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To międzynarodowy przegląd projek-
tów dyplomowych, którego uczest-
nikami mogą być dyplomanci kierun-
ków projektowych z Czech, Polski, 
Słowacji i Węgier oraz obywatele 
tych państw studiujący poza krajami 
Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać 
zarówno prace licencjackie, jak i magi-
sterskie. Przegląd nie ma charakteru 
klasyfikacji konkursowej, nie ustala się 
kolejności miejsc, nie przyznaje nagród. 
Wyróżnieniem jest publikacja w kata-
logu i prezentacja na stronie interne-
towej przeglądu oraz na wystawach 
w Polsce i zagranicą. 

Dyplomy są oceniane w dwóch kate-
goriach: 2D – grafiki użytkowej (w tym 
projektowania stron internetowych, 
użytkowych projektów aktywnych czy 
aplikacji ekranowych) oraz 3D – wzor-
nictwa przemysłowego (z uwzględnie-
niem tkanin, ubioru, szkła i ceramiki). 

Do 21. edycji przeglądu zgłoszono 215 
dyplomów (w tym 125 w kategorii 2D 
i 90 – 3D), z których jury zakwalifiko-
wało do wystawy 29 prac. Jury obrado-
wało w składzie: Agata Korzeńska (Idee, 
Zamek Cieszyn), Filip Tofil (STGU), Filip 
Blažek (TYPO), Marcel Benčík (1977, 
Slovak Design Center), Balázs Balogh 
(Hungarian Design Council) oraz 
Magdalena Chorąży-Suchy (Zamek 
Cieszyn), Czesława Frejlich (Formy.xyz), 

This is an international review of grad-
uation projects by students of design 
from Czechia, Poland, Slovakia, and 
Hungary as well as citizens of these 
countries who study outside the ter-
ritory of the Visegrad Group. Projects 
can be submitted by graduates of both 
Bachelor and Master programmes. The 
review has never been a competition: 
there are no rankings or prizes. The 
selected works are presented in a cata-
logue, on the review website, and at exhi-
bitions in Poland and other countries.

The projects are evaluated in two cat-
egories: 2D – applied graphic design 
(including website design, active design, 
and application design) and 3D – indus-
trial design (including textile, fashion, 
glass, and ceramics design).

In the 21st edition of the review, 215 pro-
jects were submitted (125 – 3D; 90 – 
2D). In total, 29 projects were qualified 
for the exhibition by the jury members: 
Agata Korzeńska (Idee, Zamek Cieszyn), 
Filip Tofil (STGU), Filip Blažek (TYPO), 
Marcel Benčík (1977, Slovak Design 
Center), Balázs Balogh (Hungarian 
Design Council), Magdalena Chorąży-
Suchy (Zamek Cieszyn), Czesława 
Frejlich (Formy.xyz), Huy Pham (Czechia), 
Marian Laššák (Slovak Design Center), 
and Ferenc Laufer (Hungarian Design 
Council).

g r a d u at i o n  p r o j e cts



Huy Pham (Czechy), Marián Laššák 
(Slovak Design Center) i Ferenc Laufer 
(Hungarian Design Council).

Historia przeglądu sięga 2002 roku – 
wówczas redakcja kwartalnika projek-
towego „2+3D” zaprezentowała na swo-
ich łamach wybrane prace dyplomowe 
absolwentów polskich uczelni projekto-
wych. Cztery lata później do przedsię-
wzięcia włączył się Zamek Cieszyn jako 
organizator cyklicznych wystaw. 

W 2010 roku przegląd zyskał mię-
dzynarodowy charakter: do udziału 
zaproszono dyplomantów z Czech 
i Słowacji oraz – rok później – z Węgier. 
Do grona organizatorów dołączyły 
Typo, 1977 i Plus Minus Intelligence. 
Każda kolejna edycja wystawy wyru-
sza z Cieszyna do wybranych miast 
w Polsce i Europie – do tej pory były to 
Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga 
i Tallin. W 2017 roku do grona orga-
nizatorów dołączyły również między-
narodowe centra designu: Hungarian 
Design Council, CZECHDESIGN i Slovak 
Design Center, a rolę organizatora wio-
dącego przejął Zamek Cieszyn.  

www.graduationprojects.eu 

The Graduation Projects review dates 
back to 2002, when the editors of 
the 2+3D design quarterly presented 
graduation projects by graduates of 
design programmes at Polish univer-
sities. Four years later, Zamek Cieszyn 
joined in to organise regular exhibitions 
of the selected works.

