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Jak co roku od prawie 15 lat, z niemalejącą 
ciekawością, wyczekujemy kolejnej edy-
cji Graduation Projects i wyboru najbardziej 
interesujących dyplomów. Najpierw domi-
nuje stres – śledzimy statystyki zgłoszeń, bo 
pomimo naszych starań przychodzą lawinowo, 
ale zawsze w ostatnich dniach. Potem trudny 
czas selekcji, którą łagodzi świadomość, że 
i tak każdy projekt porządnie przedyskutujemy 
na spotkaniu jurorów. W końcu finał. 

Wybrana trzydziestka dyplomów za każ-
dym razem układa się, jak w kalejdosko-
pie, w doskonały, choć nieco inny wzór. 
Odczytujemy z niego, jak zmienia się zawód 
projektanta, a w większym jeszcze stop-
niu, jak zmienia się świat, w którym żyjemy. 
Naprawiany, ale i niszczony – z udziałem pro-
jektantów. Paradoks polega na tym, że two-
rzą wciąż nowe przedmioty, namawiając rów-
nocześnie do ich kupowania. Z drugiej strony 
pomagają ograniczać skutki nadmiernej kon-
sumpcji. Wydaje się, że młodzi projektanci są 
świadomi zarówno wyzwań, jak i pokus zwią-
zanych z ich profesją. Angażują się i szukają 
rozwiązań, choć trudno precyzyjnie rozpo-
znać, w jakim stopniu jest to ich własna inicja-
tywa, a w jakim podpowiedź płynąca z uczelni. 
Czas studiów pozwala na eksperymentowanie 
i sprzyja szlachetnym gestom. 

Życzę nam wszystkim, by życie nie zrewido-
wało etycznych wyborów młodych projektan-
tów. By ich wiedza, odwaga, empatia i czu-
łość pozwalały połączyć nasze indywidualne 

Like every year, for almost 15 years now 
and with unwavering involvement, we’ve 
been eagerly awaiting another edition of the 
Graduation Projects review and the selection 
of the most interesting diploma works. Initially, 
we’re always dominated by stress – we keep 
following the submission statistics, as they 
are coming in bunches at the last possible 
moment, despite our endeavours to change 
that. Then, there’s the difficult time of decision 
making, soothed by the fact that each project 
will be thoroughly discussed at the jury meet-
ing. Eventually comes the final verdict. 

The selected 30 graduation projects form a per-
fect yet everchanging pattern, like a kalei-
doscope. It shows us how the profession of 
designer has changed and, even more so, how 
the world we live in is changing: the world 
which is being both repaired and destroyed, 
with a serious contribution by designers. The 
paradox about this is that they constantly cre-
ate new objects and encourage the consum-
ers to buy them, and at the same time they help 
reduce the effects of excessive consumer-
ism. It seems that young designers are aware 
of both the challenges and the temptations 
that come with their job. They are committed 
to searching for new solutions, although it is 
hard to say precisely whether they do this on 
their own initiative or as a result of suggestions 
coming from universities. The time of studying 
gives them room for experimenting and favours 
noble gestures. 

Wstęp

Ewa Gołębiowska
Dyrektorka Zamku Cieszyn

Introduction

Ewa Gołębiowska
Director of Zamek Cieszyn
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aspiracje z potrzebami środowiska przyrod-
niczego oraz społeczną odpowiedzialnością. 
Obawiam się, że jeszcze długo będą musieli 
porządkować to, co my – nieco starsze pokole-
nia – popsuliśmy.

I hope, for the sake of all of us, that reality will 
not affect the young designers’ ethical choices; 
I hope that their knowledge, courage, empathy, 
and tenderness will enable them to combine 
individual aspirations with the needs of the nat-
ural environment and social responsibility. I am 
afraid they will need a lot of time to clean up 
the mess made by us, the older generations.

wstęp introduction
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Graduation Projects to Międzynarodowy 
Przegląd Projektów Dyplomowych, którego 
uczestnikami mogą być dyplomanci kierun-
ków projektowych z Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier oraz obywatele tych państw stu-
diujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej. 
Można zgłaszać prace licencjackie, jak i magi-
sterskie. Przegląd nie ma charakteru klasyfi-
kacji konkursowej, nie ustala się kolejności 
miejsc, nie przyznaje nagród.  Wyróżnieniem 
jest publikacja w katalogu, na stronie interne-
towej przeglądu oraz prezentacja na wysta-
wach w Polsce i zagranicą. 

Dyplomy są oceniane w dwóch kategoriach: 
2D – grafiki użytkowej (w tym projektowania 
stron www, użytkowych projektów aktywnych, 
czy aplikacji ekranowych) oraz 3D – wzornic-
twa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, 
ubioru, szkła lub ceramiki). Do 18. edycji prze-
glądu zgłoszono 289 dyplomów (w tym 146 
2D i 143 3D), z których jury zakwalifikowało 
do wystawy 30 prac.  Jury obradowało w skła-
dzie: 2D –  Balázs Balogh (Hungarian Design 
Council), Filip Blažek (TYPO), Agata Korzeńska 
(Idee), Marcel Bencik (1977, Slovak Design 
Center), Filip Tofil (STGU), oraz  3D – Ferenc 
Laufer (Hungarian Design Council), Czesława 
Frejlich (2+3D), Ewa Gołębiowska (Zamek 
Cieszyn), Michaela Holubec-Birtusová (Czech 
Design), Michał Latko (Latko), Marian Lassak 
(Slovak Design Center),. 

Historia przeglądu sięga 2002 roku – wów-
czas redakcja kwartalnika projektowego 

Graduation Projects is an international 
review of the most interesting diploma works 
whose authors are Polish, Czech, Slovak, and 
Hungarian graduates of design studies and cit-
izens of these countries who study outside 
of the territory of the Visegrad Group. Both 
Bachelor and Master projects can be submit-
ted. The review is not a competition: there are 
no rankings or money prizes. The best works 
are presented in a catalogue publication, on 
the review website, and at exhibitions in Poland 
and other countries. 

The projects are evaluated in two categories: 
2D – applied graphic design (including web-
site design, active design, and application 
design) and 3D – industrial design (including 
fabric, clothes, glass, and ceramics design). In 
the 18th edition, 289 works have been sub-
mitted (2D: 146, 3D: 143). In total, 30 projects 
have been qualified for the exhibition by the 
jury members: 2D – Balázs Balogh (Hungarian 
Design Council), Filip Blažek (TYPO), Agata 
Korzeńska (Idee), Marcel Bencik (1977, Slovak 
Design Centre), Filip Tofil (STGU), and 3D – 
Ferenc Laufer (Hungarian Design Council), 
Czesława Frejlich (2+3D), Ewa Gołębiowska 
(Zamek Cieszyn), Michaela Holubec-Birtusová 
(Czech Design), Michał Latko (Latko), Marian 
Lassak (Slovak Design Centre).

The review dates back to 2002 – it was then 
that the editors of the 2+3D quarterly pre-
sented selected graduation projects from 
several Polish design universities in their 

Graduation Projects 
O przeglądzie

Ewa Gołębiowska
Dyrektorka Zamku Cieszyn

Graduation Projects 
About the review

Ewa Gołębiowska
Director of Zamek Cieszyn
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„2+3D” zaprezentowała na swoich łamach 
wybrane prace dyplomowe absolwentów pol-
skich uczelni projektowych. Cztery lata póź-
niej do przedsięwzięcia włączył się Zamek 
Cieszyn jako organizator cyklicznych wystaw. 
W 2010 roku przegląd zyskał międzynaro-
dowy charakter, zapraszając do udziału dyplo-
mantów z Czech i Słowacji  oraz – rok później 

– z Węgier. Do grona organizatorów dołączyły 
Typo, 1977 i Plus Minus Inteligence. Każda 
kolejna edycja wystawy wyrusza z Cieszyna 
do wybranych miast w Polsce i Europie – 
do tej pory były to Berlin, Bratysława, 
Budapeszt, Praga, Tallin. W 2017 roku 
do grona organizatorów dołączyły również 
międzynarodowe centra designu: Hungarian 
Design Council, CZECHDESIGN i Slovak 
Design Center, a rolę organizatora wiodącego 
przejął Zamek Cieszyn.  

