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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



AGNIESZKA DĄBROWSKA
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Graficzne granice tożsamości 
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk 

RECENZJA PROMOTORA: 
Dyplom magisterski Agnieszki Dąbrowskiej zrealizowany 
w Pracowni Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka 
nosił tytuł – Graficzne granice tożsamości – i składał 
się z serii czarno białych i barwnych projektów tatuaży. 
W części projektowej dyplom został zrealizowany w formie 
książki autorskiej w Pracowni Ilustracji, prowadzonej 
przez dr Tomasza Brodę, pod tym samym tytułem – 
Graficzne granice tożsamości. 
Myślą przewodnią całej części artystycznej dyplomu 
Agnieszki Dąbrowskiej była niewątpliwa fascynacja 
tatuażem, jako specyficznej formy ilustracji/rysunku, 
wykonywanej na wszystkich możliwych częściach ciała 
człowieka. Tatuaż, mając swoją wielowiekową historię, 
czego dowiedzieliśmy się z bardzo dobrze napisanej 
pracy magisterskiej, pociągał dyplomantkę, nie tylko ze 
względów formalnych czy estetycznych. Dla Agnieszki 
Dąbrowskiej tatuaż stał się nie tylko źródłem utrzymania, 
ale przede wszystkim formą wyrażania artystycznych 
kreacji, niewielkim elementem, znakiem, za pomocą, 
którego można opowiedzieć o uczuciach i emocjach, 
a także zaproponować komuś innemu jakąś wybraną część 
własnej wyobraźni. Dyplomantka pokazała dziesiątki 
projektów tatuaży wyklejonych na gipsowych rzeźbach 
ręki, odlanych od łokcia aż po dłoń. Ustawiła kilkanaście 
gipsowych rąk w wypożyczonej na potrzeby wystawy dy-
plomowej pracowni tatuażu, na przeciwko lustra, tworząc 
iluzję przestrzeni. Dyplom odbył się online na platformie 
internetowej Zoom.

projekty zmywalnych tatuaży
rysunek cyfrowy 

21 × 29 cm

projekty zmywalnych tatuaży
oraz naklejek 

technika mieszana, akwarela, rapidograf, 
kredka, tusz,  

rysunek cyfrowy

Odlewy rąk autorki 
gips sztukatorski, papier, marker, tusz, 

farba akrylowa,  
spray, 13cm-35 cm



Graficzne granice tożsamości 
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad. Tomasz Broda

Graficzne granice tożsamości 
RECENZENT: 
wykł. Zofia Reznik

ddembus@o2.pl

Okładka książki 
mockup okładki książki 

rysunek cyfrowy, 
fotomanipulacja 

22 cm × 22 cm 

rozkładówka Po pijaku
rysunek cyfrowy, 
fotomanipulacja 

40 cm × 20 cm



ZOFIA DĄBROWA   
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Pogrzeb dla ptaków
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

RECENZJA PROMOTORA:

acja pogrzeb dla patków
grób I

technika mieszana

acja pogrzeb dla patków
grób III 

technika mieszana

wystawa dyplomowa 
 pogrzeb dla ptaków 

intaglio



Subiektywny przewodnik po filmie
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad. Tomasz Broda

Stąd do wieczności. Dawny i współczesny stosunek 
wobec śmierci
RECENZENT: 
as. Beata Filipowicz

zofiadabrowa@interia.pl

Subiektywny przewodnik po filmie
książka



KAMIL DOBROWOLSKI   
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Zapis obrazowy w nieskończonej formie ciągłej
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. Jacek Szewczyk

RECENZJA PROMOTORA:
Dyplom magisterski Kamila Dobrowolskiego zrealizowany 
w Pracowni Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka, 
zatytułowany był: Zapis obrazowy w nieskończonej formie 
ciągłej i składał się z cyklu czarno białych rysunków, two-
rzących kilkunastometrową panoramę. Część projektowa 
nosiła tytuł – Elementarz plastiku – kampania rekla-
mowa – i był to zestaw plakatów reklamowych. Dyplom 
projektowy powstał w Pracowni Identyfikacji Wizualnej, 
prowadzonej przez dr Łukasza Palucha.
Część artystyczna dyplomu powstawała, historycznie 
ujmując, od iii roku studiów. Wtedy to pojawił się pomysł 
na zestawianie kilku rysunków w jedną, podłużną całość. 
Rzeczą wspólną dla wszystkich rysunków, była kompo-
zycja, dzieląca płaszczyznę każdego z nich na 3 poziome 
części, podobne w swoim pomyśle do 3 różnych planów 
filmowych umiejscowionych na jednej wspólnej scenie. 
Scenie, na której dzieją się wymyślone przez dyplomanta 
różne, bardziej lub mniej prawdopodobne wydarzenia. 
Oczywistym skojarzeniem wydaje się być taśma filmowa, 
na której poklatkowo widzimy przesuwające się obrazy 
rysowanego filmu lub poszczególnych scen, rozrysowa-
nych przez reżysera, pragnącego zapanować nad całością 
swojego dzieła. Dyplomant przeplata realistyczne pejzaże, 
przedstawiające las czy rysowaną hiperrealistycznie 
roślinę płożącą się pomiędzy planami, ze scenografią 
filmów kryminalnych, mających miejsce w nieoczywistych, 
mrocznych miejskich przestrzeniach. Do tego dochodzi 
efekt „trójwymiarowych” obiektów latających, w moż-
liwie różnej skali, umiejscowionych w przestrzeniach 
rysunku. Wszystko to razem tworzy ciąg scen z jakiegoś 
wizjonerskiego snu, w którym każdy z nas odnajdzie coś 
naturalnie własnego, przyśnionego tylko w swoich śnie. 

Nieskończona forma ciągła No. 15
Rysunek na tekturze, druk uV 

100 × 70 cm

Nieskończona forma ciągła No. 17, 
Rysunek na tekturze, druk UV

100 × 70 cm



Kamil Dobrowolski kontynuował swój pomysł łączenia 
powstałych rysunków w jedną panoramiczną całość,  
aż do dnia wystawy dyplomowej. w sumie powstało 
kilkadziesiąt rysunków.

Elementarz Plastiku ‒ kampania reklamowa
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch

Moje refleksje. Zapis obrazowy w nieskończonej 
formie ciągłej
RECENZENT: 
as. Sebastian Łubiński

Elementarz plastiku 
Seria plakatów 100 × 70 cm  

oraz alternatywna wersja plakatów dla formatu a3.
Galeria Neon

Elementarz plastiku
broszury oraz gadżet promocyjny 

Elementarz Plastiku ‒ PET 1
Plakat, 100 × 70 cm



ANNA DULSKA  
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Fizjonomia bólu – wpływ bólu na kreację artystyczną
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

RECENZJA PROMOTORA:

Seven
akwaforta, monoprint, 

57 × 34cm

Eight
akwaforta, monoprint,  

57 × 34cm

Torment
akwaforta, monoprint, 

70,5 × 100cm



Oczami pacjenta – identyfikacja wizualna  
oraz projekt strony
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR: ad. Anna Trojanowska

Fizjonomia bólu – wpływ bólu na kreację artystyczną
RECENZENT: 
as. Patrycja Sap

dulskaania@gmail.com

Elementy identyfikacji,  
druk cyfrowy, projekt strony 

Elementy identyfikacji,  
druk cyfrowy



YEVA FALTER  
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Odczarowany świat. Mit i magia w erze cyfrowej
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych
PROMOTOR:  
prof. nadzw. Aleksandra Janik

RECENZJA PROMOTORA:
Temat magii i mitu w pracy dyplomowej Yevy Falter jest 
zarówno centralnym przedmiotem jej badań, jak i częścią 
samego procesu artystycznego. w pracy pt. Odczarowany 
świat. Magia i mit w erze cyfrowej proponuje przyjrzeć się 
niektórym formom magicznych obrzędów, zwraca uwagę 
na sferę zbiorowych wyobrażeń i myślenia magicznego 
w różnych kulturach, aby zrozumie
Siłą pracy artystycznej jest osobiste potraktowanie 
tematu. w opisie dyplomantka nawiązała do wczesnych 
realizacji z 2012 roku, w której temat magii pojawił się 
po raz pierwszy. Serię fotografii pt. Mała Magia, który 
został zrealizowany w Mińsku, Yeva uważa za kluczowy 
w procesie jej artystycznego dojrzewania. Sama przyznaje 
również, że temat badań zrodził się „z głębokiego kryzysu 
twórczego, którego doświadczyłam podczas studiów 
w Akademii Sztuk Pięknych. Próbując go rozwiąza
W poszukiwaniu odpowiedzi penetrowała różne zakątki  
od psychoanalizy, antropologii i filozofii po własne dzie-
ciństwo. Po raz pierwszy zaczęła pracować z tym tematem 
na trzecim roku studiów. w ramach zajęć w pracowni 
intaglio powstał projekt Pierwotny Las. Zainteresowała 
się wtedy obszarem zbiorowej nieświadomości jako 
miejscem, w którym przechowywane są archetypy 
i symbole. Do tworzenia tych prac wykorzystała metodę, 
którą Jung nazwał aktywną wyobraźnią – dialog z różnymi 
częściami Ja żyjącymi w nieświadomości. Punktem wyjścia 
dla tego projektu był intuicyjny rysunek. „Pozwoliłam ręce 
swobodnie poruszać się po arkuszu papieru. – komento-
wał autorka – Linia wykonywała swój taniec, ja następnie 
uproszczałam powstałe obrazy, stopniowo przekształca-
jąc je w symbol. w tym projekcie istotniejsze od samego 

Odczarowany Świat. Magia i mit 
w erze cyfrowej 

Grafiki cyfrowe, format 100 × 70 cm



rezultatu było znalezienie nowego podejścia do tworzenia 
obrazu.
Kolejnym projektem poddanym ocenie w pracy dyplomo-
wej jest cykl Hypnagogia zrealizowany w pracowni Druku 
Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych. Hypnagogia 
jest doświadczeniem stanu przejściowego między jawą 
a snem. Mogą mu towarzyszyć szczególne rodzaje doznań 
sensorycznych, halucynacje. Należą do nich między innymi 
fosfeny, które mogą objawiać się w postaci przypadko-
wych plamek, linii lub wzorów geometrycznych. Mogą być 
monochromatyczne lub jaskrawo kolorowe, nieruchome 
lub ruchome, płaskie lub trójwymiarowe. z takich właśnie 
elementów zbudowane są oniryczne obrazy tej serii.
Komplementarną częścią pracy dyplomowej jest autorskie 
opracowanie Eposu o Gilgameszu – jednego z najstarszych 
zachowanych dzieł literackich na świecie, spisanego 
pismem klinowym. Yevy Falter proponuje imponującą, 
współczesną wersję tego utworu. Interpretuje sumeryjskie 
symbole (m.in. drzewo życia, symbole bogini Isztar, słoń-
ca) sprowadza je do współczesnych wektorowych form, 
oświetla wewnętrznym amarantowym światłem, tworząc 
niepokojąco-piękne, pełne mistyki obrazy odwołujące się 
do jakiejś nieokreślonej, pozamaterialnej, pozazmysłowej 
lub transcendentnej rzeczywistości.
Formalny opis książki: format 145 × 215 mm., oprawa 
twarda, szyta nimi, 116 stron, 22 kolorowe ilustracje, 
wydrukowana na szarym papierze o gramaturze 100 g/m2.

Autorskie opracowanie książki Epos o Gilgameszu
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR:  
ad. Łukasz Paluch

Odczarowany świat. Mit i magia w erze cyfrowej
RECENZENT:  
mgr Zofia Reznik

evafalter@gmail.com

Autorskie opracowanie książki  
Epos o Gilgameszu

format książki 145 × 215 mm; okładka 
twarda; druk kolorowy

okładka, rozkładówki



PATRYCJA FOLTYNIAK  
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Świat Oceanu – seria ilustracji przeznaczonych na deski 
surfingowe.
Pracownia Rysunku Kreatywnego 
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk 
 
RECENZJA PROMOTORA:
Dyplom magisterski Patrycji Fołtyniak zrealizowany w Pracowni 
Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka zatytułowany 
był; Świat oceanu – seria ilustracji przeznaczonych na deski 
surfingowe i składał się z kolorowych i czarno białych projektów 
ilustracji, przeznaczonych do wykonania na powierzchni desek 
surfingowych. Część projektowa zatytułowana – BAJAH – to iden-
tyfikacja wizualna i promocja autorskiej firmy odzieżowej, po-
wstała w Pracowni Litery i Form Wydawniczych dr hab. Andrzeja 
Moczydłowskiego. Część artystyczna – to cała seria barwnych 
i czarno białych, stylizowanych ilustracji, inspirowanych pod-
wodną florą i fauną oraz postaciami młodych kobiet i mężczyzn. 
Ilustracje, w których dyplomantka często odtwarzała układ 
kart do gry, przedstawiały postacie umieszczone po przekątnej 
deski. Albo długie, pionowe kompozycje, kaskadowo rozmiesz-
czonych elementów i motywów roślinnych lub ryb, czy innych 
stworów morskich, tworzących iluzję oceanicznej głębi. Jeszcze 
inne ukazywały związki formalne pomiędzy postaciami ludzi 
i fauną morską, wprowadzając elementy baśni i scen zaczerp-
niętych z filmów fantasy. Kolorami dominującymi były odcienie 
błękitu i zieleni oraz charakterystyczny dla dyplomantki mocny, 
linearny, czarny rysunek. W sumie powstało kilkanaście projek-
tów desek surfingowych, z czego kilka dyplomantka zrealizowała 
w rzeczywistości, przebywając na wyspie Fuerteventura. Dyplom 
odbył się online poprzez platformę internetową Zoom.

Broinlo Octopuska Mandragora
kartonowe prototypy desek  

surfingowych, ok. 180 cm
rysunek markerem i spray

fotodokumentacja absolutorium,  
Wrocław, 2019

Aqua-viva
oryginalna deska surfingowa, 190cm, 

rysunek markerem i spray
fotodokumentacja, Portugalia, 2019

Mordy
oryginalna deska windsurfingowa, 230 cm

rysunek markerem i spray
fotodokumentacja (fragment), 

Fuerteventura, 2020



Bajah – identyfikacja i promocja autorskiej odzieżowej 
firmy
Pracownia Projektowania  Pisma i Form Wydawniczych  
PROMOTOR: 
prof. Andrzej Moczydłowski 
 
Świat Oceanu – seria ilustracji przeznaczonych  
na deski surfingowe.
PROMOTOR: 
as. Sebastian Łubiński 
 
patrycjafoltyniak@gmail.com

Logo bajah
opracowane logo, grafika komputerowa

Lookbook
forma wydawnicza, lookbook

grafika komputerowa, druk

Książka bajah
autorskie opracowanie tekstu magisterskiego w formie książki

grafika komputerowa, druk, introligatorstwo



OLIMPIA KOGUT 
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Makrokompozycja i mikrokompozycja.
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz

RECENZJA PROMOTORA: 

Makrokompozycja i mikrokompozycja 8
Rysunek na papierze, 100 × 70 cm

Makrokompozycja i mikrokompozycja 4
Rysunek na papierze, 100 × 70 cm

Makrokompozycja i mikrokompozycja 3
Rysunek na papierze, 100 × 70 cm

Makrokompozycja i mikrokompozycja 11
Rysunek na papierze, 100 × 70 cm



Autorska firma zielarska Selenis – opraowanie 
graficznych form promocyjnych
Pracownia Projektowania Pisma i Form Wydawniczych  
PROMOTOR: 
prof. Andrzej Moczydłowski 

Makrokompozycja i mikrokompozycja.
iii Pracownia Rysunku
PROMOTOR: 
prof. Bogna Kozera-Radomska

Makrokompozycja i mikrokompozycja. 
RECENZENT: 
as. Patrycja Sap

surrollie@gmail.com

Identyfikacja wizualna produktu
logo, etykieta, ulotka



ZUZANNA OLKUSKA
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Świat Roślin. Kolekcja tkanin i papierów ze wzorami 
inspirowanymi botaniką 
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk 

RECENZJA PROMOTORA:
Dyplom magisterski Zuzanny Okulskiej, zrealizowany 
w Pracowni Rysunku Kreatywnego prof. Jacka Szewczyka, 
składał się z grafiki artystycznej z elementami rysunku, 
stanowiąc cykl zatytułowany – Świat roślin. Kolekcja tka-
nin i papierów ze wzorami inspirowanymi botaniką. Część 
projektową zatytułowaną – Inspiracje tropikalne – seria 
autorskich plakatów florystycznych – Zuzanna Okulska 
zrealizowała w Pracowni Litery i Form Wydawniczych 
dr hab. Andrzeja Moczydłowskiego, w formie projektów 
plakatów. w części artystycznej Zuzanna Okulska wyko-
nała serię kolorowych linorytów, powstałych na białej 
półprzezroczystej flizelinie, uzupełnionych biologicznymi 
formami, odbitymi od szablonów i narysowanych pędz-
lem śladów, przypominających łodygi, gałęzie, owoce 
i fragmenty lian. Całość utworzyła serię kilkunastu ponad 
2 metrowych odbitek. Wystawa dyplomowa zrealizowana 
w Galerii asP – Za szkłem – była instalacją zawieszonych 
u sufitu galerii flizelinowych linorytów, tworzących, 
zgodnie z zamierzeniami dyplomantki, gąszcz tropikal-
nych roślin. Kolorowe odbitki graficzne, uzupełnione 
rysunkiem, rozwieszone jedna koło drugiej w dość ciasnej 
przestrzeni galerii, mogły sugerować widzom oglądającym 
wystawę, wyobrażony fragment tropikalnego lasu. Dyplom 
magisterski Zuzanny Okulskiej, zarówno w części arty-
stycznej, jak i projektowej, w całej pełni oddał botaniczne 
i florystyczne zainteresowania młodej artystki.