In 2010, the review became interna-
tional, as students from the Czech 
Republic and Slovakia were invited 
to take part in the review; the next 
year, Hungary was included as well. 
The organisers were joined by new 
partners: Typo, 1977, and Plus Minus 
Intelligence. The following editions of 
the review exhibition travelled from 
Cieszyn to selected cities in Poland and 
in Europe, including Berlin, Bratislava, 
Budapest, Prague, and Tallinn. In 2017, 
more international design institutions 
supported the event: Hungarian Design 
Council, CZECHDESIGN, and Slovak 
Design Center. Zamek Cieszyn became 
the main organiser of the review. 

www.graduationprojects.eu 
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Jest to projekt badawczy, który bazuje 
na ukraińskich, rosyjskich i białoru-
skich czasopismach emigracyjnych 
ukazujących się w pierwszej połowie XX 
wieku w Europie. Na pracę składają się: 
krótki szkic na temat historii białej emi-
gracji, przegląd wydawnictw pochodzą-
cych z archiwów praskich, a także ana-
liza wykorzystywanej w nich typografii 
oraz typografii stosowanej w pierwszej 
połowie XX wieku w Rosji. Autor pró-
buje zrozumieć schematy, przy pomocy 
których uchodźcy starali się zachować 
tożsamość i oryginalność. Na podsta-
wie badań opracowuje oparty na histo-
rycznych wzorach krój pisma, który 
ma zbudować czytelny obraz emigra-
cji ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej 
jako zjawiska kulturowego w kontek-
ście świata zachodniego.

This is a research project largely 
inspired by the Ukrainian, Russian, and 
Belarusian emigrant newspapers pub-
lished in the 1st half of the 20th cen-
tury in Europe. The work is composed 
of a short text about the history of the 
so-called White Émigrés, a review of 
publications obtained from Prague 
archives as well as an analysis of the 
typography used in them and that used 
in the early 20th century in Russia. The 
author of the project attempts to get 
an understanding of the emigrants’ 
patterns of preserving their identity 
and originality. On the basis of his stud-
ies, he developed a typeface alluding 
to the historical examples to create 
a comprehensible image of Ukrainian, 
Russian, and Belarusian emigration as 
a cultural phenomenon in the context of 
the Western world.

ÉMIGRÉ

u c z e l n i a  Wydział Projektowania 
Graficznego, Akademia Sztuki, 
Architektury i Designu w Pradze
p r o m o t o r  MgA. Filip Kraus

s c h o o l  Faculty of Graphic Design, 
Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague
s u p e r v i s o r  MgA. Filip Kraus

i l y a  B a z h a n o v 
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Projekt jest eksperymentem badają-
cym możliwości technologii uczenia 
maszynowego w zakresie generowa-
nia nowych wzorów, które powstają na 
bazie prawdziwych motywów z kolek-
cji XVIII-wiecznych tkanin kościelnych 
z Brna. Na podstawie tych motywów 
sieć neuronowa generuje gamę moż-
liwości, dążąc do stworzenia najbar-
dziej wiarygodnych imitacji oryginal-
nych wzorów poprzez kolejne iteracje. 
Wytworzone wzory są wyświetlane na 
ekranie jako sekwencja z płynną trans-
formacją motywów. Są również wyha-
ftowane na płótnie, przez co symbo-
licznie łączą rzeczywistość materialną 
i wirtualną. Przygotowanie zestawu 
danych jest elementem autorskim, 
który ma zasadniczy wpływ na kształt 
efektu końcowego. Praca podkreśla 
znaczenie ludzkich decyzji stojących za 
tylko pozornie w pełni zautomatyzowa-
nym procesem.