www.graduationprojects.eu

magazine. Four years later, Zamek Cieszyn 
joined in to organise regular exhibitions of 
the projects. In 2010, the review acquired an 
international character, as graduates from the 
Czech Republic and Slovakia were invited to 
participate; a year later, Hungary became a par-
ticipant as well. The organisers were joined by 
Typo, 1977, and Plus Minus Intelligence. Each 
of the following editions of the exhibition trav-
elled from Cieszyn to other cities in Poland and 
Europe – Berlin, Bratislava, Budapest, Prague, 
Tallinn. In 2017, other international design cen-
tres joined the organisers: Hungarian Design 
Council, CZECHDESIGN, and Slovak Design 
Centre, whereas Zamek Cieszyn became the 
main organiser.

www.graduationprojects.eu

o przeglądzie about the review
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Projekt jest poświęcony rozwiązaniom 
typograficznym, pojawiającym się w Rosji 
sowieckiej lat 60., w okresie tzw. odwilży 
Chruszczowa. Autor w pierwszej części anali-
zuje epokę w perspektywie historycznej oraz 
powstające wówczas kroje pism. Centralnym 
elementem pracy stało się stworzenie kroju 
Odwilż, inspirowanego badanym okresem. 
Największy wpływ na projekt wywarły rozwią-
zania typograficzne z lat 60. i ich specyfika. 
Szczególną cechą kroju Odwilż jest zmienny 
zestaw alternatywnych znaków. Kombinacje 
glifów (graficznych reprezentacji znaków) 
pozwalają różnicować proporcje i dynamikę 
tekstu, tworząc odmienne formy i tym samym 
dodając im żywotności.

The project is devoted to typographic ideas typ-
ical of the Soviet Russia in the 1960s, in the 
time of the Khrushchev Thaw. In the first part of 
the project, the author analysed this period and 
the typefaces created then from the historical 
perspective. The central element of the grad-
uation work is the design of a typeface called 

“Thaw”, inspired by the researched period. The 
greatest inspiration for the project was drawn 
from the typographic solutions from the 1960s 
and their specific features. What character-
ises the Thaw typeface is the changeable set 
of alternative characters. The combinations 
of glyphs (graphic representations of charac-
ters) make it possible to diversify the propor-
tions and dynamics of texts, by creating versa-
tile, vigorous forms.

Idzie wiosna. Rosyjska typografia lat 60. 
i zastosowanie jej zasad w autorskim 
kroju pisma 

Spring is coming. Russian typography  
of the 60s and the application of its 
principles to an original typeface 

uczelnia Wydział Sztuki i Projektowania, 
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu 
nad Łabą
promotor doc. ak. mal. Michal Slejška

school Faculty of Art and Design, Jan Evangelista 
Purkyně University in Ústí nad Labem
supervisor doc. ak. mal. Michal Slejška

Ilya Bazhanov 

lic   czechy ba   czechia
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Bohaterką książki jest dżdżownica wiodąca 
spokojne życie w ziemi do chwili, gdy zaczy-
nają je zakłócać dziwne dźwięki. Wówczas 
opuszcza swoje schronienie, odnajduje młodą 
dziewczynę dbającą o ogród i zaczyna zada-
wać jej pytania. Interesuje ją wiele rzeczy – 
ogrodnictwo, warzywa, nasiona itd. Gdy koń-
czą się pytania, dżdżownica się żegna i tak 
kończy się historia tego spotkania. 
Cała opowieść opiera się o proste, a nawet 
naiwne pytania, które mają pomóc w odkryciu 

„punktu widzenia dżdżownicy”. W ten sposób 
książka ma zainteresować i uwrażliwić czy-
telnika na to, co dzieje się w jego najbliższym 
otoczeniu – środowisku naturalnym. Rytm 
narracji jest niespieszny, autorka pozosta-
wia wiele miejsca dla czytelniczej wyobraźni. 
Charakter projektu podkreślają ograniczona 
kolorystyka oraz minimalistyczne rysunki 
wykonane węglem drzewnym. 

The main protagonist of the book is an earth-
worm, who lives a peaceful life under the 
ground, which is suddenly disrupted by strange 
sounds. Then, the earthworm leaves its home, 
finds a young girl who takes care of the gar-
den, and asks her numerous questions. The 
earthworm is interested in a number of things – 
gardening, vegetables, seeds, and so on. When 
all the questions are asked, it says goodbye to 
the girl and so the story ends. The whole book 
is based on simple, or actually naïve questions, 
which are meant to discover the so-called 
worm’s-eye view. This way, the book succeeds 
in grasping the readers’ attention and mak-
ing them mindful about what is happening in 
their surroundings, the natural environment. 
The rhythm of the narrative is quite slow, which 
leaves a lot of scope for imagination. The indi-
vidual character of the project is emphasised 
by the limited use of colours and the minimalist 
illustrations made with charcoal.

Dżdżownica zadaje pytania The Earthworm Is Asking Questions

uczelnia Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, 
Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa 
w Pradze
promotor MgA. Ph.D. Tereza Říčanová

school Faculty of Graphic Design and Visual 
Communication, Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague
supervisor MgA. Ph.D. Tereza Říčanová

Zuzana Bramborová

mgr   czechy ma   czechia
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FORM to autorski dom typograficzny, w którym 
autor wykorzystał swoje wcześniejsze doświad-
czenie związanie z projektowaniem krojów 
pism. Wszystkie stworzone w czasie studiów 
systemy przygotował jako „pakiet startowy” 
dla niezależnej platformy/pracowni oferują-
cej rozwiązania typograficzne. Dla jej potrzeb 
wykreował logotyp oraz styl wizualny, a następ-
nie stworzył drukowane broszury oraz stronę 
internetową. Każda z broszur jest poświęcona 
jednemu krojowi pisma, gdzie potencjalny 
użytkownik może zobaczyć go w akcji na przy-
kładzie fikcyjnych materiałów drukowanych. 
Strona internetowa jest praktyczna i daje moż-
liwość wypróbowania wszystkich oferowanych 
rozwiązań.

strona projektu https://form-type.webflow.io/

FORM is the author’s type foundry based on 
his previous experience in typeface design. All 
the systems created by him at university con-
stitute a starting package for an independ-
ent platform/workshop, which offers typo-
graphic services. For this purpose, the author 
designed a logotype and visual identity along 
with printed brochures and a website based on 
them. Each brochure is devoted to one type-
face and enables the users to see them in 
action, exemplified in mockup printed materi-
als. The website is very practical and offers the 
possibility of testing all the typefaces.

project website https://form-type.webflow.io/

Niezależny dom typograficzny 
oferujący autorskie kroje pisma i usługi 
typograficzne 

Independent type foundry offering original 
fonts and type-related services

uczelnia Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, 
Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa 
w Pradze
promotor MgA. Tomáš Brousil

school Faculty of Graphic Design and Visual 
Communication, Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague
supervisor MgA. Tomáš Brousil

Jan Buble 

2d   mgr   czechy 2d   ma   czechia
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Schizofrenia jest chorobą diagnozowaną 
obecnie u co setnej osoby. W jej ocenie spo-
łecznej funkcjonują jednak negatywne ste-
reotypy stygmatyzujące ludzi chorujących. 
Praca dyplomowa ma za zadanie precyzyjne 
i wszechstronne pokazanie, czym jest schi-
zofrenia, poprzez odwołania do podstaw 
psychodiagnostycznych aż po sięganie po 
sztukę wizualną. Autorka przedstawia prze-
myślenia oraz procesy twórcze dwóch arty-
stów dotkniętych tą chorobą. Wszystkie ele-
menty graficzne książki nawiązują do cech 
charakterystycznych schizofrenii i sprawiają, 
że czytelnicy wchodzą w interakcje z róż-
nymi rodzajami druku oraz materiałami uży-
tymi w publikacji. Poznając zaś bliżej cho-
robę i poszerzając swoją wiedzę na ten temat, 
zyskują szansę pozbycia się uprzedzeń. 

strona projektu https://arthungry.com/csaszar.
adrienn/8598/a_skizofrenia_vizualitasa

One in a hundred people are diagnosed with 
schizophrenia nowadays. However, negative 
and stigmatising stereotypes about this men-
tal illness are constantly present in social judg-
ment. The aim of this project is to present 
schizophrenia in a precise and comprehen-
sive manner by referring to psychodiagnos-
tics basics and making use of visual arts. The 
author presents the ideas and creative pro-
cesses of two artists who suffer from this dis-
ease. All the graphical details of the book 
reflect the characteristics of schizophrenia and 
make the readers interact with various types of 
print and materials used in the publication. By 
getting familiar with the illness and expanding 
their knowledge about it, they have a chance to 
get rid of their prejudice.

project website https://arthungry.com/csaszar.
adrienn/8598/a_skizofrenia_vizualitasa