Dżungla 1
Technika autorska

Fragment pracy o wymiarach 
300 cm × 90 cm

Dżungla 3
Technika autorska

Fragment pracy o wymiarach 
300 cm × 90 cm

Dżungla 
wystawa dyplomowa



Inspiracje Tropikalne. Seria autorskich plakatów 
florystycznych.
Pracownia Projektowania Pisma i Form Wydawniczych 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej Moczydłowski

Świat Roślin. Kolekcja tkanin i papierów ze wzorami 
inspirowanymi botaniką
RECENZENT:
 as. Sebastian Łubiński

zuzanna.olk@gmail.com

 

Plakat Alokazja Zebrina
Grafika Wektorowa

100 cm × 70 cm

Plakat Calathea Triostar
Grafika Wektorowa

100 cm × 70 cm

Plakat Monstera 
Deliciosa

Grafika Wektorowa
100 cm × 70 cm

Plakat Musa Paradisiaca
Grafika Wektorowa

100 cm × 70 cm

Alokazja Zebrina
Alocasia Zebrina

rodzina: Obrazkowate (Araceae)
pochodzenie:  Południowo-Wschodnia Azja

Alokazja pochodzi
z lasów deszczowych
i uwielbia wilgoć.

Ze względu na kształt liścia 
roślinę można spotkać
pod nazwą ucho słonia
lub strzałoliść.

Łodygę rośliny pokrywa 
żółto-czarny wzór, który 

przypomina zebrę.

Bananowiec Rajski

rodzina: Bananowate (Musaceae)
pochodzenie: Zachodnia Afryka

Musa Paradisiaca

Bananowiec Rajski jest jedną
z najważniejszych roślin 
uprawnych w krajach
o klimacie tropikalnym.

Musa Paradisiaca 
jest hybrydą dwóch 
gatunków dzikich: 
Musa Acuminata
i Musa Balbisiana.

Każdej nocy liście Kalatei 
składają się w ciemności, 
przez co wyglądają jak ręce 
podczas modlitwy. Otwierają 
się ponownie rano, kiedy 
uderza je światło słoneczne.

Roślina osiąga różowy 
odcień dzięki działaniu 

słońca. Im więcej światła, 
tym bogatsza jest gama 

barwna liści.

W środowisku naturalnym 
występuje w dolnych partiach 
lasów deszczowych.

Kalatea Triostar

rodzina: Marantowate (Marantaceae)
pochodzenie: Ameryka Środkowa

Calathea Triostar

Łacińska nazwa tej rośliny, 
Monstera Deliciosa tłumaczy 
się jako Pyszny Potwór. 
W środowisku naturalnym 
kwitnie, rodząc owoce, które 
smakują jak połączenie 
mango, banana i ananasa.

Monstera Deliciosa

Monstera Dziurawa

Monstera posiada duże 
liście w kształcie serca, 

które podczas dojrzewania 
rośliny rozszczepiają się.

rodzina: Obrazkowate (Araceae)
pochodzenie: Ameryka Południowa i Środkowa

Kształt liści zwiększa zdolność 
Monstery do przechwycania
światła słonecznego na dnie 
lasu deszczowego, a także
pozwala ulewom tropikalnym 
przechodzić przez liście nie
powodując dużych zniszczeń.



HANNA TSVIRBUT
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Pole: widzenie i postrzeganie. Wizualny zapis świata 
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik 

RECENZJA PROMOTORA:
Hanna Tsvirbut jest studentką bardzo zdolną, wyjątkowo 
wrażliwą i pracowitą. Każdą okazję stwarzaną przez asP 
we Wrocławiu, w tym możliwość studiowania za granicą 
(Program Erasmus+, Belgia), wykorzystywała do samodo-
skonalenia oraz rozwoju osobistego i artystycznego. Nie 
dziwi więc, że finalna, dyplomowa praca artystyczna jest 
bardzo świadomą, w pełni autorską i jednocześnie bardzo 
osobistą propozycją. 
Wystawa dyplomowa zatytułowana „Pole. Widzenie i po-
strzeganie. Wizualny zapis świata” składa się z kilkunastu 
dopełniających się elementów: kolaży na bazie monotypii 
olejnych, kolaży cyfrowych, druków cyfrowych na tkaninie, 
instalacji w przestrzeni oraz realizacji wideo. 
Idea projektu zarodziła się w 2019 roku, podczas rocz-
nego pobytu studyjnego w Belgii, który miał niezwykle 
inspirujące i, jak to określiła sama dyplomantka, „trans-
formujące" oddziaływanie. „Wizualny zapis świata to kolaż 
interdyscyplinarny, który tworzę, żeby podzielić się swoim 
doświadczeniem postrzegania przestrzeni. Sposobem, 
w który ja widzę i postrzegam w chwili tu i teraz, swoim 
filtrem – pole. Projekt umownie się dzieli na trzy warstwy. 
Ten podział wyrażają trzy poziomy postrzegania – trzy 
pola – fizyczne, emocjonalne i mentalne” (…) „Zain-
spirowana dosłownie wszystkim, co wychwytują moje 
receptory, w swoich pracach wyrażam postrzeganie swojej 
drogi w teraźniejszości, stan świadomości i obserwację 
procesów zachodzących w świadomości i odbijających się 
w otaczającym świecie”.
Swoje doświadczenia i emocje dyplomantka przekazuje 
w postaci abstrakcyjnych, minimalistycznych, medyta-
cyjnych prac, które skłaniają do refleksji, zwiększenia 
uważności i zdecydowanie zwolnienia tempa.

«Dii», «Hima» 
monotypie olejne, 55 × 75 cm 

«Ahana», «Var»
 kolaże, 25×15 cm, 25×30 cm



Ilustracja «Earth»
 książka, screenshot

Ilustracja «Space»
książka, screenshot

Hanna Tsvirbut z dużą wprawą i wyczuciem operuje zarów-
no klasycznym warsztatem (malarstwo, rysunek, grafika 
warsztatowa), jak i narzędziami cyfrowymi (fotografia, 
wideo, druk cyfrowy). Najbardziej charakterystyczną, 
cechą jej twórczości, jest to, że ze swobodą porusza się 
pomiędzy tymi światami. z łatwością je łączy i wykorzy-
stuje w jednym obrazie. Znajduje również przyjemność 
w przekraczaniu, czy też poszerzaniu granic medium 
oraz w eksperymentowaniu. Do tworzenia klasycznych, 
cyfrowych czy też filmowych kolaży używa m.in.: zareje-
strowanych obrazów, szkiców fotograficznych i filmowych, 
fragmentów własnych prac warsztatowych, skanów i zdjęć 
studyjnych znalezionych przedmiotów, ilustracji technicz-
nych i zdjęć ziemi z satelity. 
Drugim projektem, który składa się na całość dyplomo-
wej realizacji jest autorska książka «The Six Elements 
Speaks», w której przedstawia wizualną interpretację 
wiersza buddyjskiego nauczyciela Sangharakshity o tym 
samym tytule. Wierszu «The Six Elements Speak» autor 
mówi o przejawach każdego z żywiołów w przyrodzie. 
w grafikach, które tworzą równoległą narrację, poprzez 
metaforę młoda artystka wyraża «psychologiczny» 
aspekt każdego z elementów. Używa kolorów odnoszących 
się do w tradycyjnej symboliki buddyjskiej: ziemia – żółty, 
woda –niebieski, ogień – czerwony, powietrze – blado 
zielony, przestrzeń – biały. Książka ma intymny, kieszon-
kowy rozmiar – 11,5 × 18,5 cm. 

The Six Elements Speaks: książka autorska, 
inspirowana wierszem
Pracownia Książki 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Magdalena Wosik 

PRACA PISEMNA: 
Pole: widzenie i postrzeganie. Wizualny zapis świata 
RECENZENT: 
as. Zofia Reznik 

annatsvirbut@gmail.com



MAJA ZBROŻEK  
KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Struktury ozdobne i ochronne
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
prof. Nadzw. Małgorzata Warlikowska 

RECENZJA PROMOTORA:
Siłą Mai Zbrożek jest jej wyobraźnia. To jest jej najsilniej-
sza i najlepsza cecha ale zarazem stanowi jej najsłabszy 
punkt. Przy tak bogatej i niekontrolowanie kreatywnej 
osobowości realizacja przestawionego zestawu dyplo-
mowego jest osobistym sukcesem Mai. Po wielu trudach 
wyłonił się ciekawy zestaw artefaktów zdokumento-
wanych w połączeniu z archiwalną fotografią rodzinną. 
Przedziwne obiekty tworzone według zasady „zero waste”, 
przedstawione są w formie masek i ilustrują charaktery 
silnych i niezależnych kobiet z rodziny dyplomantki. 

Opis zawarty w dysertacji jest ilustracją typu osobowości 
twórczej jaką reprezentuje Maja. Wszystkie skojarzenia 
i wyjaśnienia założeń ideowych mają sens, choć ogra-
niczenie ich o 30% równie dobrze sprawdziłoby się dla 
czytelności pracy pisemnej, wzbudziłoby zaciekawienie 
i dało czas na autorefleksję. 

Mam nadzieję, że etap studiów to dopiero wczesny 
początek drogi twórczej dla Mai Zbrożek. Może dla niej 
dojrzewanie artystyczne będzie dłuższe, ale jeśli uda się 
jej opanować wyobraźnię, która czasem bardziej prze-
szkadza niż pomaga, nabierze cierpliwości i konsekwent-
nie i realnie podejdzie do stawianych sobie celów  
– ma szansę na sukces.

Cykl „Struktury ozdobne 
i ochronne” Seria „Glitch 

Wehikuł”:
„Wszystko”, asamblaż,  

druk cyfrowy na papierze 
białym, satynowym,  
wymiary 29.7/40 cm

„Uśmiechacz”, asamblaż, 
druk cyfrowy na papierze 

białym, satynowym, wymiary 
29.7/40 cm

„Niepodległa królowa 
pszczół”, asamblaż, druk 

cyfrowy na papierze białym, 
satynowym,  

wymiary 29.7/40 cm

Złota wersja cyklu „Struktury 
ozdobne i ochronne” Seria 

„Andro Nikab” 
„Anemophilia”, druk cyfrowy 
na złotym papierze, wymiary 

60/80 cm
„Bez końca Agape”, druk 

cyfrowy na złotym papierze, 
wymiary 29.7/40 cm

„Bohater Machismo”, druk 
cyfrowy na złotym papierze, 

wymiary 29.7/40 cm
„Anemophilia”, druk cyfrowy 
na złotym papierze, wymiary 

29.7/40 cm
„Retro opaska” asamblaż, 

30/23/32 cm



Patrz, co masz
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad. Tomasz Broda 

Struktury ozdobne i ochronne
RECENZENT: 
wykł. Zofia Reznik

majka.zbrozek@gmail.com
www.patrzcomasz.carbonmade.com

Patrz, co masz
broszura festiwalowa, 

druk cyfrowy dwustronny, 
wymiary 45/29 cm

Patrz, co masz
plakat, druk cyfrowy, 

wymiary 60/80 cm.

projekt strony, ulotka



KATEDRA
PROJEKTOWANIA 
GRAFICZNEGO



MAŁGORZATA BURY
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Projekt identyfikacji wizualnej Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego
Pracownia Ilustracji 
PROMOTOR: 
dr Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA:
Małgorzata Bury projektuje identyfikację wizualną ogro-
du zoologicznego. Proste, geometryczne znaki przedsta-
wiające zwierzęta znakomicie sprawdzają się w systemie 
informacyjnym i są punktem wyjścia do dalszych działań 
autorki: serii plakatów i edukacyjnej książki dla dzieci.

Projekt identyfikacji wizualnej Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego 

ekspozycja dyplomowa Galeria MD_S

Książka „Zwierzęta zoo” 
ekspozycja dyplomowa Galeria MD_S



Mapa zoo – mozaika rysunkowa
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. Jacek Szewczyk

PRACA PISEMNA:
Projekt identyfikacji wizualnej Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Zagadnienia projektowe
RECENZENT: 
dr Sebastian Łubiński

malgorzatabury95@gmail.com

Mapa zoo
mozaika rysunkowa, rysunki cienkopisem, 

ekspozycja dyplomowa Galeria MD_S



ANNA BZDYL
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Dąb, lilia, makówka. Dukt haftu krajeńskiego jako 
bodziec do swobodnych rozważań twórczych.
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska

RECENZJA PROMOTORA:

Projekt autorskiego, 3 tomowego wydawnictwa regionalnego 
ekspozycja dyplomowa: Galeria za SZKŁEM

Książki „KRAJNA Wszystkie części
wydanie autorskie 

obiekt, opakowanie 
Książka „KRAJNA Krótki przewodnik regionalny” część 3. 

Wydanie autorskie – projekt okładki

Książka „KRAJNA Haft krajeński” część 1. 
wydanie autorskie – wnętrze rozkładówki



Dąb lilia, makówka. Dukt haftu krajeńskiego jako 
bodziec do swobodnych rozważań artystycznych.
Pracownia Rysunku Kreatywnego 
PROMOTOR: 
prof. Jacek Szewczyk 

PRACA PISEMNA: 
Dukt haftu krajeńskiego jako bodziec  
do swobodnych rozważań twórczych.
RECENZENT: 
mgr Magdalena Stachowiak
 
annagumul90@gmail.com 

Graficzna, swobodna interpretacja  
haftu krajeńskiego

druk cyfrowy, 30 × 50 cm, Haft krajeński 2
ekspozycja dyplomowa: 

Galeria ZA SZKŁEM 



JUSTYNA CAPUTA 
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Roots. Aplikacja do tworzenia drzewa 
genealogicznego
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska

RECENZJA PROMOTORA:
Roots to zaprojektowana przez Justynę Caputę aplikacja 
służąca do budowania drzewa genealogicznego. Potrzeba 
jej zrealizowania pojawiła się u dyplomantki w związku 
z tym, że sama poszukiwała sposobów na usystematyzo-
wanie wiedzy o własnych korzeniach. Po długim procesie 
badawczym, podczas którego analizowała możliwości 
istniejących stron i programów, zdecydowała się na próbę 
autorskiego rozwiązania projektowego. W mojej opinii 
próba ta powiodła się. Projekt jest bardzo rozbudowany – 
składa się z ponad 70-ciu ekranów. Autorka zaprojektowa-
ła aplikację w stylistyce, która łączy współczesny layout 
i wzorce projektowe z ilustracjami, które celowo nawią-
zują do stylistyki retro. Finalny projekt jest działającym 
prototypem, który mam nadzieję zostanie wdrożony w for-
mie prawdziwej aplikacji. Badania wykonane w trakcie 
pracy nad dyplomem wykazały, że zdecydowanie istnieje 
potrzeba dostarczenia takiego narzędzia w atrakcyjnej 
graficznie i intuicyjnej formie. Identyfikacja aplikacji 

mobilnej do tworzenia 
drzewa genealogicznego 

„Roots”
Projekt logotypu, zestaw 

ikon, kolorystyka
Adobe XD, Adobe Illustrator

Wybrane ekrany aplikacji 
mobilnej do tworzenia 

drzewa genealogicznego 
„Roots”



Istota natury. Cykl animowanych ilustracji
Pracownia Działań Intermedialnych
PROMOTOR: 
dr Agnieszka Jarząb

PRACA PISEMNA: 
Nasze korzenie. Integralność natury
PROMOTOR: 
mgr Ewa Halawa
RECENZENT: 
mgr Karolina Wiśniewska

justynaannacaputa@gmail.com
strona internetowa: www.instagram.com/just.illus

Kadr z animacji  
„Istota Natury”, 

„Inspiracja”
Animacja poklatkowa 

w technice rysunkowej

Kadr z animacji  
„Istota Natury”, „Skarb”

Animacja poklatkowa 
w technice rysunkowej



SONIA DUBAS
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Tradycja i teraźniejszość. Budowanie marki oraz strategii 
wizualnej w branży pielęgnacyjnej
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
prof. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA:
Powrót do korzeni oraz bycie świadomym konsumentem  
w dobie krytycznego momentu dla zdrowia naszej planety,  
stały się głównymi czynnikami dla stworzenia marki pielęgna-
cyjnej ZIELE. Inspiracja naturalnymi składnikami z rodzimych pól 
i łąk oraz historia pokoleń, sprawiła, że w głowie autorki zrodziła 
się idea o wytworzeniu aury nostalgii, która budzi zaufanie 
u odbiorcy. w zaprojektowanych elementach pojawił się motyw 
kontrastu między tradycją i teraźniejszością ‒ ręcznie rysowane 
ryciny roślin zderzają się z wektorowymi znakami. Oprócz serii 
opakowań oraz etykiet, autorka zaprojektowała logo, zbiór 
plakatów, piktogramy, oraz elementy promocyjne takie jak 
naklejki lub torby. Cała identyfikacja nawiązuje do przeszłości ‒ 
możemy w niej odnaleźć archiwalne fotografie polskich wsi oraz 
produkty inspirowane zielnikami aptecznymi.