This project is an experiment which 
explores the capabilities of machine 
learning for generating new patterns 
based on input data from 18th-century 
church fabric archives from Brno. The 
neural network uses these motifs to 
generate a wide array of possibilities 
aiming to produce the most reliable imi-
tations of the original patterns by suc-
cessive iterations. The created pat-
terns are projected onto a screen as 
a sequence with a smooth transfor-
mation of motifs. They are also embroi-
dered on canvas to symbolically link the 
physical and virtual reality. The prepa-
ration of the dataset is an authorial ele-
ment, which has a major influence on 
the final form of the project. The work 
emphasises the significance of human 
decisions behind the seemingly auto-
mated process.

Uczenie maszynowe: wzorce 
projektowe

Machine Learning: Programming 
Patterns

u c z e l n i a  Wydział Projektowania 
i Technologii Cyfrowych, Akademia 
Sztuki, Architektury i Designu w Pradze
p r o m o t o r  M.A. Jan Netusil 

s c h o o l  Faculty of Design and Digital 
Technologies, Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague  
s u p e r v i s o r  M.A. Jan Netusil 

Ju l ie 	D í tětová
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Jest to esej wizualny inspirowany foto-
grafiami Zofii Rydet oraz filmem Kwiat 
granatu Siergieja Paradżanowa. Praca 
naznaczona jest widmem zagłady ludz-
kości w nawiązaniu do tzw. problemu 
roku 2038, czyli wyczerpania się 
32-bitowej wartości czasu. Publikacja 
jest podzielona na strony A i B, jak 
w płytach winylowych. Strona A jest 
utrzymana w biało-czarnej kolorystyce, 
podobnie jak zdjęcia Zofii Rydet, a im 
bliżej środka, tym więcej zaczyna poja-
wiać się kolorowych zdjęć, czyli odnie-
sień do Kwiatu granatu. W obu czę-
ściach zamieszczono notki biograficzne 
autorów, ich cytaty na temat własnej 
twórczości oraz wybrane prace. Przed 
każdą ze stron znalazł się krótki wstęp 
informujący, czym są: epoch, unix time 
i year 2038 problem. Użyte w książce 
teksty są cytatami z piosenek.

This is a visual essay inspired by Zofia 
Rydet’s photos and Sergei Parajanov’s 
film The Colour of Pomegranates. The 
project is focused on the vision of 
human extinction related to the so-
called Year 2038 Problem: in 2038, the 
32-bit time system is going to fail. The 
publication is divided into sides A and 
B, like a vinyl record. Side A is black-
and-white, just like Zofia Rydet’s pho-
tos. Closer to the inside of the book, 
more colour photos appear, alluding 
to The Colour of Pomegranates. Both 
sides feature biographical entries 
about the authors, their quotes about 
their own art, and examples of selected 
works. Each side is preceded by a short 
introduction explaining terms such 
as “epoch”, “Unix time”, and “year 2038 
problem”. The texts used in the book 
are fragments of song lyrics.

Epoch Epoch

u c z e l n i a  Instytut Sztuki i Designu, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie
p r o m o t o r  dr hab. Agnieszka Dutka

s c h o o l  Institute of Art and Design, 
Pedagogical University of Kraków
s u p e r v i s o r  dr hab. Agnieszka Dutka

a l e ks a n d r a  F r a n a s
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W dobie powszechnej cyfryzacji urzą-
dzenia elektroniczne generujące pro-
mieniowanie elektromagnetyczne 
nazywane potocznie elektrosmogiem 
stały się nieodłączną częścią naszego 
życia. Projekt wykrywa i uwidacznia 
obecność niewidzialnych i nieodczu-
walnych pól elektromagnetycznych, 
które zyskują akustyczną reprezenta-
cję dzięki przenośnej instalacji audio-
wizualnej. Różni się ona od istniejących 
urządzeń mierzących elektrosmog tym, 
że układa dźwiękową formę sygnałów 
elektronicznych w wizualne wzorce, 
które można interpretować w kate-
goriach sztuki wizualnej. Będący czę-
ścią dyplomu film pomaga wyobra-
zić sobie niewidoczne na pierwszy rzut 
oka czynniki, wśród których funkcjonu-
jemy i które mogą decydować o jakości 
naszego życia.