Wizualne reprezentacje schizofrenii Visual Representations of Schizophrenia

uczelnia Wydział Projektowania Graficznego, 
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy 
w Budapeszcie
promotor DLA Marcell Tamás

school Faculty of Graphic Design, Moholy-Nagy 
University of Art and Design in Budapest  
supervisor DLA Marcell Tamás

Adrienn Császár

2d   mgr   węgry 2d   ma   hungary
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Książka powstała z myślą o młodych wielbi-
cielach matematyki oraz o osobach pragną-
cych na nowo odkrywać jej tajniki. Składa się 
z trzech części, a w każdej z nich problemy 
i zagadki są wyjaśniane w formie opowieści 
o sympatycznych postaciach narysowanych 
za pomocą mocnych i płaskich plam barw-
nych. Tytułowe Miśki wchodzą w interakcje 
z kolorowymi schematami. W książce znaj-
dują się m.in. opisy znanych gier matematycz-
nych i logicznych, a także papierowe arkusze 
z elementami do wyrywania, które umożli-
wiają samodzielne wypróbowanie opisywa-
nych gier. Wyrwane kartoniki można przecho-
wać do ponownego wykorzystania w kopercie 
na wewnętrznej stronie tylnej okładki. 

strona projektu https://www.
behance.net/gallery/80169811/
Miskowe-zagadki-book-design 

“Bear Riddles” is a book created for the young 
lovers of maths as well as for all those who 
want to rediscover its secrets. It has three 
parts, each of them presenting particular prob-
lems and riddles explained with stories about 
friendly bears, drawn as strong, flat shapes of 
colour, interacting with colourful diagrams. The 
book contains descriptions of popular math-
ematical and logical games along with paper 
sheets with removable elements which can be 
used to play the games. The paper elements 
can then be stored in an envelope attached to 
the inside of the back cover.

project website https://www.
behance.net/gallery/80169811/
Miskowe-zagadki-book-design

Projekt matematycznej książki 
edukacyjnej ,,Miśkowe zagadki”

“Bear Riddles” – educational mathematics 
book design

uczelnia Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie
promotor dr hab. Artur Frankowski

school Faculty of Design, Academy of Fine Arts 
in Warsaw   
supervisor dr hab. Artur Frankowski

Natalia Gil 

2d   lic   polska 2d   ba   poland
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Ta instalacja audiowizualna łączy projek-
towanie graficzne z architekturą, muzyką 
oraz technologią komputerową, przekształ-
cając znaną sentencję Johanna Wolfganga 
Goethego „Architektura to zamrożona muzyka” 
w realne doświadczenie. Aby przekonać się, 
jak brzmią dźwięki budynków, autor projektu 
wybrał cztery ikoniczne budapesztańskie 
obiekty, po czym przetworzył takie parametry 
jak czas ich powstania, powierzchnia, wyso-
kość na dźwięki, wykorzystując m.in. sam-
ple zarejestrowane we wnętrzach. W efekcie 
powstały cztery interaktywne plakaty, w róż-
nych technikach drukowania, które są trans-
krypcjami rzutów kondygnacji budynków. 
Poprzez ich dotknięcie wywołujemy muzykę. 
Uzupełnieniem projektu jest 144-stronicowa 
książka ze zdjęciami rejestrującymi badania 
oraz rozwój metody transkrypcji.

This audio-visual installation combines graphic 
design with architecture, music, and com-
puter technology, thus transforming the 
famous quote by Johann Wolfgang Goethe, 

“Architecture is frozen music”, into real expe-
rience. To find out what buildings sound like, 
the author of the project has chosen four 
iconic objects in Budapest and transformed 
their individual parameters (date of construc-
tion, surface, height) into sounds, using sam-
ples recorded inside. As a result, he has cre-
ated four interactive posters, printed in various 
techniques, which constitute transcripts of the 
projections of particular storeys of the build-
ings. By touching them, the viewer plays music. 
The project is accompanied by a 144-page-long 
book with photos registering the research and 
the development of the transcription method.

Liquid Stones Liquid Stones

uczelnia Wydział Projektowania Graficznego, 
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy 
w Budapeszcie
promotor DLA László Nagy

school Faculty of Graphic Design, Moholy-Nagy 
University of Art and Design in Budapest 
supervisor DLA László Nagy

Mátyás Grünczeisz 

2d   mgr   węgry 2d   ma   hungary
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Projekt jest poświęcony tożsamości wizual-
nej marki stawiającej na zdrowe nawyki żywie-
niowe oraz zachęcającej do ograniczenia mar-
nowania żywności, rezygnacji z nadmiernej 
konsumpcji mięsa i zaprzestania degrada-
cji środowiska naturalnego. Podstawowym 
narzędziem usługi jest platforma interne-
towa umożliwiająca zamawianie produk-
tów roślinnych pochodzących od lokalnych 
dostawców. Ważną częścią projektu stała się 
strategia ekologicznie i społecznie odpowie-
dzialnej marki, która promuje nie tylko zdrowe 
nawyki żywieniowe, ale również postawy 
związane z pojęciem zrównoważonego roz-
woju. W ramach budowania tożsamości marki 
powstał również model biznesowy uwzględ-
niający łańcuch dostaw, komunikację między 
dostawcami, szefami kuchni i klientami, zrów-
noważone zasoby oraz gospodarkę odpadami.

The author has designed visual identity for 
a brand promoting healthy eating habits and 
encouraging consumers to prevent food wast-
ing, resign from meat in their diet, and stop the 
degradation of the natural environment. The 
basic tool of the brand is a website that makes 
it possible to order plant-based products from 
local suppliers. An important part of the project 
is the strategy of the eco-friendly and socially 
responsible brand, which promotes healthy life-
style, sustainable approach, and green behav-
iours. To build the visual identity of the brand, 
the designer has created a business model tak-
ing into account the aspects of supply chain 
management, communication between sup-
pliers, chefs, and customers, sustainable 
resources, and waste management.

Projekt identyfikacji wizualnej dla marki 
promującej zdrowe nawyki żywieniowe

Visual identity of a brand promoting healthy 
eating habits

uczelnia Wydział Wzornictwa Przemysłowego, 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor dr Anna Pohl

school Faculty of Industrial Design, Academy 
of Fine Arts in Katowice   
supervisor dr Anna Pohl

Patrycja Kędzierska 
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Autorkę projektu zainspirowały słowa aktora 
Bogusława Lindy o Łodzi jako „mieście meneli” 
oraz kontrowersje, jakie wywołały. Inspirujący 
okazał się również oficjalny miejski przekaz 
z dominującym obrazem Łodzi przedstawio-
nej jako historyczny ośrodek przemysłu włó-
kienniczego oraz awangardy na czele z posta-
ciami Władysława Strzemińskiego i Katarzyny 
Kobro. Projektantka zapragnęła pokazać mia-
sto z innej perspektywy – łódzkiego pół-
światka. Publikacja składa się z trzech segre-
gatorów oraz elementów dodatkowych, tj. 
plakatu, mini książki i zestawu zmywalnych 
tatuaży. Materiały wykonano za pomocą druku 
cyfrowego, przedruku artystycznego oraz przy 
użyciu przemysłowej drukarki ręcznej. Każdy 
segregator odpowiada jednej z liter: L – Lufa, 
D – Dziewczyna, Z – Zbrodnia (LDZ) i odnosi 
się kolejno do tematyki alkoholizmu, prostytu-
cji i przemocy w Łodzi.

strona projektu https://www.behance.net/
gallery/86494095/LDZ-zine

The author of the project was inspired by the 
words of the Polish actor Bogusław Linda, who 
dubbed Łódź as “the city of bums”, and the 
controversy that had stirred. Another inspira-
tion was the official city advertising message, 
which presents Łódź as a historical centre 
of textile industry and avant-garde, embod-
ied in the figures of the artists Władysław 
Strzemiński and Katarzyna Kobro. The designer 
wished to show the city from a different per-
spective – its underworld. The publication is 
formed by three ring binders and additional ele-
ments: a poster, a mini-book, and a set of tem-
porary tattoos. The materials use various print-
ing methods: digital print, artistic print, and 
manual industrial print. Each part corresponds 
with one letter of the city acronym LDZ – L is 
for “Lufa” (reference to alcoholism), D is for 

“Dziewczyna” (reference to prostitution), and 
Z is for “Zbrodnia” (reference to crime). 