Zdjęcie wykonanych kosmetyków 
Ziele z serii Chmiel.

Wizualizacja plakatu marki 
kosmetycznej Ziele.

Wizualizacja strony internetowej 
marki kosmetycznej Ziele.

Zdjęcie wystawy podczas obrony 
dyplomowej. Realizacje opakowań 

kosmetyków marki Ziele.



Tradycja i teraźniejszość. Seria serigrafii
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
prof. Christopher Nowicki

PRACA PISEMNA: 
Tradycja i teraźniejszość. Budowanie marki  
oraz strategii wizualnej w branży pielęgnacyjnej
RECENZENT: 
dr Marta Kubiak

soniadu1@wp.pl

 Zdjęcie wystawy podczas 
obrony dyplomowej. 

Seria serigrafii inspirowana 
tradycją i teraźniejszością.



MAGDA DZIELIŃSKA   
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 
Projektowanie w służbie literatury
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska

RECENZJA PROMOTORA: 
Dyplom pani Magdy Dzielińskiej składa się z książki  
„Obsesje” i projektu działań marketingowych pomocnych 
w jej rozpowszechnianiu i sprzedaży. Autorka zdecydowała 
się na odważny krok – postanowiła stworzyć cały dyplom 
zupełnie od zera. Zapanowała nad wszystkim – począwszy 
od tekstu książki „Obsesje”, przez jej projekt i wykonanie 
w postaci serii prototypów, aż po materiały promocyjne 
(litograficznie drukowane plakaty) i platformy sprzeda-
żowe na urządzenia mobilne i przeglądarki desktopowe. 
Chęć zapanowania na tak rozbudowaną i szeroką całością 
zrodziła wiele problemów, które dyplomantka zmoszona 
była rozwiązać. Samo pisanie utrzymanych w klimacie 
opowiadań Edgara Alana Poe historii i równoległe pro-
jektowanie poszczególnych elementów nastręczało sporo 
kłopotów. Jednak zaangażowanie i włożony w projekt 
wysiłek opłaciły się – „Obsesje” to wyjątkowo spójna, 
wielowymiarowa i bardzo osobista wypowiedź autorki. 
Świadomy wybór elementów, z których składać będzie się 
dzieło i przeprowadzenie procesu od początku do końca 
dobrze świadczą również o zdolnościach organizacyjnych 
Magdy Dzielińskiej i szerokim zakresie wiedzy zdobytej 
zdobytej przez nią podczas studiów na Wydziale Grafiki 
i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP.

Obsesje aplikacja mobilna
animacja wektorowa 

Obsesje strona internetowa 
animacja wektorowa



Projektowanie w służbie literatury 
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR: 
prof. Paweł Frąckiewicz

PRACA PISEMNA: 
Projektowanie w służbie literatury
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska
RECENZENT: 
dr hab. Piotr Komorowski

Ekspozycja dyplomowa 
książki i zakładki 

Obsesje ekspozycja dyplomowa 
plakaty, technika – algrafia, 50 × 70 cm



JULIA KRUSZYŃSKA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Opracowanie graficzne Zapisków spod wezgłowia 
Sei Shonagon. Autorski komiks
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska

RECENZJA PROMOTORA:

Książka  
,,Zapiski spod wezgłowia”

 Sei Shonagon.  
Autorski komiks-obiekt

detal wnętrze

 wybrane rozkładówki 

detal wnętrze



Ekspozycja dyplomowa 
widok ogólny

Ekspresja przemiany
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
dr hab. Małgorzata Warlikowska

PRACA PISEMNA: 
Autorska forma komiksowa Zapisków  
spod wezgłowia Sei Shonagon
RECENZENT: 
mgr Karolina Wiśniewska



KATARZYNA KWAŚNIEWSKA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Euforyczna fuzja dźwięków i natury – 
identyfikacja wizualna festiwalu Organic
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
dr Łukasz Paluch

RECENZJA PROMOTORA: 
Euforyczna fuzja dźwięków i natury to projekt 
identyfikacji wizualnej dla Organic Festival. Cztero-
dniowa impreza odbywa się w Parku Krajobrazowym 
w okolicach Sulejowa. w czasie jej trwania, natura 
łączy się z transowym i psychodelicznym brzmie-
niem muzyki elektronicznej. Organic Festival to 
nie tylko impreza taneczna; jej uczestnicy mają 
możliwość uczestniczenia w szeregu warsztatów 
służących opanowaniu technik samodoskonalenia 
i samoświadomości. 
Katarzyna Kwaśniewska starała się w swoim 
projekcie oddać atmosferę wydarzenia i idei mu 
towarzyszących. Warstwę wizualną identyfikacji 
budują abstrakcyjne wzory geometryczne świecące 
feerią neonowych kolorów. Wzory te są zainspirowa-
ne symbolami Świętej Geometrii, wykorzystywanej 
dotąd przez organizatorów do ozdabiania przestrze-
ni w pobliżu konsolet dla DJ-ów. Głównym elemen-
tem logo festiwalu jest litera „o”, w której zawarty 
został symbol oka. Pełni ona również rolę sygnetu 
i może być stosowana samodzielnie. Logo posiada 
także wersję animowaną, w której ruchome, lewi-
tujące litery oddają panującego na festiwalu ducha 
wolności. Poza projektem standardowych druków jak 
plakaty, ulotki i bilety, ważną częścią projektu jest 
projekt strony www i formatek służących promocji 
festiwalu w internecie. To przede wszystkim tymi 
kanałami organizatorzy wydarzenia kontaktują 

identyfikacja wizualna festiwalu Organic 
Logo festiwalu

Symbole geometryczne będące częścią identyfikacji wizualnej festiwalu
Plakat, Wersja i plakatu

Plakat, Wersja ii plakatu
 Plakat, Wersja iii plakatu



się z swoją publicznością. Wspomniane wyżej elementy 
tworzą spójną, przemyślaną i gotową do wdrożenia wizję 
projektu, stworzonego pod realne potrzeby niezależnego 
festiwalu.

Inflacja chaotyczna
Pracownia Ekspansji graficznej
PROMOTOR: 
dr hab. Prof. Uczelni Małgorzata Warlikowska

PRACA PISEMNA 
Euforyczna fuzja dźwięków i natury
PROMOTOR: 
dr Łukasz Paluch
RECENZENT: 
mgr Barnaba Mikułowski

Katarzynakwasniewska0@gmail.com

Ołtarz
praca artystyczna, druk cyforwy

Cefeida
praca artystyczna, druk cyforwy

Ekspansja wykładnicza
praca artystyczna, linoryt

Neutrino
praca artystyczna, linoryt

Faza
praca artystyczna, linoryt



ZUZANNA LABUS  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Kto żyje dłużej? 
Animowana infografika o względnym upływie czasu
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska

RECENZJA PROMOTORA:
Od pierwszego kontaktu z Zuzanną Labus było dla mnie 
jasne, że to studentka o wybitnym talencie animatorskim. 
Wyczucie czasu i dynamiki w animacji widoczne było już 
w pierwszych realizacjach, dlatego temat pracy dyplo-
mowej nie był na mnie zaskoczeniem. Praca artystyczna 
to animowana infografika o względnym upływie czasu, 
przedstawionym na przykładzie długości życia różnych 
organizmów (kura, żółw, człowiek…) zestawionych z cza-
sem potrzebnym na całkowty rozkład plastikowej butelki. 
Skierowana do młodszego odbiorcy animacja utrzymana 
jest w wesołej, ciepłej kolorystyce – autorka nie chce 
straszyć, jej celem jest edukacja. Dobre skorelowanie 
zastosowanych środków z percepcją grupy docelowej 
zaowocowało powstaniem krótkiej opowieści, która nie 
straszy, lecz informuje. Oprócz animacji powstał też pro-
totyp strony z bazą wiedzy o plastiku i działaniach, jakie 
możemy podjać, żeby we własnym zakresie przyczynić się 
do mniejszego zaśmiecania środowiska.
Postrzeganie czasu w filmie i animacji pojawia się również 
w pisemnej Zuzanny Labus pt „Znaczenia kształtowane 
rytmem” oraz w cyklu animowanych grafik artystycznych 
„Arytmia formy”. Mimo szerokiego zakresu tematycznego 
poruszanego przez dyplomantę, wszystkie elementy 
pracy łączy własnie refleksja dotycząca odczuwania czasu 
z różnych perspektyw.

Kto żyje dłużej? 
Animowana infografika o względnym upływie czasu

animacja wektorowa, 2D
1 minuta 5 sekund 



Arytmia formy
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik

PRACA PISEMNA: 
Znaczenia kształtowane rytmem
RECENZENT: 
mgr Maciej Kodzis

 Arytmia Formy
Technika mieszana

6 zapętlonych animacji; 1 pętla – ok 10 sekund



ADAM MAKOWCZENKO 
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Opowieści z Pojezierza
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
dr Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA:
Adam Makowczenko popularyzuje nieznane szerzej zakątki 
swoich rodzinnych Mazur serią plakatów przedstawiają-
cych to, czego nie widać w popularnych przewodnikach. 
Widzimy tajemnicze lochy, uciekamy przed białym 
szkwałem, pijemy nalewkę z węża w zapomnianym barze 
i odnajdujemy szczątki jachtu z filmu Romana Polańskie-
go. Wszystko narysowane tak, jakby to Albrecht Durer, 
zamiast do Wenecji, wybrał się na Mazury.

Opowieści z Pojezierza
Król Lasu 

Kormoran 
Niegocin 

Pierkunowo 
plakaty, deska z autorskim 

nadrukiem



Progresja Antoniego
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik

PRACA PISEMNA: 
Progresja Antoniego
RECENZENT: dr Dorota Miłkowska

Progresja Antoniego



MARTYNA OPIELIŃSKA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Kreacja wizerunku firmy eventowej
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
dr hab. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA: 
Praca dyplomowa Martyny Opielińskiej opiera się na 
kreacji wizerunkowej firmy eventowej Trampolina. Jest to 
na nowo opracowany design istniejącej marki. Studentka 
skupiła się na rozpoznawalności marki, ujednoliceniu 
środków wyrazu i spójności jej wizerunku, a także opraco-
wała ofertę promocyjno-reklamową. Design jest czytelny 
i wyrazisty, ma swój rytm. Ten projekt jest uporządkowa-
ny, usystematyzowany i skierowany zarówno do najmłod-
szych, jak i dorosłych odbiorców. Warto zaakcentować, 
że opracowany język wizualny jest wyborem form i barw 
dokonanych właśnie w oparciu o analizę określonej grupy 
docelowej. Studentka w ten sposób odkrywa wyróżniki 
i wartości kluczowe. Dba również o znak – logo, który 
ma ogromny wpływ na pozostałe formy wizerunkowe: 
wizytówki, ulotki, plakaty, kolorowanki, mapę wydarzenia, 
czy animację. Przedstawiła również propozycje, które 
mogłyby być wykorzystane w przyszłości, między innymi 
przykładowe użycie typografii i systemu znaków na 
fotografiach oraz plakatach. Ciekawym rozwiązaniem 
są interaktywne plakaty, które mogą być również 
kolorowanką.

Kreacja wizerunku firmy 
eventowej  

logo, plakaty,  
projekty koszulek 



Kreacja wizerunku firmy eventowej  
– animacja reklamowa

Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
dr hab. Stanisław Sasak

PRACA PISEMNA: 
Kreacja wizerunku firmy eventowej
RECENZENT: 
mgr Grzegorz Osowski

movieartlover@gmail.com

Kreacja wizerunku firmy 
eventowej  

animacja reklamowa



MAGDALENA PAWŁOWSKA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Projekt publikacji ilustrowanej w oparciu o książkę 
Tainaron Leeny Krohn
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr hab. Magdalena Wosik

RECENZJA PROMOTORA:
Pierwsza książka Magdaleny, która powstała w Pracowni 
Książki, choć zdawałoby się niepozorna, porusza mnie do 
dziś swoją przewrotną treścią. Składający się z ledwie
z siedmiu rozkładówek picture book „Stworzenie” udo-
wodnił, że Magdalena potrafi słuchać rad, jednocześnie 
broniąc ważnych dla siebie kwestii. Pokazuje sprawność 
ilustratorki i dbałość o precyzyjne wykonanie prototypu. 
Chwalimy się zarówno tą książką jak i pozostałymi, które 
później w Pracowni powstały. 
Praca dyplomowa Magdaleny jest zwieńczeniem naszej 
współpracy i z przyjemnością dołączamy ją do kolekcji 
prezentującej dokonania studentów Pracowni Książki. 
Temat pracy dyplomowej został dogłębnie przez Autorkę 
przemyślany. Pierwotnie zamierzała wykorzystać własny 
tekst, powstały jego zręby oparte na wnikliwym badaniu
źródeł. Podziwiałam jej samozaparcie i entuzjazm, gdy 
nagle zrewidowała efekty dotychczasowej pracy i posta-
nowiła zacząć cały proces projektowy niemal od początku.
w jej ręce wpadł bowiem tekst Leeny Krohn, który Mag-
dalena Pawłowska uznała za manifest oddający w pełni 
przesłanie, które zamierzała zawrzeć w swojej autorskiej
książce. w efekcie tej dość złożonej drogi twórczej 
i projektowej otrzymaliśmy książkę, w której wszystkie 
elementy dopełniają się i przenikają. W „Tainaron” w opra-
cowaniu Magdaleny jak w świecie owadów, budowla/
książka składa się z precyzyjne ułożonych kolejnych 
poziomów – od najmniejszej komórki jak litera zapisana 
właściwie dobranym fontem, po równie istotne lepiszcze – 
klimatyczne ilustracje. W książce układ ilustracji
jest okazją do przemycenia zabawy z czytelnikiem,  

Projekt publikacji ilustrowanej  
w oparciu o książkę „Tainaron" L. Krohn

okładka, rozkładówki



bo autorka obok obrazów klasycznie dopełniających 
tekst, rozpoczyna każdy rozdział „atlasową” tablicą 
z portretem jakiegoś przedstawiciela gromady insektów. 
Dzięki tym zabiegom, w książce czytelnik może odkrywać 
treści na wielu poziomach. To zamierzony i udany efekt.
Będąc świadkiem całego procesu projektowego, mogę 
z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Magdalena Paw-
łowska jest świadomą projektantką, ale też powiedzieć
więcej – ma szerokie horyzonty, dużą wiedzę z dziedzin, 
które ją szczególnie interesują. I vice versa, kiedy coś ją 
zajmuje – zgłębia temat. Ważne jest dla niej nie tylko jak 
mówi, ale także o czym.

