany naturą
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eskperymentalnych 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik
ANEKS:
Neofolk inspirowany naturą
Pracownia Ekspansji Graficznej
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska
PRACA PISEMNA: 
Budowa wizerunku marki booku
RECENZENT: 
as. Wojciech Kołacz

Tomasz Krawczyk
Katedra Projektowania Graficznego 
RAPlakaty – odcienie polskiego rapu 
w plakatach typograficznych 
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski
Blokersi – książka artystyczna z ilustra-
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Marzenie i Pamięć
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR:
prof. zw. Jacek Szewczyk
PRACA PISEMNA: 
Moje Cirriculum Vitae
RECENZENT: 
ad. Jakub Jernajczyk

Paweł Skotnicki
Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
Pracownia  Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński
Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch
Praca pisemna:
Kształtowanie tożsamości miasta Paczków
RECENZENT:
ad. Tomasz Pietrek

Adriana Tyburczy
Shoetopia – identyfikacja wizualna 
koncepcji biodegradowalnego obuwia 
drukowanego w całości w technologii FDM
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch
Die Heimat – Horror vacui wobec pustki 
i minimum – poszukiwanie formy
Pracownia Intaglio

Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Małgorzata Warlikowska
PRACA PISEMNA: 
Kreacja graficzna. Budowanie wizerunku 
własnej marki.
RECENZENT: 
as. Anna Kodź

Sylvia Roman
Pullover ‒ promocja autorskiej firmy 
rękodzielniczej ‒ opracowanie graficzne 
wydawniczych form promocyjnych 
i identyfikacji.
Pracownia Litery i Form Wydawniczych
PROMOTOR:
prof. nadzw. Andrzej Moczydłowski
Gomenghast ‒ książka artystyczna 
z ilustracjami do trylogii Mervyna Peaka 
Gormenghast.
PROMOTOR:
Pracownia Książki Artystycznej
prof. nadzw. Anna Janusz-Strzyż
PRACA PISEMNA: 
Pullover ‒ promocja autorskiej firmy 
rękodzielniczej
RECENZENT: 
ad. Anna Trojanowska

Vasyl Savchenko
Moje Curriculum Vitae
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:
ad. Tomasz Broda

Pracownia Perswazji Medialnej 
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch 
PRACA PISEMNA: 
Projekt miasto. System informacji i identy-
fikacji wizualnej 
RECENZENT: 
prof. Michael Fleischer 

Aleksandra Przekocińska
Polskie Parki Narodowe – ujednolicony 
system informacyjno-wizualny
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński
Polskie Parki Narodowe – instalacja 
multimedialna
Pracownia Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR:
prof. nadzw. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Polskie Parki Narodowe – ujednolicony 
system informacyjno-wizualny
RECENZENT: 
as. Joanna Jopkiewicz

Roksana Ratajczak
Kreacja graficzna. Budowanie wizerunku 
własnej marki.
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński
Druk na ceramice – obiekty dedykowane 
typom osobowości

Kod społeczny
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
prof. zw. Christopher Nowicki
PRACA PISEMNA: 
Projekt kroju pisma i layoutu do czasopi-
sma literackiego.
RECENZENT: 
st. wykł. Jacek Kotowicz

Maja Misztal
Insectida
Pracownia ilustracji
PROMOTOR:
ad. Tomasz Broda
Insectida - animacja
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Insectida – karty inspirowane własnymi 
projektami.
RECENZENT: 
ad. Magda Wosik

Alicja Patelska
Projekt miasto. System informacji i identy-
fikacji wizualnej 
Pracowania Reklamy i Informacji Wizualnej 
PROMOTOR:
prof. nadzw. Artur Skowroński 
Projekt miasto. Mapa interaktywna i film 
promocyjny. Mapa interaktywna i film 
promocyjny
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Jeżowa. Portret niekonwencjonalny  
‒ realizacja multimedialna
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA:
Fotografia dokumentalna w projektowaniu 
graficznym
RECENZENT:
as. Agata Szuba

Agnieszka Mędrala
Camera obscura – instalacja w przestrzeni VR
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Immersja narracji wizualnej w rzeczywistości 
wirtualnej
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

Jan Mikołajek
Relacje 
Pracownia Fotomediów 
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator
PRACA PISEMNA: 
Odbicia 
Pracownia Perswazji Medialnej 
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA:
Ruch jako środek narracji w fotografii 