project website https://www.behance.net/
gallery/86494095/LDZ-zine

Projekt Zina LDZ LDZ zine design

uczelnia Wydział Grafiki i Malarstwa, Akademia 
Sztuk Pięknych w Łodzi 
promotor dr Jakub Stępień

school Faculty of Graphics and Painting, 
Academy of Fine Arts in Łódź  
supervisor dr Jakub Stępień

Marta Klibert
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Projekt ma ułatwić samodzielną naukę cze-
skiego języka migowego, a także pomóc 
uczniom w powtarzaniu programu naucza-
nia oraz uzupełnianiu słownictwa. Głównym 
jego narzędziem stała się strona eduka-
cyjna Znakověda, która dzięki nowym tech-
nologiom umożliwia przyjemną i interesu-
jącą formę nauki w zaciszu własnego domu. 
Edukację podzielono na trzy części – pozycje 
dłoni, alfabet palcowy oraz słownik oferujący 
możliwość wyboru słów lub fraz z 8 katego-
rii, takich jak podstawowe wyrażenia, czyn-
ności, liczby, rodzina, atrybuty, zawody, zwie-
rzęta czy ubrania. Rozszerzeniem samouczka 
jest kontroler Leap Motion, który pozwala 
użytkownikowi dosłownie „dotykać” znaków. 
Technologia umożliwia dokładne śledzenie 
ruchu ręki zgodnie z instrukcjami i natychmia-
stową korektę.

strona projektu https://vimeo.com/341244643

The goal of the project is to facilitate inde-
pendent learning of Czech Sign Language and 
to help the learners in revising the material 
and expanding their lexicon. The main tool of 
the project is the website, Znakověda, which 
makes use of modern technologies to enable 
the students to learn peacefully at home, with 
pleasure and interest. The lessons are divided 
into three parts – hand gestures, fingerspelling, 
and a dictionary offering a selection of words 
and phrases in eight categories, such as basic 
utterances, actions, numbers, family members, 
attributes, professions, animals, or clothes. The 
self-study course has an additional function of 
the Leap Motion controller, which allows the 
user to literally touch the signs. Thanks to this 
technology, it is possible to track the hand’s 
movements according to the instructions and 
correct them immediately.

project website https://vimeo.com/341244643

Materiały edukacyjne do nauki czeskiego 
języka migowego

Learning materials for Czech Sign Language

uczelnia Wydział Projektowania Cyfrowego, 
Uniwersytet im. Tomasza Baty w Zlinie
promotor M. A. Lenka Baroňová 

school Faculty of Digital Design, University 
of Tomas Bata in Zlín  
supervisor M. A. Lenka Baroňová

Silvia Klúčovská
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Coraz popularniejsze stają się tzw. stare msze 
trydenckie odprawiane w języku łacińskim. Na 
polskim rynku wydawniczym brakuje nowego 
wydania książki, która nie będąc klasycznym 
mszałem ołtarzowym, byłaby pomocna wier-
nym w czasie celebracji. Dyplom wypełnia tę 
lukę jako książka zarazem nowoczesna i odcho-
dząca od schematyczności. Autorka zrezygno-
wała z kopii obrazów dawnych mistrzów i stwo-
rzyła na nowo ilustracje o tematyce biblijnej. 
Posłużyła się tradycyjnymi metodami, takimi 
jak rysunek i linoryt, a następnie zeskanowała 
oraz połączyła ilustracje z technikami kompu-
terowymi. Na potrzeby publikacji zaprojekto-
wała własny krój pisma o nazwie Vetus, który 
cechuje delikatny dukt (układ) kaligrafii gotyc-
kiej. Ręcznie wykonaną makietą książki zainte-
resowało się wydawnictwo, które jest gotowe 
ją opublikować.

strona projektu https://www.
behance.net/gallery/86990631/
Ordo-Missae-Mass-of-catechumens

The traditional Tridentine Mass rites celebrated 
in Latin are gaining in popularity. However, 
there are no updated publications on the Polish 
market which could serve the worshippers dur-
ing a mass, other than the altar liturgical books. 
This project fills the gap as a book which is 
both modern and far from conventional. The 
author did not include copies of paintings by 
old masters; instead, she created Bible-related 
illustrations from scratch. She used traditional 
methods, such as drawing and linocut, which 
were then scanned and combined with com-
puter-based techniques. What is more, she 
designed her own typeface for the publica-
tion, Vetus, characterised by the delicate lines 
of Gothic calligraphy. The handmade model of 
the book attracted the attention of a publishing 
house which intends to publish it.

project website https://www.
behance.net/gallery/86990631/
Ordo-Missae-Mass-of-catechumens

Projekt fontu oraz projekt i opracowanie 
graficzne Mszału rzymskiego – Ordo Missae

Font and graphic design for the Roman 
Missal – Ordo Missae

uczelnia Wydział Grafiki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie
promotor prof. Lech Majewski

school Faculty of Graphic Design, Academy 
of Fine Arts in Warsaw
supervisor prof. Lech Majewski
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Książka prezentuje podobieństwa i różnice 
między Krakowem a Erywaniem. Pochodząca 
ze stolicy Armenii autorka od trzech lat stu-
diuje w Krakowie, stąd nieustannie miewa 
okazje, by przyglądać się bliżej miejscowym 
zwyczajom i nieplanowanym sytuacjom oraz 
obserwować miasto w całej jego różnorodno-
ści. I to właśnie życie codzienne w obu ośrod-
kach stało się głównym bodźcem do stwo-
rzenia tej publikacji, która może zaskakiwać 
spostrzegawczością, humorem, ale i skła-
niać do refleksji. Książka jest dwujęzyczna; 
występują w niej napisy polskie i ormiań-
skie. Projekt składa się z dwóch kolorów: nie-
bieski – odzwierciedlający zimniejszy Kraków 

– i pomarańczowy – opisujący cieplejszy 
Erywań. Przewodnik został wykonany przy 
wykorzystaniu techniki mieszanej – sprayu 
oraz węgla.

strona projektu https://www.behance.net/
gallery/82468687/Tu-i-tam-Krakow-i-Erywan

The book presents the similarities and dif-
ferences between Kraków and Yerevan. The 
author, who comes from the capital of Armenia, 
has studied in Kraków for the past three years, 
and thus has had the opportunity to observe 
local customs, spontaneous situations, and the 
general appearance of the city. The daily life in 
both cities has inspired her to create this publi-
cation, which is strikingly perceptive, witty, and 
thought-provoking. The book is bilingual, pub-
lished both in Polish and Armenian. The pro-
ject is based on two colours – blue, represent-
ing the cold Kraków, and orange, reflecting the 
warmth of Yerevan. The guidebook has been 
made using mixed techniques: spray and coal.

project website https://www.behance.net/
gallery/82468687/Tu-i-tam-Krakow-i-Erywan

Tu i tam. Kraków i Erywań Here and there. Kraków and Yerevan

uczelnia Wydział Grafiki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie
promotor dr Aleksandra Toborowicz

school Faculty of Graphic Design, Academy 
of Fine Arts in Kraków  
supervisor dr Aleksandra Toborowicz

Mariana Mamikonyan 

2d   lic   polska 2d   ba   poland

graduation projects 201934

2d



Autor dyplomu prezentuje – z perspektywy 
projektanta graficznego – szersze możliwości 
korzystania z narzędzia, jakim jest Microsoft 
Word. Ze względu na swoją wygodę jest on 
najczęściej używanym edytorem w admini-
stracji publicznej i korporacyjnej. Daje użyt-
kownikom wiele innych możliwości, także gra-
ficznych, rzadko jednak wykorzystywanych. 
W rezultacie powstała książka, która w przy-
stępny sposób przedstawia proces projekto-
wania materiałów drukowanych, ich składu 
czy tworzenia ilustracji. Wiedza zebrana w for-
mie samouczków, z podstawowymi wytycz-
nymi, powstała przede wszystkim z myślą 
o pracownikach administracji, i ma szansę 
wpłynąć na jakość publicznych rozwiązań gra-
ficznych. Książka została napisana, zapro-
jektowana, zredagowana oraz zilustrowana 
wyłącznie w programie Word.

The author presents a graphic designer’s per-
spective on the broad possibilities offered by 
Microsoft Word. Being user-friendly, the tool is 
the most popular text editor in public institu-
tions and private companies. Its wide range of 
options includes graphic ones, which are not 
used very often. The outcome of the project is 
an accessible book which outlines, among oth-
ers, the process of print design, typesetting, and 
illustration creation. The materials collected in 
this self-study book in the form of basic guide-
lines are directed to people working in adminis-
tration offices. The author hopes to improve the 
quality of public graphic design. The book has 
been written, designed, edited, and illustrated by 
means of Microsoft Word only.