Stásis – seria grafik
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik

PRACA PISEMNA:
Fascynacja owadami w sztuce i nauce
RECENZENT: 
mgr Karolina Wiśniewska

magpvi@gmail.com

Stasis: seria grafik
Stásis I

Stásis II
Stásis III

Grafika cyfrowa
Dokumentacja wystawy dyplomowej



JOLANTA RÓŻACKA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
dr. Łukasz Paluch
Baśnie z różnych kręgów kulturowych. 
Seria wydawnicza

RECENZJA PROMOTORA:
Dyplom Jolanty Różackiej to projekt bogato ilustrowanej 
serii wydawniczej, którą inicjują pierwsze trzy tomy, 
będące zbiorem baśni z Litwy, Szwecji i Japonii. Autorka 
dołożyła starań, żeby samodzielnie wyselekcjonować 
utwory wchodzące w skład antologii, do których następnie 
przygotowała ilustracje. Na ich potrzebę opracowała język 
graficzny, inspirowany pracami Pablo Picassa, wzorami 
dekoracyjnymi polskiej ceramiki użytkowej z lat 50/60 
oraz papierowymi ludowymi wycinankami. Ilustracje 
mimo, że są osadzone na geometrycznej siatce, uciekają 
od sztywnych podziałów i zachwycają różnorodnością 
form i znaczeń. Mają w sobie ten rodzaj niedopowiedzenia 
i tajemnicy, który działa stymulująco na wyobraźnię. 
Poza bielą i czernią, barwami łączącymi całe wydawnic-
two, każdej książce są przypisany jest jeden indywidualny 
kolor. Kolory te są charakterystyczne dla wybranych 
kręgów kulturowych: wiśniowa czerwień – Japonia, błękit – 
Szwecja oraz pomarańcz – Litwa. 
Jolanta do każdej książki zaprojektowała organiczny 
roślinny znak, który występuje jako suchy tłok na froncie 
okładki oraz multiplikowany wzór patternu na wyklejkach. 
Do książek została wybrana typografia: Tina and Ben do 
nagłówków, a do tekstu Janus – autorstwa wrocławskiego 
projektanta Mariana Misiaka.
Dyplom Jolanty Różackiej jest ciekawą alternatywą dla 
rynku wydawniczego w naszym kraju i ma niezwykły 
potencjał do kontynuacji. To propozycja autorska, której 
adresatem może być każda osoba zainteresowana kulturą 
niezależnie od wieku.

Ekspozycja dyplomowa 
seria wydawnicza, 

książki
seria wydawnicza, detal 

książkowy



Pracownia Serigrafii
PROMOTOR: 
prof. Chris Nowicki
Cykl serigrafii inspirowanych baśniami z różnych 
kręgów kulturowych

PRACA PISEMNA
Baśnie z różnych kręgów kulturowych. Seria 
wydawnicza 
RECENZENT: 
dr. Marta Kubiak
KONSULTANT: 
mgr Ewa Halawa

jolanta.rozacka@gmail.com

Wizualizacja mapy
mockup

CitÈ Curial-Cambrai, 
CitÈ Pablo Picasso, Les 

Orgues de Flandre

seria linorytów 
i kolografii przedsta-

wiająca postmoderni-
styczne budynki rejonu 

Île-de-France
technika: 

linoryt + kolografia



DOROTA SEZANOWICZ  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Rozciągliwość przestrzeni – kreacja i aranżacja
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński 

RECENZJA PROMOTORA:
Dyplom Doroty Sezanowicz został realizowany w Pracowni 
Reklamy i Informacji Wizualnej, pt.: „Rozciągliwość 
przestrzeni” – kreacja i aranżacja. Składa się ze spójnego 
systemu informacyjno-wizualnego oprawy graficznej dla 
wystawy autorskich grafik. Ekspozycja o tytule „Rozcią-
gliwość przestrzeni” obejmuje serię grafik artystycznych, 
które charakteryzują się nieregularnymi kształtami, 
różnorodnymi rozwiązaniami kolorystycznymi i nietypo-
wym układem kompozycyjnym. Dzięki tym nieprzypadko-
wo dobranym cechom, każde dzieło wywiera na odbiorcy 
określone wrażenia oraz wzbudza emocje. Ważną rolę 
w wystawie odgrywa aranżacja obiektów, czyli aspekt 
relacji między dziełem, a otoczeniem. 
Kolorystyka projektów graficznych to czerń i biel,  
a wyróżniającym motywem informacji wizualnej są 
deformacje typograficzne. Na potrzeby dyplomu zostały 
opracowane: logo, system znaków, animacja, druki – 
plakat, folder. Autorka w interesujący sposób pokazała 
możliwość wykorzystania ich na różnych nośnikach tj. 
torby, koszulki i maseczki antywirusowe. Oprawę graficz-
ną wystawy budują umieszczone na ścianach galerii tytuły 
prac, informacje, plan ekspozycji oraz znaki graficzne, 
które kreują  interesującą, dynamiczną kompozycję.

ekspozycja dyplomowa w galerii „MD_S“
„Imperium” 340 × 180 cm

druk na tkaninie samoprzylepnej

oprawa graficzna wystawy
folia samoprzylepna

„Euphoria” 
340 × 180 cm, druk na tkaninie 

samoprzylepnej.



Rozciągliwość przestrzeni 
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik

ANEKS:
Manewry
Pracownia Malarstwa
Promotor ANEKSU: 
prof. nadzw.   Norman Smużniak

PRACA PISEMNA:
Rozciągliwość przestrzeni – kreacja i aranżacja
RECENZENT: 
mgr Grzegorz Osowski

dorota.sezanowicz@gmail.com

ekspozycja dyplomowa w galerii 
„MD_S“„Opus Magnum”

druk na tkaninie samoprzylepnej



DARIA SOBIESKA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Siedem śpiewników. Pieśni ludowe różnych kultur
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska

RECENZJA PROMOTORA:

Siedem śpiewników. 
Pieśni ludowe różnych kultur

książka, rozkładówki



Niepokój pól i lasów. Studium elementów natury  
– cykl prac w technice intaglio
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. Przemysław Tyszkiewicz

PRACA PISEMNA: 
Pieśni ludowe różnych kultur. 
Ilustrowana seria wydawnicza
RECENZENT: 
mgr Beata Filipowicz

Niepokój pól i lasów. 
Studium elementów natury  

cykl prac w technice intaglio
detal



RADOSŁAW SULIGA  
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Autorskie ilustracje i layout książki Przewodnik 
po architekturze modernistycznej Breslau | Wrocław
Konstanze Beelitz, Niclas Förster
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA:
Radosław Suliga dokonał redesignu książki o moder-
nistycznej architekturze przedwojennego Wrocławia. 
Skład książki i seria ilustracji przedstawiających obiekty 
architektury są przykładem mistrzowskiego warsztatu 
autora, nagrodzonego na wystawie najlepszych dyplomów 
wrocłąwskiej ASP.

„Autorskie ilustracje i layout książki  
Przewodnik po architekturze  

modernistycznej Breslau | Wrocław, 
Konstanze Beelitz, Niclas Förster”  

ekspozycja dyplomowa Galeria MD_S



Struktura modułowa – autorska seria grafik 
inspirowanych architekturą modernizmu 
Pracownia Druku Cyfrowego 
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik

PRACA PISEMNA:
Człowiek, Architektura, Projektowanie 
Modernizm jako główne źródło inspiracji
RECENZENT: 
dr Marlena Promna-Pietrek

suliga.radoslaw@outlook.com

Struktura modułowa – autorska seria 
grafik inspirowanych 

architekturą modernizmu”
instalacja graficzna 

ekspozycja dyplomowa Galeria MD_S



ANASTASIIA BAIBUZA   
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Ja i reszta świata. Ilustrowany słownik pojęć 
psychologicznych
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
dr Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA:
Anastasia Baibuza stworzyła słownik pojęć psycholo-
gicznych, których zrozumienie i zapamiętanie ułatwiają 
ilustracje inspirowane nurtem art brut. Surowość i pozor-
na naiwność rysunków nasuwają skojarzenia z twórczością 
osób z dysfunkcjami psychicznymi.

Książka Ja i reszta 
świata

okładka

Książka Ja i reszta 
świata.Sympatia

rozkładówka

Istalacja. Ja i reszta 
świata. 

papier, plastik



Wideo portret
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
dr hab. Marek Grzyb

PRACA PISEMNA: 
Ja i reszta świata. Ilustrowany słownik pojęć 
psychologicznych
RECENZENT: 
dr hab. Tomasz Pietrek

Wideo portret



MARTA MELNYKOVYCH    
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Od kuchni
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR:
dr Tomasz Broda

RECENZJA PROMOTORA: 
Marta Melnikovych zaprojektowała książkę do tekstów 
piosenek zespołu Radiohead, ilustrowaną fotografiami 
rozlanej kawy. Efekt, który uzyskała przypomina abstrak-
cyjne malarstwo z nurtu informel, pełne napięć i energii 
rymujących się z muzycznym klimatem publikacji

Impresje graficzne do 
muzyki zespołu Radiohead

fotogram na błonie  
graficznej, skan, druk 

cyfrowy, 20 × 40 cm



Od kuchni
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR:
dr hab Marek Grzyb

PRACA PISEMNA:
Od kuchni
KONSULTANT:
mgr Ewa Halawa
RECENZENT:
mgr Marek Rybicki

marta.ua3@gmail.com

Autoportret w fusach po kawie
odbitka srebrowa, wywoływana 

w coffenolu, 12,6 × 17,7 cm



SZYMON PAŚKO     
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Człowiek w czasach zautomatyzowanej gospodarki. 
Projektowanie świata spekulatywnego
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
dr hab. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA:
W naszej kulturze praca jest ważną częścią tożsamości 
człowieka. Często definiujemy się przez posiadaną profe-
sję, a brak zatrudnienia to powód do wstydu i przyczyna 
stygmatyzacji w społeczeństwie. w takim systemie war-
tości, proces automatyzacji pracy to nie tylko sposób na 
zwiększenie wydajności dla biznesu, to również problem 
utraty celu w życiu i poczucia sensu u ludzi, którzy stracili 
swoje zajęcia na rzecz robotów i programów komputero-
wych. W czasach kiedy automatyzacja postępuje coraz 
szybciej, warto się przyjrzeć tym procesom, aby lepiej 
zrozumieć nas samych i otaczający nas świat.
Praca dyplomowa to zestaw infografik przedstawiających 
samoczynne terminale kontenerowe, ich sposób funkcjo-
nowania oraz wpływ automatyzacji na wydajność i bez-
pieczeństwo pracy takich obiektów. Na projekt składają 
się mapy, wykresy, ilustracje oraz rysunki izometryczne, 
które przybliżają pracę terminali i uświadamiają o nowych 
technologiach i zachęcają do refleksji co się stanie, kiedy 
roboty całkowicie zastąpią nas w czynnościach, które 
teraz definiują nasze życie.

Tokio

Brisbane

Tianjin

Nagoja

Long Beach

Lázaro Cárdenas

Norfolk

Túxpam

New York

Algeciras

Tanger

Thamesport
Antwerpia

Surabaja

Melbourne

Kaohsiung

Tajpej

Sydney

Liverpool

Jebel Ali (Dubaj)

HamburgRotterdam

Barcelona

Xiamen

Quingdao

Singapur

Szanghaj

Vado

Los Angeles

Semarang

Vizhinjam

Incheon

Busan

Automatyzacja portów
na świecie
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Człowiek w czasach zautomatyzowanej gospodarki. 
Projektowanie świata spekulatywnego
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
dr hab. Marek Grzyb

PRACA PISEMNA: 
Człowiek w czasach zautomatyzowanej gospodarki. 
Projektowanie świata spekulatywnego
RECENZENT: 
mgr Maciej Majchrzak
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Patric Terminals – 
Brisbane AutoStrad
Brisbane, Australia
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Już po 12 miesiącach od 
zautomatyzowania Brisbane 
AutoStrad™ Terminal, ilość wypadków 
spadła o75%. of 90% in following 
years. It is only logical that we look 
to replicate this success at our 
biggest container terminal at Port 
Botany.”

LTIs (lost time injuries)

MTIs (medical treatment injuries)

Czas pracy stracony w wyniku wypadków

Wypadki wymagające pomocy medycznej

Wskaźnik straconego
czasu pracy w wyniku
wypadków w porcie
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Porty United States Wescost: Liczba wypadków i przesłane
towary w porcie na przestrzeni czasu 
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U.S. West Coast Union
Stany Zjednoczone

Praca w dokach nigdy nie należała do bezpiecz-
nych. Ciężkie ładunki, ogromne maszyny portowe, 
śliskie nawierzchnie i duże wysokości sprawiają, że 
ryzyko doznania kontuzji podczas wykonywania 
swoich zadań jest wysoka. Automatyzacja jest 
świetnym sposobem na to, żeby poprawić bezpie-
czeństwo w porcie. Mniejsza liczba pracowników 
na terenie terminala to mniejsze szanse, że 
dojdzie do wypadku, które przeważnie wynikają 
z błędu ludzkiego. 

Bezpieczeństwo 
Obsługa suwnicy

Nadzorca 

Brygadzista

Pracownik doków

Holdman

Mechanik

Lasher

Kierowca wózków 

Potencjalne zredukowanie liczby wypadków dzięki
automatyzacji według związku USWC
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WypadkiKontenery

John Mullen
MD & CEO Asciano Ltd

Radar: poprzez trajangulacje 
z wykorzystaniem lokalnych nadajników 
można określić pozycję wózka 
samojezdnego. Jest to alternatywne 
rozwiązanie dla liniału magnetycznego.

Laserowy system wykrywania przeszkód 
na drodze.

IMU (Inertial Measurment Unit): 
jednostka pomiarów inercjalnych. 

Ważnym zadaniem wykonywanym na terenie terminali, które podlega 
automatyzacji jest przemieszczanie kontenerów po placu składowym. 
Wózki samojezdne AGV (Automated Guided Vehicle) przewożą towary 
między nabrzeżem a składami kontenerów przy pomocy zaawansowa-
nych czujników i systemów, które umożliwiają pozycjonowanie wózka 
na przestrzeni obszaru jego pracy. Prawie wszystkie tego typu wózki są 
napędzane energią elektryczną. W pełni naładowany pojazd jest
w stanie pracować od sześciu do 8 godzin, a kiedy nie wykonuje 
żadnego zadania przechodzi w tryb oszczędzania energii. Ładowanie 
może odbywać się na dwa sposoby: Poprzez bezpośrednie ładowanie 
przy pomocy automatycznej stacji, lub wymianę baterii AGV. 

AGV

Automatyczne i bezpieczne 
ładowanie AVG. 

Automatyczna stacja ładowania 
wózków samojezdnych AVG (automa-
ted guided vehicle)

•Rodzaj ładowania: Szybkie
ładowanie prądem stałym

•Moc ładowania: 0-600kW
•Czas wymagany do pełnego

naładowania: 5min przy 600kW
•Standardowy czas ładowania na  
  jedną operację: 30-180sek przy  
  600kW. 

Automatyczna suwnica składowa

Liniał magnetyczny: pozwala na wyznaczanie 
pozycji wózka względem magnesów 
umieszczonych pod betonową nawirzchnią. 
Jest to alternatywne rozwiązanie dla radarów.

Czujniki odometryczne: umożliwiają 
ustalenie aktualnej pozycji pojazdu na 
podstawie obliczeń przebytej drogi od 
czasu ostatniego pomiaru. 

Automatyczne suwnice składowe ASC (Automated Stacking Cranes) są w 
stanie samoczynnie przemieszczać kontenery z jednego końca placu na 
drugi. Ze strony nabrzeża towar jest odbierany, bądź przekazywany AGV. Po 
drugiej stronie, przy bramie, suwnice umieszczają/zabierają kontenery z 
ciężarówek. Każdy skład kontenerowy ma przynajmniej dwie takie suwnice; 
Jedna operuje po stronie nabrzeża, druga po stronie bramy. Podczas 
mniejszej aktywności na terenie terminala (np. nocą), automatyczne 
suwnice przekładają kontenery tak, aby szybciej załadować je w przyszłości 
na statki.  

ASC

Człowiek w czasach 
zautomatyzowanej go-

spodarki. Projektowanie 
świata spekulatywnego



AGNIESZKA ŻMURKO
KATEDRA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 

Budowanie wizerunku Centrum Aktywności Fizycznej
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
dr hab. Artur Skowroński

RECENZJA PROMOTORA:
Agnieszka Żmurko w ramach pracy dyplomowej 
opracowała branding marki Gym Me Up Fitness Club. 
Centrum aktywności fizycznej zostało wykreowane przez 
dyplomantkę na potrzeby dyplomu. Praca opiera się na 
komunikacie wizualnym skierowanym do osób młodych 
rozpoczynających przygodę z ćwiczeniami siłowymi oraz 
do klientów, którzy regularnie uprawiają aktywność 
fizyczną. Cechą wyróżniającą markę jest troska o ich zdro-
wie oraz promowanie bezpiecznej, poprawnej aktywności 
sportowej. w tym celu zostały opracowane materiały 
instruktażowe, przedstawiające ćwiczenia. Zakres projek-
towy jest bogaty. w ramach projektu została opracowana 
identyfikacja wizualna, w skład której wchodzą: logo, znaki 
systemowe, reklamy do mediów społecznościowych oraz 
druki ‒ plakaty, kalendarium, ulotki i informacje. Powstał 
również projekt muralu, który towarzyszy dyplomowi. 
Akcydensy oraz banery zaopatrzone są w czytelny układ 
zasad oraz sposoby użycia.