Natalia Kosmala
Oprawa multimedialna kampanii informa-
cyjnej propagującej dietę ketogeniczną
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Promocja zdrowego trybu życia za pomocą 
nowych mediów
RECENZENT: 
ad. Jakub Jernajczyk

Krzysztof Kuczyński
Portret rodzinny - multimedialny zapis 
relacji codziennych
Pracownia Perswazji Medialnej 
PROMOTOR: 
prof. zw. Wiesław Gołuch
Reminiscencje – fotograficzna realizacja 
ekranowa
Pracownia Fotomediów
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator
PRACA PISEMNA: 
Multimedialne i fotograficzne realizacje 
artystyczne uwzględniające tematykę 
rodzinną
RECENZENT: 
ad. dr Maja Wolińska

Monika Lelonek
Moje delicje ‒ fotoinstalacja
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR :
prof. zw. Andrzej P. Bator

Dokument multimedialny
Pracownia Perswazji Medialne
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Motyw śmierci w fotografii
RECENZENT:
as. Agata Szuba

Katarzyna Gmyrek
Znaki (nie)oczywiste ‒ fotoobiekty
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR :
prof. zw. Andrzej P. Bator
Znaki (nie)oczywiste ‒ multimedialne 
przedtawienie symboliki 
Pracownia Perswazji Medialnej
PROMOTOR:
prof. zw. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Surrealizm w fotografii
RECENZENT:
as. Agata Szuba

Małgorzata Janas
Houston, mamy problem – animacja 
z wykorzystaniem szablonów i sprayów
Pracownia  Kreacji Przestrzeni 
Multimedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Ryszard Jędroś
Animacja eksperymentalna – historia 
i nowe rozwiązania
RECENZENT: 
ad. Agnieszka Jarząb

PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
ANEKS:
Schaltungen der »-ungen« – połączenia 
mnogości
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
prof. zw. Christopher Nowicki
PRACA PISEMNA:
„Die Heimat” – kondycja współczesności 
w kontekście jej źródeł
RECENZENT:
mgr. Zofia Reznik
katedra SZTUKI MEDIÓW

Aleksandra Bolcek
Drzewo życia ‒ instalacja interaktywna
Pracownia  Kreacji Przestrzeni 
Multimedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Ryszard Jędroś
PRACA PISEMNA: 
Drzewo życia – instalacja interaktywna 
(autoreferat)
Pracownia  Kreacji Przestrzeni 
Multimedialnej
PROMOTOR: 
as. Paweł Lisek

Kacper Gajda
Wear out (Zużycie) ‒ fotoobiekt
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator
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Ewa Wojnar
Sen
Pracownia  Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Sen jako transpozycja rzeczywistości
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

 

 

PRACA PISEMNA: 
Motyw wody w realizacjach filmowo-arty-
stycznych (sztuka wideo).
RECENZENT: 
mgr Barnaba Mikułowski

Wojciech Uryga
Obrazy z pamięci – obrazowanie pamięci 
w technologii wirtualnej rzeczywistości
Pracownia  Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Obrazowanie pamięci w technologii 
wirtualnej rzeczywistości
RECENZENT: 
mgr Paweł Bielawny

Bartłomiej Walisko
Umysł
Pracownia kreacji przestrzeni 
multimedialnej 
PROMOTOR: 
prof. zw. Ryszard Jędroś
PRACA PISEMNA:
Umysł a nowe media, jego rola w budowa-
niu przekazów medialnych. 
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

PROMOTOR: 
prof. zw. Andrzej P. Bator
RECENZENT: 
as. Agata Szuba

Khrystyna Slyvka
Autotransformacja
Pracownia Fotografii Inscenizowanej 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Piotr Komorowski
PRACA PISEMNA: 
Autotransformacja
RECENZENT: 
dr Marek Śnieciński

Hanna Szczepanik
Absurd w narracji filmowej
Pracownia  Działań Intermedialnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Ireneusz Olszewski
PRACA PISEMNA: 
Absurd w narracji filmowej
RECENZENT: 
dr Marek Śnieciński

Zofia Tuła
Przemiany ‒ wideo instalacja
Pracownia Projektowania Gier Komputero-
wych i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Marek Grzyb
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