Przepis dla projektanta na granicy Recipes for a designer on the border

uczelnia Wydział Komunikacji Wizualnej, 
Akademia Sztuk Pięknych i Wzornictwa 
w Bratysławie
promotor doc. Mgr. art. Marcel Benčík 

school Faculty of Visual Communication, 
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava  
supervisor doc. Mgr. art. Marcel Benčík 

Marek Mati 
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Projekt identyfikacji wydarzenia obejmu-
jący serię animowanych spotów reklamo-
wych wraz z materiałami drukowanymi takimi 
jak plakaty, książki, broszury, ulotki czy pocz-
tówki. Opowieść graficzna toczy się wokół 
tytułowego „Interference”, a więc zakłócenia, 
interwencji, wtrącania i mieszania się, łącząc 
estetykę 3D z 2D oraz interpretacje ruchu 
i dynamiki z wykorzystaniem abstrakcyjnego 
języka. Wydarzenie funkcjonuje w sześciu sek-
cjach, a każda z nich ma własną reprezenta-
cję wizualną. Książki, broszury, ulotki stanowią 
kompendium wiedzy o artystach, koncertach, 
instalacjach artystycznych, wykładach, warsz-
tatach. W drukach zastosowano zjawisko lumi-
nescencji, aby materiały wyróżniały się, świe-
ciły i były widoczne w ciemnościach. 

strona projektu https://www.
behance.net/gallery/83622691/
INTERFERENCE-Visual-Identity-Redesign 

This is a project of visual identity for an event, 
comprising a series of animated commer-
cials along with printed materials such as 
posters, books, booklets, leaflets, and post-
cards. The visual story revolves around the title 
Interference – intrusion, intervention, distur-
bance, and disruption. It combines the 3D and 
2D aesthetics with interpretations of move-
ment and dynamics, with the use of abstract 
language. The event is divided into six sections, 
each represented individually. The prints pro-
vide information about the artists, art installa-
tions, lectures, and workshops. The phenom-
enon of luminescence has been used in the 
project to highlight and light up the materials 
and make them glow in the dark.

project website https://www.
behance.net/gallery/83622691/
INTERFERENCE-Visual-Identity-Redesign

INTERFERENCE – nowy projekt 
identyfikacji wizualnej

INTERFERENCE – Visual Identity Redesign

uczelnia Wydział Projektowy, Akademia Sztuk 
Pięknych w Katowicach
promotor dr Marcin Nowrotek

school Faculty of Design, Academy of Fine Arts 
in Katowice  
supervisor dr Marcin Nowrotek
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Projekt, który ułatwia poruszanie się po rze-
czywistości uczelni wyższej w pierwszych 
miesiącach studiów, co może być szczególnie 
przydatne uczestnikom programu Erasmus. 
Aplikacja mobilna informuje o kierunkach stu-
diów, pracowniach i kadrze naukowej, wyko-
rzystując cyfrową wersję gry memory oraz 
elementy systemu komunikacji w budynku 
uczelni. Użytkownicy mogą sprawdzić jak 
wygląda dany wykładowca oraz projekty 
powstające w jego pracowni. ZOOMPRUM 
łączy świat fizyczny z treściami cyfrowymi. 
W ramach projektu powstało także nietra-
dycyjne medium informacyjne – gra kar-
ciana powiązana z aplikacją, która również 
służy jako interaktywny system komunika-
cyjny w budynku UMPRUM – Akademii Sztuki, 
Architektury i Projektowania w Pradze.

strona projektu https://rosamichael.com/
zoomprum/

The project makes it easier to find one’s way at 
university in the first months of studying, which 
may be of particular help for Erasmus students. 
The mobile app in the form of a digital memory 
game offers information about the majors, stu-
dios, and staff, employing elements of the com-
munication system of the university buildings. 
The users can see what the professors look like 
and what activities they offer in their classes. 
ZOOMPRUM combines the physical world with 
digital contents. The project is based on a non-
traditional information medium – a card game 
combined with an application, which can also 
serve as an interactive communication system 
in the UMPRUM buildings.

project website https://rosamichael.com/
zoomprum/

ZOOMPRUM – projekt gry cyfrowej 
oraz systemu informacji

ZOOMPRUM – Digital game 
and information system

uczelnia Wydział Wzornictwa Przemysłowego, 
Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa 
w Pradze
promotor doc. M.A. Ivan Dlabač

school Faculty of Industrial Design, Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague  
supervisor doc. M.A. Ivan Dlabač
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Praca dyplomowa polegała na stworzeniu dys-
kografii wymyślonego zespołu Money Heaven 
z Kanady grającego eksperymentalną rockową 
psychodelię. Autor zaprojektował logo grupy, 
wykorzystujące m.in. symbol euro, a także 
serię materiałów promocyjnych towarzyszą-
cych każdej z płyt oraz tras koncertowych. 
Zbudował tożsamość zespołu, wymyślając 
dla pięciu albumów odrębną identyfikację, ilu-
strującą nie tylko stopniowy rozwój brzmienia, 
lecz także zmiany w wizualnym języku formacji. 
W pracy nad okładkami płyt postawił na eks-
perymenty z grubością papieru, teksturą, samą 
formą opakowania, ponieważ projekt miał rów-
nież na celu podkreślenie znaczenia fizycznego 
aspektu wydawania muzyki w czasach, w któ-
rych dominuje sieciowy streaming.

strona projektu https://rudolfvychovaly.tumblr.com/ 

In this project, the author has designed the dis-
cography of the fictional music band Money 
Heaven from Canada. He has created the logo 
for the experimental/psychedelic rock band, 
referring to the euro currency sign, along with 
a series of promotional materials accompany-
ing their albums and tours. He has built up the 
identity of the band, creating individual visuals 
for each of their five albums, which illustrate 
not only their gradual musical development 
but also the changes in their graphic language. 
While working on the CD covers, he focused on 
experimenting with paper thickness and tex-
ture as well as the box form: one of the goals 
of the project is to emphasise the importance 
of hard copies of music CDs in the times of the 
streaming media domination.

project website https://rudolfvychovaly.tumblr.com/

Money Heaven Money Heaven

uczelnia Wydział Projektowania Graficznego, 
Uniwersytet im. Tomasza Baty w Zlinie
promotor ArtD. Pavel Noga 
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Projekt ma za zadanie wypełnić pewną niszę. 
Jego autorka stworzyła zestaw mebli oraz akce-
soriów dla osób z większych miast, które posia-
dają balkony, często niewielkich rozmiarów, i są 
otwarte na nowoczesne wzornictwo. Zestaw 
tworzą: składany stół, dwa siedziska – taboret 
i krzesło z materiałowymi poduszkami, donice, 
konewka, popielniczka i pufy balkonowe. 
Uzupełniają go dwa elementy z funkcją prze-
chowywania: stolik z tacą i koszem oraz szafka 
z blatem do przesadzania roślin. Meble wyko-
nano z giętych rur aluminiowych oraz perforo-
wanej blachy. Projekt nie jest gotową odpowie-
dzią na poradzenie sobie z małą przestrzenią 
balkonu. Przypomina bardziej katalog, z któ-
rego należy dobierać odpowiadające własnym 
potrzebom elementy, a nie gotowe rozwiązania.

Fot.: Agnieszka Cieszanowska, Ignacy 
Ciszewski. Zdjęcia wykonano w: Wozownia Bar 
w Warszawie
strona projektu https://www.instagram.com/
na.balkon/

The project is primarily focused on filling a cer-
tain niche: the designer has created a set of fur-
niture and accessories for city residents who 
have their own small balconies and are open 
to modern design. The set consists of a folding 
table, two seats (a stool and a chair with cush-
ions), flowerpots, a watering can, an ashtray, 
and pouffes. There are also two additional stor-
ing components: a table with a tray and a bin 
and a cabinet with a top for plant repotting. The 
furniture is made of curved tubes and perfo-
rated metal sheets. The project is not a sim-
ple answer to the question of how to arrange 
a small balcony space. It functions as a cata-
logue for the users to choose the components 
that meet their needs best, rather than ready-
made solutions.