In the digital era, electronic devices 
which generate electromagnetic radi-
ation, frequently referred to as elec-
trosmog, have become an integral part 
of our reality. The author of the pro-
ject detects and offers insight into the 
presence of invisible electromagnetic 
fields, providing them with an acoustic 
representation using a portable audi-
ovisual installation. The installation dif-
fers from existing EMF measurement 
instruments, as it arranges the acous-
tic form of electronic signals into vis-
ual patterns, which can be interpreted 
as visual art. A video which forms part 
of the project helps in understanding 
the initially imperceptible aspects of 
our surroundings which can actually 
determine the quality of human life.

Strefa zasięgu Signal Zone

u c z e l n i a  Wydział Projektowania 
Graficznego, Uniwersytet Sztuki 
i Wzornictwa Moholy-Nagy 
w Budapeszcie
p r o m o t o r  Assoc. Prof. Antal Lakner

s c h o o l  Faculty of Graphic Design, 
Moholy-Nagy University of Art and 
Design in Budapest  
s u p e r v i s o r  Assoc. Prof. Antal Lakner 

Szabo lcs 	 Fü löp
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Fundamentem projektu identyfika-
cji był unikatowy charakter kina nie-
mego, w tym obecna w starych filmach 
odręczna i różnorodna typografia. 
Znalazło to swoje odbicie w postaci 
połączenia dwóch typografii: ele-
ganckiej z elementem dekoracyjno-
ści oraz swobodnej i lekko abstrakcyj-
nej. Zniszczona filmowa klisza stała się 
inspiracją do zaprojektowania autor-
skiej interpretacji tego zjawiska za 
pomocą szumu stworzonego z bitmapy. 
Dzięki stylizacji zdjęć i odpowiedniemu 
ich wykadrowaniu, zgodnie z łatwym 
w użyciu layoutem, stworzono cie-
kawą kompozycję typograficzno-wizu-
alną. Charakter identyfikacji zdefinio-
wał też formę festiwalowego znaku, 
który można stosować w wersji z dopi-
skiem, co jest przydatne przy konkret-
nych edycjach imprezy.

The project is largely based on the 
unique characteristics of silent films, 
including versatile handwritten typog-
raphy, frequently present in old-
time films. This aspect was reflected 
in the combination of two typogra-
phies: elegant and somewhat decora-
tive with freestyle and slightly abstract. 
A destroyed film roll inspired the 
design of the author’s interpretation of 
this phenomenon with the help of bit-
map noise. The styling and appropriate 
cropping of the photos in accordance 
with an easy-to-use layout creates 
an interesting typographic and visual 
composition. The nature of the project 
defined the form of the festival logo-
type, which can be used with an anno-
tation. This will prove useful for partic-
ular editions of the event.

Identyfikacja wizualna Festiwalu 
Filmu Niemego

Visual identity for the Silent Film 
Festival

u c z e l n i a  Wydział Grafiki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku
p r o m o t o r  dr Adam Świerżewski

s c h o o l  Faculty of Graphic Arts, Academy 
of Fine Arts in Gdańsk  
s u p e r v i s o r  dr Adam Świerżewski

We r o n i ka  j a st r z e m s ka
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Autorka pracy dyplomowej pokazuje, że 
zjawisko kobiecej męskości w popkul-
turze nie jest czymś nowym, ma swoje 
historyczne i kulturowe precedensy. 
Porównuje przykłady z kultury wschod-
niej i zachodniej, koncentrując się na 
fenomenie K-popu. Główną inspira-
cją staje się koncept flower boy jako 
wzór męskiej urody w branży. Piękni, 
filigranowi chłopcy i ich muzyka ode-
grali ważną rolę w nastoletnich latach 
autorki, więc praca dyplomowa jest 
swoistym hołdem dla nich. Ma rów-
nież oddawać niemal religijny podziw, 
jakim fani otaczają swoich ukocha-
nych idoli – dlatego wykorzystuje kwiaty 
jako motywy ofiarne. W ramach pro-
jektu powstała eksperymentalna kolek-
cja odzieży i wzorów dla mężczyzn, która 
odzwierciedla figlarną, płynną i alterna-
tywną rzeczywistość K-popu.