Gym me up
logo

koszulki klubowej
plakat promocyjny

plakat klubowy



Popularyzacja centrum aktywności  
fizycznej ‒ animacja instruktażowo-promocyjna.

Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
dr hab. Marek Grzyb

PRACA PISEMNA: 
Budowanie wizerunku Centrum Aktywności Fizycznej
RECENZENT: 
dr Andrzej Kabat

animacja instruktażowo 
- promocyjna

długość animacji: 
 1 min 53 sek
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SZTUKI

 



JOANNA HARASIUK    
GRAFIKA I SZTUKA MEDIÓW

Terytoria kobiet
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
dr Agata Szuba

RECENZJA PROMOTORA:
Fotoobiekt pt. „Terytoria kobiet” składa się z pięciu wiel-
koformatowych wydruków cyfrowych, przedstawiających 
sylwetki dwóch kobiet funkcjonujących wspólnie w prze-
strzeni kuchennej, oraz ze ścieżki audio relacjonującej ich 
codzienne rozmowy. Realizacja dyplomowa jest osobistą 
wypowiedzią, wynikającą z licznych obserwacji złożonej 
relacji młodej kobiety  z matką. Dom rodzinny z różnych 
powodów  przestaje być dla autorki jej terytorium; tym 
samym wkracza ona w intymną przestrzeń drugiej kobiety 
(kuchnię matki), w której następuje konfrontacja stano-
wisk, podsumowanie przeszłości, ale też zarysowują się 
perspektywy rozwoju ich wzajemnych relacji. Na foto-
grafiach zatem rozgrywa się międzypokoleniowy dialog 
kobiet, między którymi istnieje niewątpliwa więź, jednak 
obie nie potrafią już ze sobą funkcjonować.
Fotografie mają charakter dokumentalny, w których kuch-
nia nabiera nowego znaczenia, pełniąc obok funkcji czysto 
użytkowej rolę swego rodzaju twierdzy, sanktuarium, ale 
i świątyni dialogu. Autorka ukazuje powszechne zjawisko 
kobiecych dyskusji w przestrzeni kuchennej, która staje 
się ważnym “uczestnikiem” bardziej i mniej istotnych 
dialogów. Fotografie zarejestrowane są na dłuższym 
czasie migawki, stan nieostrości jest symbolem trwania 
w pozornie wspólnej przestrzeni, zmienna kolorystyka 
(od ciepłych barw do chłodnej) również pełni rolę czysto 
symboliczną. Realizację dyplomantki uznaję za przejmują-
cą w przekazie i o dużej sile ekspresji wizualnej.

Terytoria kobiet 
Fotografia cyfrowa  

250 × 374 cm



PRACA PISEMNA: 
Dialog międzypokoleniowy w sztuce feministycznej
RECENZENT: 
mgr Katarzyna Gwoździk

joanna.harasiuk.1996@gmail.com

Ekspozycja dyplomowa



PATRYCJA KACZMAREK    
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Z niepamięci – instalacja multimedialna
Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej
PROMOTOR: 
prof. Ryszard Jędroś

RECENZJA PROMOTORA:
Z niepamięci to instalacja multimedialna na którą składają 
się cztery projekcje wideo. Uruchamiane w odpowiedniej 
kolejności nagrania, stają się kolejnymi poziomami 
uzewnętrzniającymi uczucia i myśli autorki. Na czterech 
monitorach Patrycja Kaczmarek prezentuje bardzo 
osobiste nagrania, w których dzieli się wspomnieniami 
i doświadczeniami z dzieciństwa i wczesnej młodości. 
Przywołuje z pamięci niekiedy bardzo traumatyczne 
wydarzenia, ujawniając ich wagę i wpływ jakie miały/
mogły mieć na jej późniejsze życie. Autorka przedstawia 
je z perspektywy czterech „wcieleń” własnej osobowości: 
oficjalnej, zmysłowej, smutnej i gniewnej. Prezentowane 
nagrania zawierają dużą dawką osobistych informacji, 
przybierają formę bardzo wnikliwej autorefleksji, co 
w efekcie staje się rodzajem autoterapii. Pozwalają spoj-
rzeć na swoją osobę i dotychczasowe życie z dystansem, 
co wymagało jednak od autorki przywołania z pamięci 
wielu trudnych sytuacji z przeszłości i skonfrontowania 
się z nimi. 
Z niepamięci to niezwykle osobista, intymna, a w wielu 
fragmentach bardzo emocjonalna realizacja, w której 
Patrycja Kaczmarek przyjmuje równocześnie rolę pacjent-
ki, psychoterapeutki i artystki, co decyduje o szczególnym 
charakterze tej pracy.

Część gniewna
Część oficjalna

Część smutna
Część zmysłowa
nagranie wideo



PRACA PISEMNA: 
Autorefleksyjne inspiracje w twórczości 
z zastosowaniem nowych mediów
RECENZENT: 
as. Tomasz Dobiszewski

patrycjakaczmarek-1995@wp.pl

Ekspozycja dyplomowa



MATEUSZ KLUCZNY   
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Film animowany pt. Cyrograf
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. asP Marek Grzyb

RECENZJA PROMOTORA:
Animacja „Cyrograf” jest swoistym eksperymentem, 
próbą połączenia autorskich rysunków w animowaną 
opowieść. Punktem wyjścia do realizacji filmu były 
wykonane odręcznie ilustracje które autor połączył 
z ruchem wirtualnej kamery. Kamera została stworzona 
w programie grafiki 3D i umożliwiła autorowi dowolne 
nią manipulacje. Autor dzięki temu penetruje zakamarki 
poszczególnych ilustracji, łącząc je w narracje. w opo-
wieść w której główna bohaterka próbuje uwolnić się od 
narzuconego schematu i roli społecznej – kury domowej. 
Połączenie grafiki 3D oraz tworzonych manualnie ilustracji 
dało intersujący wizualnie efekt do którego autor dodał 
jeszcze specyficzny ruch kamery. Umożliwiło to powstanie 
bogatego wizualnie uniwersum ożywionego niecodzien-
nym ruchem i ciekawą narracją nacechowaną tematyką 
społeczną.

Kadry z filmu 
animowanego pt. 

„Cyrograf”



PRACA PISEMNA: 
Wybrane sposoby łączenia technik 2D i 3D 
w realizacji filmów animowanych
RECENZENT: 
as. Agnieszka Talik

artbymaku@gmail.com 

Kadry z filmu 
animowanego pt. 

„Cyrograf”



BARNABA KRÓL     
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Wojna cywilizacji – instalacja interaktywna 
z wykorzystaniem komputera pc i arduino
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. asP Stanisław Sasak

RECENZJA PROMOTORA:
Przedmiotem pracy magisterskiej jest interaktywna 
instalacja o nazwie Wojna Cywilizacji. Powstała przy 
użyciu oprogramowania Unity i mikrokontrolera Arduino. 
w zaciemnionym pomieszczeniu znajdują się dwa moni-
tory oraz przenośne źródło światła. Widz może dowolnie 
przemieszczać skupioną wiązkę światła, ale nigdy nie jest 
w stanie oświetlić dwóch ekranów razem.
Na monitorach – symbolizujących światy przedstawiona 
jest w prosty sposób graficzny populacja. Jest ona 
odmienna na jednym i drugim ekranie, jednak obie rządzą 
się takimi samymi zasadami. Oświetlając ekran można 
doprowadzić do rozwoju jednej z cywilizacji, lub nawet 
ją zniszczyć przez nadmierne oświetlenie. Dobierając 
odpowiednią ilość światła, można doprowadzić do 
perfekcyjnego wzrostu. Światło jest jedynym czynnikiem 
zewnętrznym potrzebnym do przetrwania. Jednak kiedy 
zostanie osiągnięty limit całkowitej populacji na danej 
powierzchni ‒ czyli ramy ekranu, jedna cywilizacja roz-
poczyna atakować drugą, tym samym kolonizując kolejną 
przestrzeń. Niemożliwy jest samoczynny rozwój dowolnej 
z cywilizacji pozostawionej bez opieki. Możliwe za to jest 
dokonanie tego, aby obie razem koegzystowały - jednak 
wymaga to działania zarówno widza, aby manipulował 
światłem pomiędzy dwoma ekranami cały czas, oraz od 
obu populacji, które będą równomiernie wymierać, by nie 
doprowadzić do przeludnienia. Dzięki stworzeniu tej pracy 
artystycznej z wykorzystaniem układów elektronicznych 
widz spotyka się z mikroświatem, reagującym na bodźce 
zewnętrzne. Odbiorca jednocześnie działa i interpretuje Lewy ekran

Prawy ekran



 Prawy ekran podczas  
dominacji przez drugą 

cywilizację 

Widok na dwa ekrany

realizację na swój własny sposób. Poszerzony opis 
realizacji jak również inspiracje autor przedstawia w pracy 
pisemnej pt. „Wykorzystywanie układów elektronicznych 
w instalacjach interaktywnych”

PRACA PISEMNA: 
Wykorzystanie układów elektronicznych 
w instalacjach interaktywnych
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

barnabakrol@gmail.com



JUSTYNA LACH     
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Wademekum Normalności, czyli przewodnik po 
krajobrazie mentalnym
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. asP Jakub Jernajczyk

RECENZJA PROMOTORA:
Koncepcja „Wademekum“ wywodzi się z autorskiej reflek-
sji dyplomantki nad rolą języka w pojmowaniu i tworzeniu 
rzeczywistości, w szczególności w kontekście komunikacji 
społecznej, która odbywa się w polu międzyjednostkowej 
wymiany – w tytułowym krajobrazie mentalnym. 
Na pracę dyplomową składają się dwie dopełniające się 
części: 
1. „Przewodnik po krajobrazie mentalnym” – przestrzenna 
instalacja site-secyfic, angażująca odbiorców w proces 
odnajdywania jej kolejnych elementów składowych 
(niczym w grze w podchody), który stanowi metaforę 
poruszania się pomiędzy pojęciami. Ekspozycję tworzą 
cytaty z tytułowego „Przewodnika” oraz interaktywne 
obiekty, symbolicznie odwołujące się do opisywanych 
pojęć. 
Ostatni etap podróży fizycznej stanowi zaledwie początek 
wyprawy w świat wirtualny.
2. „Wademekum Normalności“ – aplikacja sieciowa (www.
wademekum.net), oparta na systemie Wikipedii, będąca 
interaktywnym przewodnikiem po wirtualnej przestrzeni 
krajobrazu mentalnego, otwarta na współtworzenie przez 
jej użytkowników. Każdy użytkownik aplikacji może dodać 
do niej tekst swojego autorstwa i umiejscowić go poprzez 
utworzenie prowadzącego doń linku w innym, istniejącym 
już artykule. Tym samym każdy przejaw aktywności 
twórczej użytkownika „Wademkum“ posiada źródłosłów 
w tekście innego autora, dzięki czemu wyraźnie podkre-
ślony zostaje społeczny charakter języka i komunikacji 
międzyludzkiej. Proces tworzenia kolejnych treści „Wa-
demkum Normalności“ utożsamiany jest z opisywaniem 
miejsc w krajobrazie mentalnym.

Słońce z pomarańczy 
asamblaż

pomarańcze, makaron rurki

Tu powstaje Wademekum 
Normalności 

fotografia cyfrowa



PRACA PISEMNA:
Sieciowy model myślenia w procesie poznania 
i komunikacji społecznej. Kartograficzne ujęcie 
jezyka
RECENZENT: 
prof. Wiesław Gołuch

j.k.lach@wp.pl

W krajobraz mentalny
tytuł: w krajobraz mentalny 

technika: video-kolaż
czas trwania: 10 sekund (pętla)

Dokumentacja ekspozycji
ekspozycja dyplomowa na kory-

tarzu asP przy Placu Polskim,
widok kolejnej części instalacji,
detal – obiekt Rozumowe gogle 

(odlewy gipsowe, klej mamut, 
niebieska taśma izolacyjna)



KINGA RYBAK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Bez tytułu – wizualiacja koncertowa
Pracownia Działań Intermedialnych
PROMOTOR: 
prof. asP Ireneusz Olszewski

RECENZJA PROMOTORA:
Bez tytułu to wizualizacja koncertowa stworzona 
z jednej klatki jPg manipulowana za pomocą programu 
Resolume Arena 6. Całość komponowana jest na żywo 
do muzyki Piotra Bednarczyka, a czas koncertu waha się 
między czterdziestoma a pięćdziesięcioma minutami. 
Technika manipulacji jest podzielona na dwa rodzaje. 
Pierwszym jest manipulacja ręczna, czyli tworzenie form 
przez autora. Druga zaś przez fale dźwiękowe granego 
dźwięku, tworząc tym samym pełnowymiarowy live 
act. Format wyjściowy ma rozmiar 1920 na 1080 pikseli, 
formatem docelowym jest wizualizacja wielkoformatowa, 
o rozmiarach minimum cztery na dwa metry. Bez tytułu 
w swojej pierwszej nieoficjalnej wersji (przed obroną) była 
przedstawiana drugiego lutego dwa tysiące dwudziestego 
roku na wydarzeniu Rnd_check(); w Centrum Technologii 
Audiowizualnej we Wrocławiu. Krótszą wersję Bez tytułu 
pod nazwą unseen/unheard (po obronie) można było 
obejrzeć na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie 
dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące dwudzie-
stego roku. 
Bez tytułu to scalenie obrazu i dźwięku w synestezji 
koncertowej. Abstrakcja obrazu, bazująca na geometrii 
oraz noisowy typ muzyki współczesnej uzupełnia się, 
tworząc przy tym niepowtarzalne widowisko. Wprowa-
dzające, a wręcz pochłaniające widza do samego swojego 
środka. Centrum wydarzenia o minimalistycznych formach 
percepcji wzrokowej i słuchowej hipnotyzuje myśli i zatra-
ca ciało. Wciąga dając efekt zapamiętanego performancu 
oraz nadaje refleksji nad znaczeniem tworzenia audio 
artu. Bez tytułu to podkreślenie czułości estetycznej Bez tytułu 

fotodokumentacja obrony



współczesnej sztuki koncertowej, która w swoich wielu 
odnogach sprowadza się do jedynego efektu końcowe-
go – wrażeniowości. Post-symbolicznego widzenia rzeczy 
o różnej precyzji piękna i różnej znaczeniowości w sztuce 
dla mas.

PRACA PISEMNA: 
Koncert abstrakcyjny jako nowy komunikat 
postsymboliczny
RECENZENT: 
prof. asP Czesław Chwiszczuk

kingarybak0@gmail.com

Fotodokumentacja 
obrony



AKSINNIA SEMYANIKHINA 
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Opracowanie scenariusza pt. Little sorceress  
(Mała czarownica) oraz projektu animacji 
w stylistyce bajkowej w technice 3D
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. asP Stanisław Sasak

RECENZJA PROMOTORA:
„Little sorceress” to tytuł realizacji magisterskiej student-
ki kierunku Sztuka Mediów Aksinni Siemyanikhiny. Jest to 
w pełni profesjonalna animacja w technice 3D, format 1920 
x 882pix, 00:05:13, wykonana z pomocą programu Blender, 
Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop. To co wyróżnia 
w szczególności ten projekt to fakt iż autorka zaprosiła do 
niego szereg znajomych osób, którym przydzieliła odpo-
wiednie zakresy prac. Sposób zarządzania i komunikacji 
w zespole zaczerpnęła od znanej i kultowej, amerykań-
skiej firmy PiXar o której pisze w swojej pracy pisemnej 
pt. „Historia budowy kreatywnego środowiska pracy 
zespołu, zajmującego się tworzeniem filmów animowanych 
w technologiach 3D na bazie firmy Pixar”. 
Niezwykle rzadko zdarzają się tego typu realizacje 
studenckie, które poprzez grupową współpracę osiągają 
bardzo wysoki, profesjonalny poziom artystyczny i tech-
nologiczny. Bardzo wysoko oceniam pracę artystyczną jak 
i wysiłek organizacyjny studentki Aksinnii Siemyanikhiny.

Little Sorceress
projekt wnetrza

Ilustracja przedstawia 
kolorystykę i projekt 

wnętrza domu.

Little Sorceress
rig postaci

Zdjęcie przedstawia rig 
postacie ze wszystkimi 
kontrolerami, potrzeb-
nymi do stworzenia 3D 

animacji.