Photos: Agnieszka Cieszanowska, Ignacy 
Ciszewski. Pictures taken at: Wozownia Bar 
in Warsaw
project website https://www.instagram.com/
na.balkon/

Na balkon! – zestaw mebli i akcesoriów na 
balkony miejskie

Na balkon! – furniture and accessory set for 
urban balconies

uczelnia Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie 
promotor dr Paweł Grobelny
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Autorka koncentruje się na zdefiniowaniu 
przestrzeni osobistej dla osoby o intrower-
tycznym usposobieniu. Projekt składa się 
z obiektów, które symbolicznie zabierają do 

„innego świata”. Można je porównać do bun-
kra dla dziecka, w którym jest wszystko, czego 
potrzebuje do zabawy w małej, tymczasowej 
przestrzeni. Istotnym elementem projektu 
jest kontakt zmysłowy z materiałem. W obiek-
tach zastosowano miękką piankę – dzięki jej 
właściwościom akustycznym możliwe jest 
osiągnięcie wyciszenia i odcięcia się od ota-
czającej rzeczywistości. Elastyczność mate-
riału poddaje się modelowaniu i umożliwia 
delikatne ruchy ciała – kołysanie i huśtanie 
zapewniające odpoczynek. Obiekt może dzia-
łać jak sarkofag dzięki niewielkiej objęto-
ści wewnętrznej, ale bez klaustrofobicznego 
doświadczenia.

The author’s goal is to define personal space 
for an introverted person. The project con-
sists of objects which symbolically take the 
user to another world. They can be compared 
to a child’s “bunker” hiding all his or her toys in 
a small temporary space. Soft foam has been 
used to make the objects, whose acoustic 
properties make it possible to soundproof the 
space and, in a way, to cut it off from the sur-
rounding world. The flexible material is easy to 
shape and works great with gentle body move-
ments – relaxing swinging and swaying. The 
object can also function as a kind of sarcoph-
agus – its interior is neither voluminous nor 
claustrophobic.

Przestrzeń osobista Personal space
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Projekt powstał z myślą o osobach pracują-
cych w przestrzeniach co-workingowych lub 
innych miejscach publicznych. Jest połącze-
niem usługi i produktu, które zabezpieczają 
komputer przed kradzieżą czy obcą ingeren-
cją. System składa się z osłony Spots, aplika-
cji, uchwytu oraz bezprzewodowej ładowarki. 
Osłona działa jak szafka na kluczyk – ukrywa 
sprzęt użytkownika oraz rezerwuje dla niego 
miejsce. W jej rogach są ukryte czujniki, które 
w sytuacji zagrożenia, na przykład kradzieżą, 
wysyłają powiadomienia właścicielowi oraz 
innym osobom, korzystającym z przestrzeni 
wspólnej. Aplikacja służy do blokowania i uru-
chamiania systemu. Wzór na osłonie odwo-
łuje się do ubarwienia toksycznych żab i ma 
wysyłać sygnał ostrzegawczy potencjalnym 

„drapieżnikom”.

The project is focused on people who work in 
coworking spaces and other public spaces. 
This is a combination of a service and a prod-
uct which secures their computers against theft 
and tampering. The SPOTS system consists of 
a mantle, an application, a holder, and a wireless 
charging pad. The mantle works like a locker 
and serves to “book” a given spot for the user. In 
each of the mantle's corners there is an accel-
erometer. In a threatening situation (e.g. theft 
risk), the system sends a notification to the user 
and other persons working in the common room. 
The app can be used to lock and unlock the sys-
tem. The mantle’s pattern resembles dart frogs’ 
skin and is meant to send a warning signal to the 
potential “predators”.

SPOTS – Alternatywna przestrzeń do pracy Alternative working spaces – SPOTS
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Kolekcja biżuterii stworzona z fragmentów 
porzuconych przedmiotów z plastiku i innych 
materiałów. Autorka zbierając je i podda-
jąc obróbkom, zmienia ich status, przeista-
czając niezidentyfikowany odpad w dzieło 
sztuki użytkowej. Każdy z odnalezionych ele-
mentów został zredefiniowany za pośred-
nictwem druku 3D i w takiej formie trafił do 
kolekcji. Projektantka podkreśla znaczenie 
przetwarzania odpadów i zwiększania ich war-
tości, zwłaszcza że żyjemy w świecie, w któ-
rym otaczają nas rzeczy mające krótki okres 
użytkowania. Kolekcję tworzą przede wszyst-
kim broszki, których użyteczność jest ukryta, 
a widz nie jest w stanie określić na pierw-
szy rzut oka, na co patrzy. Projekt odwołuje 
się także do zjawiska pamięci i wyobraźni 
odbiorców.

This jewellery collection has been created 
out of fragments of unwanted objects made 
of plastic and other materials. The author has 
collected and processed them, thus chang-
ing their status: transforming the unidenti-
fied waste into works of applied art. Each of 
the recovered objects has been redefined by 
means of 3D print and entered the collection in 
this form. The designer wants to emphasise the 
importance of waste recycling which increases 
its value, as we live in the world of short ser-
vice life of products. The jewellery line con-
sists mainly of brooches, whose function is not 
explicit: at first glance, it is not easy to say what 
they actually are. Furthermore, the project 
alludes to the phenomenon of people’s memo-
ries and imagination.

Biżuteria jako „coś” Jewellery as something
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Projekt powstał we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religi w Zabrzu, która stworzyła Polskie 
Sztuczne Serce (Religa Heart), przechodzące 
aktualnie testy kliniczne. Zadaniem projek-
tantki było opracowanie osobistego sterow-
nika oraz sposobu jego noszenia tak, aby nie 
sprawiał dyskomfortu, usprawniał mobilność 
oraz zwiększał komfort i jakość codziennego 
życia pacjentów z wszczepialną pompą serca. 
W procesie projektowym istotna była obser-
wacja trendów i na tej podstawie zbudowanie 
założeń dotyczących zmniejszenia wymiarów 
urządzenia, przesyłu danych na urządze-
nia mobilne oraz zdalnej opieki medycznej. 
Połączenie technologii i projektowania zorien-
towanego na użytkownika pozwoliło stworzyć 
wygodne rozwiązanie pozytywnie wpływające 
na dobrostan pacjenta.

This is a project developed in cooperation 
with Prof. Zbigniew Religa Cardiac Surgery 
Development Foundation in Zabrze, who are 
the creators of the Polish artificial heart – 
Religa Heart, which is currently undergoing 
clinical trials. The author’s goal was to design 
a personal control panel which could be worn 
in a comfortable way, facilitating mobility and 
increasing the convenience of use as well 
as the general life quality for patients with 
implantable heart pumps. The crucial stage 
of the design process was the observation of 
trends; based on this, the designer selected 
the essential features of the tool, that is a small 
size, data transmission to mobile devices, and 
remote healthcare. Thanks to the combination 
of technology and user-oriented design, it was 
possible to develop a solution which has a pos-
itive impact on the patient’s wellbeing.

Religa Heart – Osobisty sterownik 
wszczepialnej pompy wspomagania serca

Religa Heart – personal control panel for 
implantable cardiac assist pump
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Autorki projektu, zachowując krytyczną 
postawę wobec konsumpcji, starają się kształ-
tować świadomość współczesnego i przy-
szłego konsumenta. Podejmuje również próbę 
wykreowania dobrego przykładu marki etycz-
nej i odpowiedzialnej. Inspiracją stała się kul-
tura pasterska i jej wartości, w szczególno-
ści szczerość, uczciwość, prostota, szacunek 
dla przedmiotów. Surowcem zastosowanym 
w produktach marki Runo jest wełna, materiał 
lokalny, obecnie niedoceniany i marnowany. 
Produkty są w pełni biodegradowalne, a ich 
wykonanie oparto o technologie formowania 
filcu polskiej firmy Polkap. Elementem wspiera-
jącym markę stały się warsztaty „Zowcowani”. 
Warsztaty mają na celu uświadamianie i pro-
mowanie tego, co cenne w kulturze oraz wypra-
cowanie dobrych zachowań konsumenckich.

The authors of the project express their critical 
approach towards consumerism, at the same 
time trying to raise awareness among consum-
ers, both present and future ones. They attempt 
to create a good example of an ethical and 
responsible brand. They have been inspired 
by the shepherds’ culture and its values, espe-
cially honesty, sincerity, simplicity, and respect 
for objects. The material used in the Runo 
brand (literally in Polish: “fleece”) is local wool, 
quite neglected and wasted these days. The 
products are fully biodegradable and they have 
been manufactured using the felt forming tech-
nologies developed by the Polish hat producer 
Polkap. The brand is supported by a series of 
workshops titled Zowcowani (literally in Polish: 

“Sheeped”). Their goal is to develop conscious 
consumer behaviours and promote the valua-
ble elements of culture.