The author of the project shows that 
the theme of feminine masculinity is 
not a new phenomenon in pop cul-
ture, as it has its historical and cul-
tural predecessors. The designer com-
pares examples from the Eastern and 
Western cultures, focusing on K-pop. 
She was mostly inspired by the flower 
boy trend as a male standard of beauty 
in the industry. The pretty, dainty boys 
and their music played an important 
role for the designer in her teenage 
years, so her graduation work is a form 
of tribute to them. What is more, the 
project alludes to the nearly religious 
admiration that fans have for their 
idols, which is why flowers are used 
as a sacrificial motif in the design. The 
project features an experimental col-
lection of men’s clothing and patterns 
which reflects the playful, fluid, and 
alternative reality of K-pop.

Ładniejsi niż ty kiedykolwiek Prettier than you'll ever be 

u c z e l n i a  Wydział Włókiennictwa, 
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa 
Moholy-Nagy w Budapeszcie
p r o m o t o r  DLA Edit Szűcs

s c h o o l  Faculty of Textile Design, Moholy-
Nagy University of Art and Design in 
Budapest  
s u p e r v i s o r  DLA Edit Szűcs
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Praca dotyczy przygotowań do plano-
wanej publikacji poświęconej histo-
rii i znaczeniu czeskiego samizdatu, 
czyli drugiego obiegu wydawniczego. 
Autorka bada ten fenomen, skupiając 
się na stronie graficznej XX-wiecznych 
publikacji autorstwa trzech osobowo-
ści z dziedziny kultury. Są to: Bedřich 
Fučík, katolicki krytyk literacki, historyk, 
redaktor i tłumacz; Jindřich Pokorný, 
tłumacz, redaktor i pisarz; Viktor Karlík, 
malarz, grafik, autor rzeźb i obiektów. 
W części teoretycznej dyplomu autorka 
przedstawia wyniki swoich badań doty-
czących tematu publikacji. Część prak-
tyczną stanowi uporządkowany wybór 
materiału i poznanych dotychczas źró-
deł, zaprezentowany w formie publikacji 
książkowej.

The designer is preparing a publica-
tion about the history and significance 
of Czech samizdat – dissident clandes-
tine self-publishing. She analyses this 
phenomenon, focusing on the visual 
aspect of the 20th-century publications 
by three outstanding personalities of 
culture: Bedřich Fučík (a Catholic liter-
ary critic, historian, editor, and trans-
lator); Jindřich Pokorný (a translator, 
editor, and writer); and Viktor Karlík 
(a painter, graphic designer, sculp-
tor, and object artist). In the theoretical 
part of her work, the author presents 
the results of her research on the sub-
ject of the publication. The practical 
part – the selection and arrangement 
of the studied resources – is presented 
in a book.

Książka o samizdatach A book about samizdat 

u c z e l n i a  Pracownia Projektowania 
i Typografii, Akademia Sztuki, 
Architektury i Designu w Pradze
p r o m o t o r  MgA. Filip Kraus

s c h o o l  Studio of Type Design and 
Typography, Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague  
s u p e r v i s o r  MgA. Filip Kraus