PRACA PISEMNA: 
Historia budowy kreatywnego środowiska pracy 
zespołu, zajmującego się tworzeniem filmów 
animowanych w technologiach 3D na bazie firmy 
Pixar
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

iaksinnia123@gmail.com

Little Sorceress
klatki z animacji

Klatka gotowej wyren-
derowanej 3D animacji. 



VERANIKA SIAMIONAVA    
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Opracowanie scenariusza, storyboardu, modeli 
postaci do animacji komputerowej w technice 3D
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. asP Stanisław Sasak

RECENZJA PROMOTORA:
Praca magisterska Veraniki Siamionavej pt. „Halloween 
rescue” to animowana opowieść umiejscowiona w ame-
rykańskiej popkulturze dotyczącej święta Halloween, 
które jest obchodzone w przeddzień Święta Zmarłych. 
Oprócz bohaterów ludzkich podmiotem stają się dynie 
wykorzystywane powszechnie podczas przygotowań do 
wieczornych zabaw. Kluczowym rozwiązaniem stało się 
„uczłowieczenie” warzywnych bohaterów znane z licznych 
i kultowych już realizacji wytwórni Walta Disney’a a także 
PIXAR’a o których pisze w swojej pracy pt. Metodologia 
konstruowania i budowy scenariuszy do filmów animo-
wanych. Jest to realizacja zaskakująca i sprawnie zreali-
zowana z wykorzystaniem programu Blender, technik 3D 
oraz zmontowana w Adobe Premiere. Posiada duże walory 
plastyczne.

Halloween rescue
kadr z animacji 

Dynia skacze po 
schodach

Halloween rescue
kadr z animacji 

Sąsiad cieszy się, że ma 
kartonowe dynie



PRACA PISEMNA: 
Metodologia konstruowania i budowy scenariuszy 
do filmów animowanych
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

emynika@mail.ru

Halloween rescue
kadr z animacji 

Główne bohaterki 
otwierają drzwi

Halloween rescue
kadr z animacji 

Dziewczynka wycina 
kartonowe dynie



MARTA STACHOWSKA    
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Ciało – pamiętnik
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
ad. Agata Szuba

RECENZJA PROMOTORA:
„Ciało ‒ pamiętnik” jest autorskim zestawem czterech 
fotografii autoportretowych, pokrytych zapiskami 
wydobytymi z pamiętnika autorki. Fotografie wyraża-
ją  niezgodę i bunt ‒ są opowieścią o okresie dojrzewania, 
o skrywaniu emocji, które uzewnętrzniają się wraz 
z próbą osadzenia własnego ja wobec tego procesu. 
Autorka dokonuje analizy zebranych zapisków, notatek 
i rysunków z pamiętnika prowadzonego od siódmego 
roku życia, w którym wraz z upływem czasu pojawiały się 
konkretne zmienne: krój pisma, kody słowne czy opisowe 
frustracje „naburmuszonej dziewczynki”. Doświadczenia 
z przeszłości stały się punktem wyjścia dla stworzenia 
napięcia pomiędzy subtelną dramaturgią wizerunku 
autorki, a nasilającym się procesem wypełniania obrazu 
grą graficzną. Przeobrażenie dziewczynki w kobietę, której 
życie wytycza kolejna choroba, jest metaforą zmienności 
losu, przemijania  i ulotności chwil. Marta Stachowska 
dokonuje refleksji nad swoją kobiecością, jej symboliczną 
i materialną przemianą. Siła myśli, przeżyć – naniesionego 
na fotografię tekstu zyskuje prymat nad wizerunkiem 
- obrazem.

Ciało – pamiętnik
Fotografia
90 × 70 cm



PRACA PISEMNA: 
Problematyka body art w fotografii przełomu wieku 
XX - XXI

RECENZENT: 
as. Tomasz Dobiszewski

marta.stachowska@op.pl

Wizualizacja wystawy 
na terenie ASP



Koło czasu
Symboliczne koło, predsta-

wiające dynamikę algorytmu
animacja poklatkowa, 

dźwięk: 06:37
głos: katarzyna Tsynkiel

Algorytm procesu poznania
Schematyczne przedstawie-

nie procesu poznawczego,
grafika wektorowa

MARYIA TULZHANKOVA    
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Zamowy
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. asP Jakub Jernajczyk

RECENZJA PROMOTORA:
Główną ideą przyświecającą pracy dyplomantki jest 
wykazanie, że to co „racjonalne” i „nieracjonalne” nie sta-
nowi zupełnie odrębnych poziomów rzeczywistości, lecz 
wzajemnie się przenika i uzupełnia w procesie poznania 
oraz komunikacji człowieka ze światem. Analizując dawne 
rytuały magiczne obecne w białoruskiej kulturze ludowej 
(takie jak np. zażegnywanie choroby) oraz naukowo-
-filozoficzne racjonalne poznanie, autorka uwidocznia 
wspólną zasadę obydwu tych procesów. Odkrywa tym 
samym uniwersalny algorytm a podstawowa dla projektu 
forma wizualna, ujawnia dynamiczny charakter owego 
algorytmu – sekwencyjny ruch koła przedstawia zacho-
dzące w czasie następstwo kolejnych faz analizowanych 
procesów. W przypadku rytuału magicznego na dwóch 
podstawowych płaszczyznach – ludzkiej aktywności oraz 
siły wyższej spotykają się więc kolejne pojęcia: szeptucha 
i modlitwa, obraz choroby i mit, dolegliwość i los, zawie-
rzenie i opatrzność. Odpowiednio, w kontekście procesu 
poznania, na styku ludzkiej refleksji i absolutu ujawniają 
się zestawienia: świadomość i intuicja, obraz rzeczywisto-
ści i paradygmat, rzeczywistość i transcendencja, wiedza 
i tajemnica. 
Opracowany schemat wizualny zaprezentowany został 
w kilku uzupełniających się wariantach: 
w postaci nastrojowej, rzutowanej na podłogę animacji, 
infograficznych tablic, oraz aplikacji interaktywnej, 
prezentowanej na ekranie dotykowym.



Fotorelacja z obrony dyplomu 
farba fosforyzujząca,animacja

Fotorelacja z obrony dyplomu 

PRACA PISEMNA: 
Zamowy, teorie, kreacje – intencjonalne 
projektowanie rzeczywistości
RECENZENT: 
ad. Agnieszka Jarząb

talakahomel@gmail.com



MAGDALENA ZIĘBA    
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Opracowanie scenariusza pt. ATAKSAK oraz projekt 
stylizowanej animacji dotyczącej kultury Inuitów 
w technice 3D”
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. asP Stanisław Sasak

RECENZJA PROMOTORA:
Animacja pt. „Ataksak” to autorska realizacja animacji 
w technice 3D, w formacie full HD, 00:04:29. Do stworzenia 
animacji został użyty program Blender a także Adobe 
Photoshop. Przed ostateczną realizacją autorka stworzyła 
niezbędny scenariusz, ogólną i szczegółową kolorystykę, 
projekty postaci, elementy scenografii oraz storyboard. 
Podstawą scenariusza były głównie inspiracje kulturą 
Inuitów a także zmiany klimatyczne omówione szerzej 
w pracy pisemnej pt. „Zmiany klimatyczne na Ziemi oraz 
ich oddźwięk w sztuce na wybranych przykładach”. Wybór 
tej kultury nie był przypadkowy gdyż to właśnie Inuici są 
znani ze zrównoważonego korzystania z zasobów surowej 
Arktyki i są obecnie najbardziej narażeni na zachodzące 
zmiany. Bohaterka historii o imieniu Ataksak stara się 
ratować swoją krainę przed ociepleniem. Praca jest 
komentarzem do globalnego wpływu człowieka na naturę 
oraz jego bezsilność w skali lokalnej. Autorka trafnie 
zaprojektowała i zrealizowała animację dbając o jej 
plastyczny wyraz oraz uniwersalny przekaz.

Gotowy model głównej postaci Ataksak 
wykonany w programie Blender w techince 3D

Kadr z animacji przedstawiający Aurorę Borealis 
wykonany w programie Blender w techince 3D



PRACA PISEMNA: 
Zmiany klimatyczne na Ziemi oraz ich oddźwiek 
w sztuce na wybranych przykładach
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

Kadr z animacji przed-
stawiający pingwiny na 

lodzie wykonany w programie 
Blender w techince 3D

Kadr z animacji przedsta-
wiający dom głównej postaci 
Ataksak na tle gór wykonany 

w programie Blender  
w techince 3D



TOMASZ BAJER
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Post truth – educational game
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA:
Instalacja „Postprawda ‒ gra edukacyjna” jest próbą 
wizualnego przybliżenia mechanizmów charakteryzują-
cych zjawisko postprawdy. Praca składa się z dwunastu 
sześcianów pokrytych fotografiami, które można dowolnie 
przemieszczać i zestawiać ze sobą, co w rezultacie daje 
możliwość, po odpowiednim ułożeniu, uzyskania sześciu 
odrębnych obrazów. Każdy obraz przeznaczony do 
ułożenia przedstawia portret znanego polityka. Zatem 
w ramach układanki możemy ułożyć wizerunek D. Trumpa, 
W. Putina, A. Merkel, E. Macrona, J. Kaczyńskiego i B. John-
sona. Dodatkowo na każdym prezentowanym portrecie 
zostały umieszczone transparentne napisy „postprawda” 
w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpań-
skim, włoskim i polskim. Typografia została tak przygo-
towana, że zawiera pewne modyfikacje, które dodatkowo 
utrudniają układanie obrazu. Założeniem dzieła jest fakt, 
że układający nie jest w stanie uzyskać prawdziwego wi-
zerunku, każdy z sześciu możliwych do ułożenia portretów 
jest zaburzony i posiada elementy wizerunku innej osoby. 
Odmienną próbą przybliżenia zjawiska postprawdy jest 
powstała na potrzeby pracy unikatowa edycja gazety 
„Post Truth International” w wersji polskojęzycznej. 
Tematyka zawartych w gazecie artykułów jest typowa 
dla tego typu dzienników, wśród nich znalazły się teksty 
poświęcone historii, polityce, ekonomii, nauce i technice, 
ale również sztuce. Gazeta „Post Truth International” jako 
medialny nośnik informacji daje możliwość przyjrzenia 
się zjawisku postprawdy poprzez celowe wprowadzenie 
czytelników w dyskomfort poznawczy wynikający z braku 
pewności, co jest prawdą, a co już nią nie jest.  Post Truth International 

Post Truth ‒ Educatinal Game



Całość dzieła uzupełnia realizacja ekranowa odnosząca 
się do specyficznie „post-prawdziwej” rzeczywistości 
zdalnej pracy nauczyciela w czasie kwarantanny (realiza-
cję tę promował prof. Wiesław Gołuch). Całość przedsię-
wzięcia należy uznać za dojrzałą plastycznie i intrygującą 
realizację intermedialną.

Post truth
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Ready made a obraz fotograficzny
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba 

tom@gmail.com

Post Truth ‒ Educatinal Game
Dokumentacja sieciowa



ANGELIKA DOLIŃSKA
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Autoportret intymny
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA:
„Autoportret intymny” to realizacja dokamerowa, której 
wynikiem są kadry zawierające stop-klatki z działań 
foto-performatywnych, w których dyplomantka dokonała 
swoistej samorejestracji w warunkach kwarantanny, 
w więc społecznie odosobnionej przestrzeni prywatnej. 
w każdym z ujęć uchwycone zostały czynności, które, 
bez względu na płeć, mamy w zwyczaju wykonywać za 
zamkniętymi drzwiami toalety czy łazienki. Poprzez dyna-
miczne ujęcia autorka postanowiła pokazać siebie samą, 
oraz to, co na ogół wymyka się spojrzeniu - zatrzymany 
w czasie i przestrzeni bez żadnych upiększeń, jak również 
bez manipulacji obrazem wizerunek młodej kobiety. Cykl 
fotografii pokazuje zatem rzeczywistość dokładnie taką, 
jaka miała miejsce. 
W trakcie pracy nad realizacją dzieła dyplomowego 
Angelika Dolińska z całą mocą stwierdzała, że jest 
psycho-fizycznym bytem trójwymiarowym, a nie sumą 
dodawania fleszowych ujęć jej fizyczności – w działaniach 
dokamerowych szuka swojego miejsca, w którym czuje 
się bezpiecznie i w którym może być w pełni sobą. Praca 
nad cyklem stała się dla Dolińskiej wielomiesięcznym 
procesem, w wyniku którego autorka nabierała dystansu 
do swojej osoby i przekonania co do referencyjnej siły, 
jaką niesie za sobą obraz fotograficzny bez konieczności 
upiększania i manipulacji nim w programie graficznym.
„Autoportret intymny”, to realizacja, która jawi się jako 
przejmująca w przekazie, ale również o dużej sile ekspresji 
oraz o inteligentnej, społecznie ważkiej narracji.

Autoportret intymny,
realizacja dokamerowa, 

stopklatka z działań 
foto-performatywnych



Niepowtarzalna powtarzalność
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Zagadnienie autoportretu w fotografii
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba 

a.andzia5@wp.pl

Autoportret intymny
realizacja dokamerowa, 

ekspozycja w galerii  
foto GEN, stopklatka  

z działań  
foto-performatywnych  

215cm × 120 cm 



PAULINA MŁYNARSKA-DUDA
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Panta Rhei 
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA:
„Panta Rhei” to realizacja fotograficzna składająca 
się z dwóch części (autorski zestaw fotografii oraz 
fotoobiekt). w pierwszej części każdy z zainscenizo-
wanych autoportretów prezentuje kogoś, kim autorka 
mogłaby być, ale także kim jest, kim była w momencie 
realizacji zaprojektowanej fotografii – czasami podobna 
do siebie, a czasami zupełnie nie do poznania. Trudno 
określić, która fotografia jest tą najbardziej zbliżoną do 
przypisanego autorce w społecznym odbiorze wizerunku 
(dyplomantka wciela się w różne role, ukazując siebie 
w różnych relacjach). Drugą częścią dyplomowej pracy 
praktycznej jest cykl czterech przedstawień kobiety 
podlegającej metamorfozom, które są efektem przemija-
jącego czasu – szczupła, „bardziej kobieca”, z nadwagą czy 
po upływie lat. Jest to seria korespondująca z portretami, 
ale opowiadająca bardziej o przemianie ludzkiego ciała 
w kontekście nieuchronnej utraty (przemiany) jego estety-
ki.  Cykl portretów, jak i kobiecych sylwetek - to metafora 
zmienności losu, przemijania i odsyłania do chwil, które 
są ulotne. To także pochylenie się nad swoją kobiecością, 
jej symboliczną i materialną przemianą.

Panta Rhei 
multiplikacja portretów



Życie to nie teatr
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch 

PRACA PISEMNA: 
Fotograficzne pojęcie dokumentu subiektywnego. 
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba

paulinamlynarska94@wp.pl

Panta Rhei
pliki z fotoobiektu

wizualizacja



Żydzi z Argentyny

DOMINIK GRALAK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Żydzi z Argentyny
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA:
„Żydzi w Argentynie” to temat dwóch serii prac foto-
graficznych opracowanych na potrzeby problematyki 
wynikającej z tematu pracy dyplomowej. Pierwsza seria to 
wielkoformatowe wydruki. Przypadkowa postać, napotka-
na w codziennej dla siebie sytuacji – postać anonimowego 
Chasyda, obrazuje metaforykę mniejszości etnicznej. 
Nomadyczna kultura społeczności żydowskiej została 
przez dyplomanta pokazana jako „unosząca się”, „prze-
nosząca się” po świecie grupa społeczna; wraz z religią, 
kulturą, obyczajami. Przygotowując zdjęcia,  
D. Gralak konsekwentnie wykorzystywał kadrowanie 
16:9, aby oddać realne wielkości postaci „otaczającej nas 
społeczności” w każdym zakątku globu. Uzupełnieniem 
pracy dyplomowej jest druga seria zdjęć. Serię tę stanowi 
9 portretów przedstawiających nieanonimowych uczestni-
ków dokumentu fotograficznego. Cechą wspólną zdjęć jest 
kompozycja przedstawiająca bohatera w ujęciu en face. 
Wykorzystanie oświetlenia naturalnego, podkreślenie 
indywidualnych cech postaci oraz niestudyjny charakter 
prac nadaje zdjęciom wymiar subiektywnego dokumentu. 
Całość stanowi swoiste tablo, którego uzupełnieniem są 
wywiady zanotowane w formie audio. Przygotowane prace 
fotograficzne mają dla aktualnej „historii dokumentu“ 
znaczenie metaforyczne oraz edukacyjne. Przebieg 
całego procesu fotograficznego miał na celu przekazanie 
informacji i wiedzy o podłożu historyczno-kulturowym.