Wobec Konsumpcji – model wzorcowej 
transparentnej marki akcesoriów 
wełnianych „Runo” oraz projekt 
warsztatów edukacyjnych wspierających 
działania marki „Zowcowani”

Facing consumerism – a model of 
transparent wool accessory brand “Runo” 
and educational workshops to support the 
brand “Zowcowani”
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W projekcie wykorzystano odpad kawowy, 
przekształcając go w materiał do produk-
cji elementów dekoracyjnych kawiarnia-
nych wnętrz. Jego twórca, stosując zasadę 

„zaparz, wypij, przetwórz” nawiązał współ-
pracę z lokalnymi kawiarniami, które nie tylko 
służyły wszelkimi informacjami o wymaga-
niach związanych z wystrojem lokalu, ale rów-
nież dostarczyły mu niezbędny surowiec, czyli 
fusy. Po połączeniu ich z żywicą powstał kom-
ponent, z którego następnie wyprodukowano 
płytki. Realizacja jest w pełni bezpieczna, 
spełnia normy dla obiektów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością. 

strona projektu https://www.frameweb.com/news/
ddw-2019-waste-biomaterial-innovation?fbcl
id=IwAR0MvJBZSMNIAltLjdQ7_EU1Jkgr7gb_
jR9tox3ymKrPKx5o0wIRSbyVseo

The designer makes use of coffee waste, trans-
forming it into a material to produce décor ele-
ments for cafés. The author follows the princi-
ple of “Brew, drink, and recycle”: thanks to his 
cooperation with local coffee houses, he had 
an opportunity to learn about the premises’ 
interior design requirements and was guaran-
teed access to the basic resource – used coffee 
grounds. By combining coffee waste with resin, 
he created a special material which could then 
be used to produce tiles. The project is entirely 
safe as it meets all the standards for objects 
intended to come into contact with food.

project website https://www.frameweb.com/news/
ddw-2019-waste-biomaterial-innovation?fbcl
id=IwAR0MvJBZSMNIAltLjdQ7_EU1Jkgr7gb_
jR9tox3ymKrPKx5o0wIRSbyVseo

Tumicoffee – projekt wybranych 
elementów dekoracyjnych wnętrz 
z wykorzystaniem odpadu kawowego

Tumicoffee – design of selected home decor 
elements using coffee waste
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Przedłużaczy używamy w sytuacjach, gdy 
odległość do najbliższego źródła energii elek-
trycznej nas nie zadowala. Te istniejące na 
rynku są mocno zestandaryzowane, więk-
szość z nich posiada wyłącznie gniazda dla 
europejskich wtyczek, najczęściej pełnią też 
tylko jedną funkcję. XCord jest projektem 
z odmiennym podejściem – przedłużacze są 
wyposażone w ruchomy, wymienny i gotowy 
do demontażu kabel, ponadto panele można 
ze sobą łączyć, ponieważ mają formę modu-
larną, z różną liczbą dostępnych gniazd. Mogą 
pełnić funkcje dodatkowe, np. jako porty USB, 
przedłużacze Wi-Fi czy powerbanki. Projekt 
powstał głównie z myślą o gospodarstwach 
domowych, może też przydać się w podróży, 
bo po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. 

Powerstrips come in handy when the nearest 
source of electricity is too far for your needs. 
Those available in shops are quite standard-
ised, since most of them are equipped only 
with Europlug sockets and they usually serve 
only one purpose. XCord is an extension cord 
with a different approach – it has a movable, 
replaceable cable, easy do dismantle. What is 
more, the panels can be connected – they are 
modular and have varying numbers of sockets. 
They have additional functions too: they can be 
used as USB ports, Wi-Fi cords, or power banks. 
The project has been designed with house-
holds in mind; it can be also very useful while 
travelling, as it takes little space after folding.

Listwa zasilająca XCord Powerstrip XCord
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Stanowisko do hydroterapii jest częścią 
ogrodu sensorycznego dla dzieci z niepełno-
sprawnościami, znajdującego się w Centrum 
Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” 
w Rudołtowicach. W skład projektu wchodzą 
koryta z wodą, która krąży w obiegu zamknię-
tym, oraz cztery różne panele służące do jej 
dystrybucji. Stanowisko jest obsługiwane 
zarówno przez terapeutę, jak i dziecko. Kolory 
elementów oraz ich tony dobrano tak, aby 
dzięki zastosowaniu kontrastu były widoczne 
dla osób niedowidzących, a ponadto nie wpły-
wały negatywnie na podopiecznych nad-
wrażliwych na bodźce. Projekt dostosowano 
do potrzeb osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. Korzystanie ze stanowi-
ska poprawia sprawność fizyczną, stymu-
luje zmysł słuchu, dotyku oraz wzroku, działa 
relaksacyjnie.

strona projektu http://www.studioprototyp.pl/
stanowisko-do-hydroterapii/ 

The hydrotherapy stand forms a part of a sen-
sory garden for young people with disabili-
ties, located in the educational and medical 
centre for children and teenagers “Zameczek” 
in Rudołtowice. The project is comprised of 
closed-circuit water channels and four distri-
bution panels. The stand can be operated both 
by therapists and children. The contrasting col-
ours and hues of particular elements are visible 
to the users with visual impairment and they 
do not affect the kids who are hypersensitive 
to sense stimuli. The project is adapted to the 
needs of people on wheelchairs. Hydrotherapy 
is good for physical fitness, stimulates hearing, 
touch, and vision, and has relaxing properties.

project website http://www.studioprototyp.pl/
stanowisko-do-hydroterapii/ 

Projekt ogrodu sensorycznego 
dla dzieci z niepełnosprawnościami 
ze stanowiskiem do hydroterapii

Sensory garden with a hydrotherapy stand 
for children with disabilities
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Ubrania zostały zaprojektowane dla osób 
z niepełnosprawnościami fizycznymi, na co 
dzień funkcjonujących przede wszystkim 
w pozycji siedzącej i poruszających się na 
wózkach. Kolekcja Unobstructed wykorzy-
stuje udogodnienia pomagające zaspokajać 
specjalne potrzeby użytkowników. Elementy 
opatrunkowe, ochronne oraz ułatwiające 
poruszanie się zostały zintegrowane ze współ-
czesnymi ubraniami, umiejętnie łącząc walory 
funkcjonalne z estetycznymi. Kolekcja nie 
tylko odpowiada na niestandardowe potrzeby, 
ale również wskazuje nowy kierunek w two-
rzeniu odzieży bez barier, przełamując dotych-
czasowy brak równych szans w modzie.

The Unobstructed collection has been 
designed for people with physical disabili-
ties, who use wheelchairs and spend most 
of the time in a sitting position. The clothes 
make use of accessories which help fulfil the 
wearers’ special needs. Dressing and protec-
tive elements as well as those which facilitate 
movement have been integrated with mod-
ern streetwear, skilfully combining function-
ality and fashion. The line responds to spe-
cific requirements and shows a new direction 
in accessible clothing design, overcoming the 
lack of equality in the world of fashion.

Unobstructed Unobstructed
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Projekt odwołuje się do tradycji czczenia 
pamięci o zmarłych. Odrzuca jednak estetykę 
kiczu i związane z nią nieograniczone zasto-
sowanie tworzyw sztucznych. Kluczową rolę 
odrywają w nim emocje i potrzeba zachowa-
nia godnej formy obrządku. Równie istotne są 
kwestie związane z ograniczeniem odpadów. 
Autorka proponuje zestaw, w którego skład 
wchodzą: pakiet arkuszy do spalania, czarkę 
pamięci ze zbiornikiem na popiół, wazon na 
kwiaty cięte oraz donicę z terakotowym wkła-
dem nawadniającym. Wszystkie elementy 
zostały wykonane z materiałów pochodzenia 
naturalnego. Umowną „świecą” w tym zesta-
wie jest pokryty woskiem pszczelim arkusz 
papieru, który płonie przez kilka minut. Na 
arkuszu można zapisać symboliczną wiado-
mość do zmarłego.

The project draws from the tradition of honour-
ing the memory of the deceased. However, it is 
the opposite of kitsch and uncontrolled use of 
plastic. The key focus of the project is emotion-
ality and the need to retain the solemn form of 
the rite. Another crucial issue is waste reduc-
tion. The designer has proposed a kit consist-
ing of a set of sheets for burning, a memory 
cup with an ash container, a vase for cut flow-
ers, and a flower pot with a terracotta hydrating 
insert. All the elements have been made from 
natural materials. The function of the candle 
is performed by the beeswax-covered sheet of 
paper, which can burn for a couple of minutes. 
It can also be used to write a symbolic mes-
sage to the late family member or friend.