Josef ina 	Kar l íková
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Projekt zachęca odbiorców do spraw-
dzenia, ile gazów cieplarnianych emi-
tują do atmosfery. Jako kalkulator 
śladu węglowego służy strona interne-
towa, która oblicza indywidualne emi-
sje dzienne i roczne. Aby kalkulacja 
była jak najbardziej dokładna, a zara-
zem szybka i prosta, zadawane są pyta-
nia o pięć najważniejszych czynników. 
Jednocześnie można się przekonać 
w czasie rzeczywistym, jaki jest nasz 
ślad węglowy, dzięki nadmuchiwanemu 
balonowi, którego rozmiar odpowiada 
objętości gazów cieplarnianych emito-
wanych przez nas codziennie do powie-
trza. Projekt podpowiada również, jak 
możemy zrekompensować swój ślad 
węglowy: prezentuje za pomocą pik-
togramów działania, które mogą przy-
czynić się do złagodzenia kryzysu 
klimatycznego.

The author of the project invites visi-
tors to find out how much greenhouse 
gases they emit into the air. The carbon 
footprint calculator is available on the 
project website, where you can learn 
about your daily and yearly emissions. 
The calculations are precise and at 
the same time quick and simple, based 
on questions about five major factors. 
Visitors can also see in real time what 
their carbon footprint looks like: an 
inflating balloon visualises the physi-
cal volume of greenhouse gases emit-
ted into the air daily by an individual. 
The installation presents ways in which 
a person can offset their carbon foot-
print: special pictograms represent 
actions which can be taken to curb cli-
mate change.

CO₂ – O śladzie węglowym CO₂ – About Carbon Footprint

u c z e l n i a  Wydział Komunikacji 
Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych 
i Projektowania w Bratysławie
p r o m o t o r  ArtD. Ján Šicko

s c h o o l  Faculty of Visual Communication, 
Academy of Fine Arts and Design in 
Bratislava   
s u p e r v i s o r  ArtD. Ján Šicko 
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Projektant zajmuje się zjawiskiem 
homogenizacji kultury, które znajduje 
odbicie w procesie ujednolicania środ-
ków typograficznych na rzecz języka 
angielskiego kosztem zatracania róż-
norodności form lokalnych. Autor trak-
tuje język i typografię jako nie tylko 
medium komunikacji, ale także ele-
ment samoidentyfikacji i symbol odręb-
ności kulturowej. Projekt koncentruje 
się na ligaturach – wizualnych połą-
czeniach międzyliterowych. Informacje 
na ten temat można znaleźć na stronie, 
która pełni też funkcję archiwum gro-
madzącego przykłady ligatur dopaso-
wanych do potrzeb konkretnych języ-
ków. Uzupełnieniem jest krój pisma 
Connection, który ilustruje konkretne 
przykłady połączeń międzyliterowych.

The designer addresses the ongoing 
phenomenon of cultural homogenisa-
tion which is reflected in the process of 
unifying typographic means in favour 
of the English language, while losing the 
diversity of regional forms. The author 
treats language and typography not 
only as a means of communication but 
also as an element of self-identification 
and a symbol of cultural identity. The 
project is focused on ligatures – vis-
ual combinations of letters. More infor-
mation about the project can be found 
on its website, which is also an archive 
of ligature examples adapted to the 
needs of individual languages. Last but 
not least, the author has designed the 
Connection typeface to illustrate par-
ticular examples of ligatures.

Utracone połączenia Lost Connections 

u c z e l n i a  Wnstytut Projektowania 
Wizualnego, Królewska Duńska 
Akademia Sztuk Pięknych
p r o m o t o r  Elias Stenalt Werner

s c h o o l  Institute of Visual Design, Royal 
Danish Academy of Fine Arts
s u p e r v i s o r  Elias Stenalt Werner
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Praca eksploruje obszar łączenia 
muzyki i grafiki. Inspiracją są partytury 
graficzne XX-wiecznych kompozytorów. 
Autor poszukuje wizualnego odwzo-
rowania przebiegu utworu Wacława 
Zimpla, skomponowanego specjalnie na 
potrzeby tego dyplomu i nigdy wcześniej 
niepublikowanego. Elementy graficzne 
odzwierciedlają architekturę kompozy-
cji. Do obrazowania autor wykorzystuje 
proste figury geometryczne, takie jak 
kwadraty, prostokąty, linie i okręgi, moż-
liwe do wydrukowania w technice sito-
druku i nawiązujące do europejskiego 
systemu notacji muzyki. Dodatkowo 
dyplom został zaplanowany jako publika-
cja niskonakładowa, limitowana, poka-
zująca możliwości zastosowania ręko-
dzieła i materiałów recyklingowych 
i ekologicznych w produkcji wydawnictw 
płytowych.