Żydzi z Argentyny

Dziennik podróży
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Mniejszości etniczne w historii fotografii. 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba

dominik.puravida@gmail.com



MARTYNA HERISZ
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

(Murowana) kostka do gry
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA:
[Murowana] kostka do gry to instalacja artystyczna, 
w której za pośrednictwem ekranów wyświetlany jest 
zbiór fotografii ukazujących uliczny komentarz społeczny. 
Zbiór fotografii użytych w [Murowanej] kostce do gry 
możemy zatem traktować jako symultaniczne w działaniu, 
niekończące się w algorytmie projekcji archiwum czy 
też bibliotekę ludzkich wyznań, myśli, idei i poglądów 
społecznych, które nieustannie komentują, ale i kształtują 
otaczający nas świat. w tym fotoobiekcie, jakim jest kost-
ka, utrwalone za pomocą fotografii komunikaty przenoszą 
się na sześć symbolicznych ścian. Na każdej ze ścian prace 
wyświetlają się w formie pokazu slajdów, nawiązując 
narracyjnie do miejskiego graffiti, które jest poddawane 
nieustającym zmianom i przeobrażeniom. Ekrany stają się 
łącznikami pomiędzy autorem a odbiorcami, jak również 
odbiorcami i samym dziełem. Dzięki tym projekcjom 
odbiorca ma okazję stać się przechodniem – naocznym 
świadkiem zmian zachodzących na murach peryferyjnych 
miejsc wielkich miast. Tym samym w percepcji widz/od-
biorca staje się uczestnikiem pozornej gry, jaka zachodzi 
między obrazem a komentarzem rzeczywistości. Poprzez 
interpretację, interpersonalne odniesienia, akceptację lub 
odrzucenie postawionych przez ulicznych twórców tez, 
odbiorca staje się częścią rzeczywistości, którą odczytuje. 
Fotografie posiadają charakter dokumentalny – zapisane 
przez ludzi słowa w przestrzeni publicznej są nie tylko 
apelem czy głosem w ważnych kwestiach społecznych, ale 
również wyrazem indywidualnych relacji, upodobań, uczuć 
i emocji. (Murowana) kostka do gry

zbiór fotografii ukazujących uliczny 
komentarz społeczny. 



Po swojemu – errata
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

PRACA PISEMNA: 
Fotografia dokumentalna 
w aspekcie komentarza społecznego
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba 

bajertom@gmail.com

Wizualizacja
fotoobiektu



ZACHARIASZ JĘDRZEJCZYK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Wielowymiarowość świata – na przykładach prac 
własnych i współtworzonych
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch

RECENZJA PROMOTORA:
Fascynacją Zachariasza Jędrzejczyka jest technologia 
wizualna pozwalająca iluzyjnie generować trójwymiarowy 
świat. Projekt dyplomowy skupia się na pragmatycz-
no-poznawczym wątku aktywności autora. Tytułowa 
wielowymiarowość świata odnosi się do jego reprezentacji 
ekranowej, w której autor miesza konwencje wizualne. 
w świecie dwuwymiarowym pojawiają się elementy trój-
wymiarowe. Pozwala to Jędrzejczykowi na kreacyjną za-
bawę tworzenia przestrzennych prototypów z form raczej 
płaskich (m. in. znak drogowy, zegar, moneta). Powstałe 
formy są mocno wyabstrahowane a ich funkcja staje się 
umowna. Autor tworzy krótkie animowane prezentacje, 
sytuując modele w naturalnych kontekstach. W projekcie 
współtworzonym Jędrzejczyk tworzy, wprowadza i animuje 
trójwymiarowe postacie w filmie dyplomowym Aksini 
Semyanikiny, koleżanki z roku dyplomowego.

Współtwórcza praca 
z artystką Akhinnią Se-

myanikhiną. Jej animacja 
była bazą do stworzenia 

przeze mnie wersji Vr 
oraz stereoskopowej tej 

samej animacji. Celem 
było nadanie wielowy-

miarowości dzieła przez 
rozszerzenie go  

o dodatkowe media. 
Sama animacja 

również składa się 
z łączenia wymiaru 
2D i 3D dodatkowo 

podkreślając znaczenie 
wymiarowości.

Alternatywne rozwią-
zania dla istniejących 

w naszym świecie obiek-
tów, które w przeciwień-

stwie do oryginałów 
wykorzystują potencjał 

świata 3D. Obiekty, 
które wybrałem to

zegar tarczowy
termometr rtęciowy

monety
znaki drogowe
kody kreskowe



Mistyfikacja
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

PRACA PISEMNA: 
Wielowymiarowość świata w nowych mediach.
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
RECENZENT: 
as. Agnieszka Talik

zachariaszjedrzejczyk@gmail.com

Przestrzenie stworzone 
w komputerze imitujące 

świat rzeczywisty. 
Wielowymiarość dzieła 

w tej części skupia 
się na przenikaniu się 

światów – wirtualnego 
i rzeczywistego.



PATRYCJA STANASZEK
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Glamorous 70+ 
 Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator

RECENZJA PROMOTORA:
Realizacja dyplomowa pt. „Glamourous 70+” składa się 
z ośmiu wielkoformatowych wydruków cyfrowych.  
Na ten autorski zestaw fotografii składają się przedsta-
wienia pary osób w podeszłym wieku ujętych w pozach 
modeli, jakie zwykle znajdujemy w katalogach mody. 
Idea tych prac wynika z dwóch aspektów, które dają 
się zauważyć w świecie reklamy oraz w sferze szeroko 
rozumianego przekazu wizualnego. Po pierwsze, współ-
czesne normy kampanii reklamowych pokazują nam 
przedstawienia wyłącznie wpisujące się w estetyczny 
kanon wyidealizowanego świata, a tym samym eliminują 
z jego komunikatów medialnych wizerunki ludzi starych. 
Po drugie, a wynikające z pierwszego, wydaje się być 
uzasadnionym dokonanie swoistej rehabilitacji starości 
(która jest nieprzemijającym faktem społecznym) oraz 
wskazanie na wielorakie potrzeby ludzi starszych, również 
te o charakterze konsumenckim, które mają wpływ na 
komfort życiowy ludzi bez względu na ich wiek. Powstałe 
fotografie pokazują zatem odbiorcy fenomen starości, 
który w plastycznym obrazowaniu może być specyficznie 
piękny.

Glamorous 70+



Endometrioza
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch

PRACA PISEMNA: 
Fotografia reklamowa zaangażowana społecznie.
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba

patrycjastanaszek@o2.pl

Glamorous 70+



 
 

 

MFA  
IN VISUAL 

ARTS



NEO CHRISTOPHER CHUNG
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Conspiracy of Interference: Epidemics in the Era of 
Machine Culture
Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach
PROMOTOR: 
prof. asP Maja Wolińska

RECENZJA PROMOTORA:
Neo Ch. Chung's diploma thesis is a continuation of his 
earlier artistic activities in which he explored the creative 
potential of processing the vast resources of mathema-
tical, astronomical and biological data available today, 
as well as machine learning and AI. In times of coVid 19 
pandemic Chung examines the impact on society by 'ma-
chine culture', that is the whole digital media, ubiquitous 
presence of digital devices, and algorithms harnessed for
tracking and data acquisition.
“Boundless media, machine learning, and techno-capi-
talism create Conspiracy of Interference” ‒ this is how 
Chung sums up his diploma work, a multimedia installa-
tion that at the same time pays tribute to the works of 
Nam June Paik (a multimedia sculpture using cathode ray 
monitors) and comments on the contemporary 'oversatu-
ration' of our lifes with ubiquitous digital media (digital,
interactively processed content having a source in social 
media). Chung's  installation  algorithmically  edits  user  
generated  digital  audio-visual  content  and at the same 
time, thanks to piezo sensors collecting sound, electro-
magnetic signals and vibrations, reacts to the viewers 
and itself. The audio-visual signal obtained in this way is 
additionally disturbed by video synthesizers generating 
abstract sequences – a metaphor of spreading virus – and 
a soundscape generated on the basis of the genetic data 
of coronaviruses. In this way, Chung, referring to McLuhan, 
points to media as a message and meaning (as opposed 
to the media content, which can be freely processed, 
modeled and disturbed).

Conspiracy of Interference
 technique, material: Six 

cathode ray tube (CRT) televisions, 
Three Raspberry Pi nanocontrollers, 

Custom electrical circuits,  
Audio-visual media 

 dimensions in cm:  
80 cm × 150 cm × 150 cm 

Conspiracy of Interference
 technique, material: Six 

cathode ray tube (CRT) televisions, 
Three Raspberry Pi nanocontrollers, 
Custom electrical circuits, Audio-vi-

sual media 
 dimensions in cm:  

80 cm × 150 cm × 150 cm 



The message of the installation is very clear, in the words 
of its author: in the times when hysteria and apathy 
induced by massive flow of pandemic-related data 
spread through our social networks we are all trapped in 
a feedback loop. An artistic proposal by Neo Christopher 
Chung is an example of a mature and critical approach
to the subject of contemporary media in a networked 
society. Chung draws consciously from the works of 
artists and theorists who are critical of contemporary 
media and tries to go beyond pure commentary, propo-
sing a disturbing vision and encouraging confrontation 
and change.

Conspiracy of Interference: Epidemics in the Era  
of Machine Culture
PROMOTOR: 
prof. asP Maja Wolińska
RECENZENT: 
prof. Przemysław Pintal

Conspiracy of Interference
 technique, material: Six 

cathode ray tube (CRT) televisions, 
Three Raspberry Pi nanocontro-
llers, Custom electrical circuits, 

Audio-visual media 
 dimensions in cm:

80 cm × 150 cm × 150 cm 

Conspiracy of Interference
 technique, material: Six 

cathode ray tube (CRT) televisions, 
Three Raspberry Pi nanocontro-
llers, Custom electrical circuits, 

Audio-visual media 
 dimensions in cm:  

80 cm × 150 cm × 150 cm 



DOMINIKA OTTO
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

No Place Like Home
Pracownia Działań Intermedialnych
ad. Agnieszka Jarząb

RECENZJA PROMOTORA:
Multimedia installation "No place like home" consist of 
three elements:
1. The woven carpet with a mapping projection on it;
2. Slideshow from an analog projector with photos from 
the author’s travels;
3. Podcast, recorded in 5 parts, as a kind of travel journal.
All elements of the diploma play a visual game with the 
concept of  home  as a place to settle or/and to belong. 
The author has been traveling a lot, changing temporary 
places of residence very often. She analyzes her experien-
ces and emotions regarding traveling, settling and nesting 
and how they change in her lifetime. She explicates 
the term "No place like home" in various ways. Firstly, 
as a proverb "East or West home the best”, which is 
a common statement after a long journey and expresses 
a human’s attachment to the place of residence. Word-by-
-word translation brings an interpretation with a comple-
tely different meaning - there is no such place like home. 
The nomadic way of life forces ones to leave home and 
find its substitutes in temporary residencies. “No place 
like home” can also be used to describe the house as 
a non-place, breaking the connection between  the house  
and  the home . The idea of home transforms to a mental 
image and emotion without spatial representation.
Woven rug hanging on the wall is designed as a collage  
of patterns derived from public transport from all around 
the world: the London Underground or Berlin's u Bahna. 
When hanging on the wall, it can (should) be associated 
with decorative tapestries, hung in private homes for 
decoration. It becomes a kind of travel souvenir, a wan-
dering totem, the symbol of home and travel at the same 

Projekcja slajdów.

Część 
scanned object 

(skanowany przedmiot) 
do mappingu .



time. The work also includes photos and videos collected 
by Dominika Otto during her journeys. The edited video, 
displayed on the rug, complements the installation with 
many semantic meanings.
The collection of photos displayed from a slide projector, 
refers to the family ritual of sharing holiday photos, in the 
evening, in a dark room, with the murmuring dia projector 
emitting a characteristic sound and smell.
The whole piece is complemented by an original podcast 
- a kind of travel journal, in a poetic way explaining the 
author's intentions .

Divorced from interdependence? 
Mobile nesting for happiness
ad. Agnieszka Jarząb
RECENZENT: 
mgr Daniela Tagowska

Instalacja multimedialna 
No Place Like Home. 

Mapping, rug-hooking, 
slajdy fotograficzne.



JACK WILLIAMS
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Companion
Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach
prof. nadzw. Maja Wolińska

RECENZJA PROMOTORA:
Jack Williams' Companion is a video poem which examines 
contemporary issue of screen-mediated intimacy.  
The work is deeply rooted in Williams' personal experien-
ce as well as in toroughly conducted theoretical research 
on the subject. The starting point of this work is quota-
tion form Hans Belting Image, Medium, Body: A New
Approach to Iconology: “The more we pay attention to 
a medium, the less it can hide its strategies.
The less we take note of a visual medium, the more we 
concentrate on the image, as if images would come by 
themselves”. The mentioned quotation is also present 
in a form of a printed postcard – important part of 
exhibition setup of the work. Drawing on the YouTube 
phenomenon of asmr video, Williams creates work focu-
sed on “the tension beetween being completely immersed 
and captivated by on-screen personas, and that
moment of self-reflexivity when the viewer realises that 
the actual companion is the screen itself”1. He addresses 
such philosophical and sociological topics as: immersion, 
solitude, absence and distance as well as relationship and 
physical contact with others mediated by screen. Taking 
from the experience of his own artistic work set in the 
area of performance, experimental writing and conceptual 
art, Williams proposes a visually laconic yet aesthetically 
justified form, each element of which is carefully thought 
out and saturated with meaning. Appearing images of 
outlined hands, faces and eyes moving toward the
camera, extracted from original footage of ASMRtists 
harmonize with the written poem ‒ the result of
working on a "found text” reduced to anchoring keywords 
and a record of author's own observations, thoughts 
and feelings. The deep experience of limitations and 
yet immersive power and unavoidability of screen-me-

Companion
screen_01
screen_0



diated intimacy was further fueled by coVid 19 related 
lockdowns, which pushed full societies to move their lives 
to online media. Jack Williams' Companion “evinces the 
solitary nature of our current world in which the necessity
of corporeal intimacy is increasingly eschewed in favour 
of the unresponsive but more accessible simulacrum of 
(online) companionship (...)”2. And as such is and example 
of mature and masterfully crafted artwork finely balan-
cing personal insight and well examined theoretical and 
critical perspective

Companion. An Examination of Human-Screen 
Relationship in the Contemporary Era
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Maja Wolińska
RECENZENT: 
prof. nadzw. Przemysław Pintal

jack.williams.video.art@gmail.