I remember – objects to commemorate 
the dead ones in the spirit of the less waste 
movement

Pamiętam – obiekty wyrażające pamięć 
o zmarłym w myśl nurtu less waste
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To projekt marki modowej, w której każdy 
szyty ręcznie płaszcz ze spersonalizowanymi 
nadrukami jest tworzony dla konkretnej osoby 
na podstawie jej przekonań i zainteresowań. 
Nazwa marki jest inspirowana psychologią ana-
lityczną Carla G. Junga i jego teorią wielowar-
stwowej osobowości. Wierzchnia warstwa 
płaszcza symbolizuje personę – to, co pokazu-
jemy światu, „maskę społeczną”. Podszewka 
wewnątrz odzwierciedla ego, czyli samoświa-
domość. Ostatnią częścią jest psyche, na 
które składa się całość procesów psychicz-
nych, zarówno świadomych, jak i nieświado-
mych. „Elementem”, który spaja warstwy, jest 
osoba nosząca płaszcz. Projekt w całości jest 
rękodziełem – od pierwszych szkiców, poprzez 
wyrycie wzoru w linoleum, aż po nadruk przy 
użyciu ręcznej prasy. Materiały pochodzą od 
polskich producentów, a płaszcze szyje kraw-
cowa z długoletnim doświadczeniem. 

This is a project of a fashion brand offering 
hand-sewn coats with personalised prints 
made for a particular person on the basis of his 
or her beliefs and interests. The name of the 
brand has been inspired by Carl G. Jung’s ana-
lytical psychology and his theory of multiple 
personalities. The outer layer of the coat sym-
bolises the persona – what the person shows 
to the world, the social mask. The lining inside 
the coat reflects the ego, the self-knowledge. 
The last element is the psyche, comprising the 
whole of the psychological processes, both 
conscious and unconscious. The “element” 
which holds the layers together is the wearer. 
The project is fully handmade: from the first 
sketches, to the linocut pattern, to the manual 
press used for printing. The fabrics come from 
Polish manufacturers and the coats are sewn 
by an experienced dressmaker.

PERSONA PERSONA
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promotor dr hab. Wojciech Janicki

school Faculty of Graphics and Visual 
Communication, University of Arts in Poznań  
supervisor dr hab. Wojciech Janicki

Ewa Piechocka 
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Sposób, w jaki dziecko się bawi, wpływa na 
to, jak postrzega świat. Sounder jest rozbu-
dowaną zabawką, w której technologia łączy 
się z klasycznymi materiałami. Rozwija zdol-
ności dotykowe i poznawcze, a także stymu-
luje percepcję świata dźwięków. Zestaw służy 
do budowy wieży i zawiera elementy o różnej 
wielkości, które są zarazem źródłami dźwię-
ków. Ich połączenie tworzy brzmieniowy kolaż. 
Wieże można ze sobą integrować, a ich kon-
strukcja umożliwia szereg zabaw – jedną 
z nich może być próba odtworzenia kształtu 
wieży na podstawie usłyszanych dźwię-
ków. Twórca zabawki chciałby, aby stała się 
wkrótce alternatywą dla urządzeń, które spra-
wiają, że dzieci spędzają zbyt dużo czasu 
przed ekranem.

strona projektu https://youtu.be/UVN8e4BmcwM

The way children play influences the way they 
perceive the world. Sounder is a complex toy 
which combines modern technology with tradi-
tional materials. It helps develop children’s hap-
tic and cognitive skills and stimulates their per-
ception of sounds. The kit can be used to build 
a tower: it consists of elements in various sizes, 
which are sources of different sounds. Their 
combination creates a sonic collage. The tow-
ers can be connected, as their structure gives 
room for a number of games – for example, 
recreating the shape of a tower on the basis 
of sounds. The creator of the toy hopes it will 
become an alternative to the devices which 
make children spend too much time in front of 
screens.

project website https://youtu.be/UVN8e4BmcwM

SOUNDER SOUNDER

uczelnia Wydział Grafiki i Nowych Mediów, 
Akademia Sztuki, Architektury i Wzornictwa 
w Pradze 
promotor prof. MgA. Petr Babák

school Faculty of Graphic Design and New 
Media, Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague    
supervisor prof. MgA. Petr Babák

Zdeněk Růžička
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Autorka wychodząc poza standardowe role 
designu, takie jak użyteczność czy estetyka, 
powierzyła mu społeczne zadanie. Skupiła 
uwagę na podopiecznych ośrodków dla nie-
letnich, odbywających karę za przestępstwa. 
Wskaźnik udanej resocjalizacji takich osób 
jest stosunkowo niski. W ośrodku rzadko 
mogą podejmować własne decyzje, ich poczu-
cie wartości spada, tracą też wewnętrzną 
motywację. Stąd pomysł warsztatów kre-
atywnych, zwiększających poczucie spraw-
czości i pomagających poradzić sobie z kry-
zysem. Uczestniczki tworzą miniaturowe 
kopie samych siebie – lalki „miniMe”, pozwa-
lające spojrzeć im na siebie i swoją sytuację 
z dystansu. Projektantka przypomina też, że 
lalki odgrywały od dawnych czasów w wielu 
kulturach duchowe i rytualne role.

strona projektu https://www.youtube.com/
watch?v=Qj76c3xOHys 

The author has reached beyond the typical 
roles of design, such as utility and aesthet-
ics, and endowed it with a social goal. She has 
concentrated on the girls from juvenile cen-
tres, serving time for crime. The factor of suc-
cessful resocialisation for such girls is rela-
tively low. In the centres, they can hardly ever 
make their own decisions; their self-esteem is 
declining; they lose internal motivation. This 
gives rise to the idea of creative workshops to 
increase their sense of agency and help them 
cope with difficult situations. The girls cre-
ate miniature copies of themselves – the “min-
iMe” dolls, which enable them to take a look 
at themselves and their situation from a differ-
ent perspective. Moreover, through the project, 
the designer wants to emphasise the spiritual 
and ritual roles that dolls have always played in 
many cultures.

project website https://www.youtube.com/
watch?v=Qj76c3xOHys 

Zamknięte, a jednak wolne Locked up but still free

uczelnia Wydział Wzornictwa, Uniwersytet Sztuki 
i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie 
promotor doc. M.A. Orlai Balázs

school Faculty of Design, Moholy-Nagy 
University of Art and Design in Budapest  
supervisor doc. M.A. Orlai Balázs

Barbara Szőke 
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Kolekcja wazonów Harmonia łączy w sobie 
dwie techniki formowania na gorąco – szkła 
dmuchanego oraz pâte de verre. Pierwsza 
z nich jest techniką tradycyjną, natomiast 
druga bywa wykorzystywana przede wszyst-
kim w szklarskim rzemiośle artystycznym. 
W Harmonii dopełniają się różne formal-
nie i estetycznie fragmenty, mimo że pocho-
dzą z tej samej materii. Kształty naczyń pod-
kreślają walory eksponowanych kwiatów 
i gałązek. Elementy stworzone w pâte de 
verre każdemu z wazonów nadają unikatowo-
ści ze względu na swój organiczny charakter. 
Inspirowana światem flory struktura w połą-
czeniu z czystością szkła dmuchanego dodat-
kowo uwydatniają piękno roślin.

The Harmonia vase collection combines two 
techniques of hot glass forming: hand-blowing 
and pâte de verre. The former is a traditional 
technique, whereas the latter is often used by 
glass artisans. The Harmonia line joins frag-
ments which differ both formally and aesthet-
ically even though they are derived from the 
same material. The shapes of the vases high-
light the beauty of the flowers and grasses they 
hold. The pâte de verre elements contribute 
to the uniqueness of each vase owing to their 
organic nature. Inspired by the world of plants, 
the structure and purity of hand-blown glass 
additionally contributes to their bloom.

Połączenie techniki pâte de verre 
ze szkłem dmuchanym w przedmiocie 
użytkowym

Combination of the pâte de verre technique 
with hand-blown glass in a functional object

uczelnia Wydział Ceramiki i Szkła, Akademia 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
promotor dr hab. Beata Mak-Sobota

school Faculty of Ceramics and Glass, Academy 
of Fine Arts in Wroclaw   
supervisor dr hab. Beata Mak-Sobota

Zuzanna Wrocławska 
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