Companion
screen_04
screen_05



Zuzanna Olkuska
Świat Roślin. Kolekcja tkanin i papierów ze 
wzorami inspirowanymi botaniką 
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk 
Inspiracje Tropikalne. Seria autorskich plakatów 
florystycznych.
Pracownia Projektowania Pisma i Form 
Wydawniczych 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej Moczydłowski
Świat Roślin. Kolekcja tkanin i papierów ze 
wzorami inspirowanymi botaniką
RECENZENT:
as. Sebastian Łubiński

Hanna Tsvirbut
Pole: widzenie i postrzeganie. Wizualny zapis 
świata 
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eksperymentalnych 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik 
The Six Elements Speaks: książka autorska, 
inspirowana wierszem
Pracownia Książki 
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Magdalena Wosik 
PRACA PISEMNA: 
Pole: widzenie i postrzeganie. Wizualny zapis 
świata 
RECENZENT: 
as. Zofia Reznik 

Patrycja Foltyniak  
Świat Oceanu – seria ilustracji przeznaczonych na 
deski surfingowe.
Pracownia Rysunku Kreatywnego 
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk 
 Bajah – identyfikacja i promocja autorskiej 
odzieżowej firmy
Pracownia Projektowania  Pisma i Form 
Wydawniczych  
PROMOTOR: 
prof. Andrzej Moczydłowski 
 Świat Oceanu – seria ilustracji przeznaczonych 
na deski surfingowe.
PROMOTOR: 
as. Sebastian Łubiński 
 
Olimpia Kogut 
Makrokompozycja i mikrokompozycja.
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
Autorska firma zielarska Selenis – opraowanie 
graficznych form promocyjnych
Pracownia Projektowania Pisma i Form 
Wydawniczych  
PROMOTOR: 
prof. Andrzej Moczydłowski 
Makrokompozycja i mikrokompozycja.
III Pracownia Rysunku
PROMOTOR: 
prof. Bogna Kozera-Radomska
Makrokompozycja i mikrokompozycja. 
RECENZENT: 
as. Patrycja Sap

Moje refleksje. Zapis obrazowy w nieskończonej 
formie ciągłej
recenzent: 
as. Sebastian Łubiński

Anna Dulska 
Fizjonomia bólu – wpływ bólu na kreację 
artystyczną
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
Oczami pacjenta – identyfikacja wizualna 
oraz projekt strony
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR:  
ad. Anna Trojanowska
Fizjonomia bólu – wpływ bólu na kreację 
artystyczną
RECENZENT: 
as. Patrycja Sap

Yeva Falter  
Odczarowany świat. Mit i magia w erze cyfrowej
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik
Autorskie opracowanie książki Epos o Gilgameszu
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch
Odczarowany świat. Mit i magia w erze cyfrowej
RECENZENT: 
mgr Zofia Reznik

DYPLOMANCI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU W ROKU AKADEMICKIM 2020
WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW 

KATEDRA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Agnieszka Dąbrowska
Graficzne granice tożsamości 
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. zw. Jacek Szewczyk 
Graficzne granice tożsamości 
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad. Tomasz Broda
Graficzne granice tożsamości 
RECENZENT: 
wykł. Zofia Reznik

Zofia Dąbrowa   
Pogrzeb dla ptaków
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. zw. Przemysław Tyszkiewicz
Subiektywny przewodnik po filmie
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad. Tomasz Broda
Stąd do wieczności. Dawny i współczesny 
stosunek wobec śmierci
RECENZENT: 
as. Beata Filipowicz

Kamil Dobrowolski  
Zapis obrazowy w nieskończonej formie ciągłej
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. Jacek Szewczyk
Elementarz Plastiku ‒ kampania reklamowa
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
ad. Łukasz Paluch



Katarzyna Kwaśniewska  
Euforyczna fuzja dźwięków i natury – identyfikacja 
wizualna festiwalu Organic
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
dr Łukasz Paluch
Inflacja chaotyczna
Pracownia Ekspansji graficznej
PROMOTOR: 
dr hab. Prof. Uczelni Małgorzata Warlikowska
PRACA PISEMNA 
Euforyczna fuzja dźwięków i natury
PROMOTOR: 
dr Łukasz Paluch
RECENZENT: 
mgr Barnaba Mikułowski

Zuzanna Labus  
Kto żyje dłużej? Animowana infografika 
o względnym upływie czasu
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik
PRACA PISEMNA: 
Znaczenia kształtowane rytmem
RECENZENT: 
mgr Maciej Kodzis

Adam Makowczenko 
Opowieści z Pojezierza
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
dr Tomasz Broda
Progresja Antoniego
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eksperymentalnych

PRACA PISEMNA: 
Tradycja i teraźniejszość. Budowanie marki 
oraz strategii wizualnej w branży pielęgnacyjnej
RECENZENT: 
dr Marta Kubiak

Magda Dzielińska   
Projektowanie w służbie literatury
Pracownia Interfejsu Graficznego
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska
Projektowanie w służbie literatury 
Pracownia Litografii i Promocji Grafiki
PROMOTOR: 
prof. Paweł Frąckiewicz
PRACA PISEMNA: 
Projektowanie w służbie literatury
PROMOTOR: 
dr hab. Anna Trojanowska
RECENZENT: 
dr hab. Piotr Komorowski

Julia Kruszyńska  
Opracowanie graficzne Zapisków spod wezgłowia 
Sei Shonagon. Autorski komiks
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska
Ekspresja przemiany
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
dr hab. Małgorzata Warlikowska
PRACA PISEMNA: 
Autorska forma komiksowa Zapisków 
spod wezgłowia Sei Shonagon
RECENZENT: 
mgr Karolina Wiśniewska

Dąb lilia, makówka. Dukt haftu krajeńskiego jako 
bodziec do swobodnych rozważań artystycznych.
Pracownia Rysunku Kreatywnego 
PROMOTOR: 
prof. Jacek Szewczyk 
PRACA PISEMNA: 
Dukt haftu krajeńskiego jako bodziec 
do swobodnych rozważań twórczych.
RECENZENT: 
mgr Magdalena Stachowiak

Justyna Caputa 
Roots. Aplikacja do tworzenia drzewa 
genealogicznego
Pracownia Interfejsu Graficznego
Promotor: 
dr hab. Anna Trojanowska
Istota natury. Cykl animowanych ilustracji
Pracownia Działań Intermedialnych
Promotor: 
dr Agnieszka Jarząb
PRACA PISEMNA: 
Nasze korzenie. Integralność natury
Promotor: 
mgr Ewa Halawa
RECENZENT: 
mgr Karolina Wiśniewska

Sonia Dubas
Tradycja i teraźniejszość. Budowanie marki oraz 
strategii wizualnej w branży pielęgnacyjnej
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
prof. Artur Skowroński
Tradycja i teraźniejszość. Seria serigrafii
Pracownia Sitodruku
PROMOTOR: 
prof. Christopher Nowicki

Maja Zbrożek  
Struktury ozdobne i ochronne
Pracownia Ekspansji Graficznej
PROMOTOR: 
prof. Nadzw. Małgorzata Warlikowska 
Patrz, co masz
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad. Tomasz Broda 
Struktury ozdobne i ochronne
RECENZENT: 
wykł. Zofia Reznik

KATEDRA PROJEKTOWANIA 
GRAFICZNEGO

Małgorzata Bury
Projekt identyfikacji wizualnej Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego
Pracownia Ilustracji 
PROMOTOR: 
dr Tomasz Broda
Mapa zoo – mozaika rysunkowa
Pracownia Rysunku Kreatywnego
PROMOTOR: 
prof. Jacek Szewczyk
PRACA PISEMNA:
Projekt identyfikacji wizualnej Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego. Zagadnienia projektowe
RECENZENT: 
dr Sebastian Łubiński

Anna Bzdyl
Dąb, lilia, makówka. Dukt haftu krajeńskiego jako 
bodziec do swobodnych rozważań twórczych.
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska
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PROMOTOR: 
dr Tomasz Broda
Wideo portret
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
dr hab. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Ja i reszta świata. Ilustrowany słownik pojęć 
psychologicznych
RECENZENT: 
dr hab. Tomasz Pietrek

Marta Melnykovych   
Od kuchni
Pracownia Ilustracji
Promotor:
dr Tomasz Broda
Od kuchni
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
Promotor:
dr hab Marek Grzyb
PRACA PISEMNA:
Od kuchni
KONSULTANT:
mgr Ewa Halawa
RECENZENT:
mgr Marek Rybicki

Szymon Paśko   
Człowiek w czasach zautomatyzowanej 
gospodarki. Projektowanie świata 
spekulatywnego
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
dr hab. Artur Skowroński
Człowiek w czasach zautomatyzowanej 
gospodarki. Projektowanie świata 
spekulatywnego
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
dr hab. Marek Grzyb

Daria Sobieska  
Siedem śpiewników. Pieśni ludowe różnych kultur
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska
Niepokój pól i lasów. Studium elementów natury 
– cykl prac w technice intaglio
Pracownia Intaglio
PROMOTOR: 
prof. Przemysław Tyszkiewicz
PRACA PISEMNA: 
Pieśni ludowe różnych kultur. 
Ilustrowana seria wydawnicza
RECENZENT: 
mgr Beata Filipowicz

Radosław Suliga  
Autorskie ilustracje i layout książki Przewodnik 
po architekturze modernistycznej Breslau 
Wrocław Konstanze Beelitz, Niclas Förster
Pracownia Ilustracji
PROMOTOR: 
ad Tomasz Broda
Struktura modułowa – autorska seria grafik 
inspirowanych architekturą modernizmu 
Pracownia Druku Cyfrowego 
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik
PRACA PISEMNA:
Człowiek, Architektura, Projektowanie 
Modernizm jako główne źródło inspiracji
RECENZENT: 
dr Marlena Promna-Pietrek

Anastasiia Baibuza   
Ja i reszta świata. Ilustrowany słownik pojęć 
psychologicznych
Pracownia Ilustracji

Jolanta Różacka  
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
PROMOTOR: 
dr. Łukasz Paluch
Baśnie z różnych kręgów kulturowych. 
Seria wydawnicza
Pracownia Serigrafii
PROMOTOR: 
prof. Chris Nowicki
Cykl serigrafii inspirowanych baśniami z różnych 
kręgów kulturowych
PRACA PISEMNA:
Baśnie z różnych kręgów kulturowych. Seria 
wydawnicza 
RECENZENT: 
dr. Marta Kubiak
KONSULTANT: 
mgr Ewa Halawa

Dorota Sezanowicz  
Rozciągliwość przestrzeni – kreacja i aranżacja
Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Artur Skowroński 
Rozciągliwość przestrzeni 
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Aleksandra Janik
ANEKS:
Manewry
Pracownia Malarstwa
PROMOTOR ANEKSU: 
prof. nadzw.   Norman Smużniak
PRACA PISEMNA:
Rozciągliwość przestrzeni – kreacja i aranżacja
RECENZENT: 
mgr Grzegorz Osowski

PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik
PRACA PISEMNA: 
Progresja Antoniego
RECENZENT:  
dr Dorota Miłkowska

Martyna Opielińska  
Kreacja wizerunku firmy eventowej
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
dr hab. Artur Skowroński
Kreacja wizerunku firmy eventowej 
– animacja reklamowa
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
dr hab. Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Kreacja wizerunku firmy eventowej
RECENZENT: 
mgr Grzegorz Osowski

Magdalena Pawłowska  
Projekt publikacji ilustrowanej w oparciu 
o książkę Tainaron Leeny Krohn
Pracownia Książki
PROMOTOR: 
dr hab. Magdalena Wosik
Stásis – seria grafik
Pracownia Druku Cyfrowego i Technik 
Eksperymentalnych
PROMOTOR: 
dr hab. Aleksandra Janik
PRACA PISEMNA:
Fascynacja owadami w sztuce i nauce
RECENZENT: 
mgr Karolina Wiśniewska
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Veranika Siamionava   
Opracowanie scenariusza, storyboardu, modeli 
postaci do animacji komputerowej w technice 3D
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. ASP Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Metodologia konstruowania i budowy scenariuszy 
do filmów animowanych
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

Marta Stachowska   
Ciało – pamiętnik
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
ad. Agata Szuba
PRACA PISEMNA: 
Problematyka body art w fotografii przełomu 
wieku XX - XXI
RECENZENT: 
as. Tomasz Dobiszewski

Maryia Tulzhankova   
Zamowy
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. ASP Jakub Jernajczyk
PRACA PISEMNA: 
Zamowy, teorie, kreacje – intencjonalne 
projektowanie rzeczywistości
RECENZENT: 
ad. Agnieszka Jarząb

PROMOTOR: 
prof. ASP Jakub Jernajczyk
PRACA PISEMNA:
Sieciowy model myślenia w procesie poznania 
i komunikacji społecznej. Kartograficzne ujęcie 
jezyka
RECENZENT: 
prof. Wiesław Gołuch

Kinga Rybak
Bez tytułu – wizualiacja koncertowa
Pracownia Działań Intermedialnych
PROMOTOR: 
prof. ASP Ireneusz Olszewski
PRACA PISEMNA: 
Koncert abstrakcyjny jako nowy komunikat 
postsymboliczny
RECENZENT: 
prof. ASP Czesław Chwiszczuk

Aksinnia Semyanikhina 
Opracowanie scenariusza pt. Little sorceress 
(Mała czarownica) oraz projektu animacji 
w stylistyce bajkowej w technice 3D
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. ASP Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Historia budowy kreatywnego środowiska pracy 
zespołu, zajmującego się tworzeniem filmów 
animowanych w technologiach 3D na bazie firmy 
Pixar
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

Patrycja Kaczmarek   
Z niepamięci – instalacja multimedialna
Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej
PROMOTOR: 
prof. Ryszard Jędroś
PRACA PISEMNA: 
Autorefleksyjne inspiracje w twórczości 
z zastosowaniem nowych mediów
RECENZENT: 
as. Tomasz Dobiszewski

Mateusz Kluczny   
Film animowany pt. Cyrograf
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
prof. ASP Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Wybrane sposoby łączenia technik 2D i 3D 
w realizacji filmów animowanych
RECENZENT: 
as. Agnieszka Talik

Barnaba Król   
Wojna cywilizacji – instalacja interaktywna 
z wykorzystaniem komputera pc i arduino
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. ASP Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Wykorzystanie układów elektronicznych 
w instalacjach interaktywnych
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

Justyna Lach    
Wademekum Normalności, czyli przewodnik po 
krajobrazie mentalnym
Pracownia Poznania Wizualnego

PRACA PISEMNA: 
Człowiek w czasach zautomatyzowanej 
gospodarki. Projektowanie świata 
spekulatywnego
RECENZENT: 
mgr Maciej Majchrzak

Agnieszka Żmurko
Budowanie wizerunku Centrum Aktywności 
Fizycznej
Pracownia Reklamy
PROMOTOR: 
dr hab. Artur Skowroński
Popularyzacja centrum aktywności 
fizycznej ‒ animacja instruktażowo-promocyjna.
Pracownia Projektowania Gier i Form Wirtualnych
PROMOTOR: 
dr hab. Marek Grzyb
PRACA PISEMNA: 
Budowanie wizerunku Centrum Aktywności 
Fizycznej
RECENZENT: 
dr Andrzej Kabat

KATEDRA SZTUKI MEDIÓW

Joanna Harasiuk   
Terytoria kobiet
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PRACA PISEMNA: 
Dialog międzypokoleniowy w sztuce 
feministycznej
RECENZENT: 
mgr Katarzyna Gwoździk
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Patrycja Stanaszek
Glamorous 70+ 
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
Endometrioza
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Fotografia reklamowa zaangażowana społecznie.
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba

MFA IN VISUAL ARTS

Neo Christopher Chung
Conspiracy of Interference: Epidemics in the Era of 
Machine Culture
Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach
PROMOTOR: 
prof. ASP Maja Wolińska
Conspiracy of Interference: Epidemics in the Era of 
Machine Culture
PROMOTOR: 
prof. ASP Maja Wolińska
RECENZENT: 
prof. Przemysław Pintal

Dominika Otto
No Place Like Home
Pracownia Działań Intermedialnych
ad. Agnieszka Jarząb
Divorced from interdependence? 
Mobile nesting for happiness
ad. Agnieszka Jarząb
RECENZENT: 
mgr Daniela Tagowska

Martyna Herisz
(Murowana) kostka do gry
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
Po swojemu – errata
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
PRACA PISEMNA: 
Fotografia dokumentalna 
w aspekcie komentarza społecznego
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba 

Zachariasz Jędrzejczyk
Wielowymiarowość świata – na przykładach prac 
własnych i współtworzonych
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
Mistyfikacja
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
PRACA PISEMNA: 
Wielowymiarowość świata w nowych mediach.
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
RECENZENT: 
as. Agnieszka Talik

PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba 

Paulina Młynarska-Duda
Panta Rhei 
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
Życie to nie teatr
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch 
PRACA PISEMNA: 
Fotograficzne pojęcie dokumentu subiektywnego. 
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba

Dominik Gralak
Żydzi z Argentyny
Pracownia Fotografii Intermedialnej
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
Dziennik podróży
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Mniejszości etniczne w historii fotografii. 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba

Magdalena Zięba   
Opracowanie scenariusza pt. ATAKSAK oraz 
projekt stylizowanej animacji dotyczącej kultury 
Inuitów w technice 3D”
Pracownia Projektowania Multimedialnego
PROMOTOR: 
prof. ASP Stanisław Sasak
PRACA PISEMNA: 
Zmiany klimatyczne na Ziemi oraz ich oddźwiek 
w sztuce na wybranych przykładach
RECENZENT: 
as. Barnaba Mikułowski

Tomasz Bajer
Post truth – educational game
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
Post truth
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
PRACA PISEMNA: 
Ready made a obraz fotograficzny
RECENZENT: 
ad. Agata Szuba 

Angelika Dolińska
Katedra Sztuki Mediów
Autoportret intymny
Pracownia Fotografii Intermedialnej 
PROMOTOR: 
prof. Andrzej P. Bator
Niepowtarzalna powtarzalność
Pracownia Poznania Wizualnego
PROMOTOR: 
prof. Wiesław Gołuch
Praca pisemna: 
Zagadnienie autoportretu w fotografii
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Jack Williams
Companion
Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach
prof. nadzw. Maja Wolińska
Companion. An Examination  
of Human-Screen Relationship in the 
Contemporary Era
PROMOTOR: 
prof. nadzw. Maja Wolińska
RECENZENT: 
prof. nadzw. Przemysław Pintal
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