The project explores the area where 
music and graphic design meet. The 
author was inspired by the graphic 
forms of musical notation used by 20th-
century composers. He is searching 
for a visual representation of a piece 
by Wacław Zimpel, composed with this 
project in mind and never published 
before. The visual elements reflect the 
architecture of the composition. To vis-
ualise music, the designer uses simple 
geometric shapes: squares, rectangles, 
lines, and circles. These forms, refer-
ring to the European system of musi-
cal notation, can be printed using the 
screen printing technique. The pro-
ject is planned as a low-circulation, lim-
ited edition that shows the possibilities 
of using crafts and recycled, environ-
mentally-friendly materials for music 
publishing.

Projekt graficzny wydawnictwa 
muzycznego oraz seria autorskich 
grafik do muzyki Wacława Zimpla

Graphic design for a music 
publication and a series of original 
graphics for the music of Wacław 
Zimpel

u c z e l n i a  Wydział Grafiki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku
p r o m o t o r  dr Adam Świerżewski

s c h o o l  Faculty of Graphic Arts, Academy 
of Fine Arts in Gdańsk   
s u p e r v i s o r  dr Adam Świerżewski

Jarosław	Pawl ick i
mg

r 
/ 

ma
po

ls
ka

 /
 p

ol
an

d

2 8

gr
ad

ua
tio

n 
pr

oj
ec

ts
 20

22

2 d



Jest to usługa online, która ma zachę-
cić twórców produktów internetowych 
i cyfrowych do dokonywania bardziej 
zrównoważonych wyborów podczas 
projektowania. Aby podnieść świado-
mość projektantów w tej kwestii, autor 
dyplomu stworzył animację. Podkreśla 
w niej coraz większe znaczenie cyfro-
wego śladu węglowego, będącego efek-
tem m.in. korzystania z internetu na 
szeroką skalę – do 2030 roku będzie 
to źródło odpowiedzialne za 5% global-
nego śladu węglowego. Autor zapro-
jektował także wtyczkę do aplikacji 
Figma, by ułatwić pracę projektantom. 
Narzędzie to prowadzi krok po kroku po 
tematyce zrównoważonego projekto-
wania stron internetowych z wyraźną 
segmentacją i podejściem „problem-

-rozwiązanie” z punktu widzenia twórcy 
produktów cyfrowych. 

This is an online solution aimed at 
encouraging digital creators to make 
sustainable choices while design-
ing their products and services. To 
raise awareness about this sub-
ject, the author has created an anima-
tion addressed to other designers. He 
underscores the growing impact of 
digital carbon footprint, which is the 
result of the wide use of the internet. 
In fact, by 2030, this source will make 
up 5% of the global carbon footprint. 
The author has also designed a plugin 
for Figma to support designers in their 
work. This tool is a step-by-step guide 
for designers about sustainable web 
design, focused on distinct segmenta-
tion and adopting the problem-solution 
approach from the perspective of digi-
tal creators.

Spraw, by było zrównoważone Make it sustainable

u c z e l n i a  Wydział Projektowy, Akademia 
Sztuk Pięknych w Katowicach 
p r o m o t o r  prof. Tomasz Bierkowski

s c h o o l  Faculty of Design, Academy of 
Fine Arts in Katowice  
s u p e r v i s o r  prof. Tomasz Bierkowski
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W ramach projektu pracownia kape-
luszy zmieniła nazwę na „Modystka” 
i zyskała nową identyfikację, wdrożoną 
dzięki współpracy ze stowarzyszeniem 
Traffic Design. Projekt ma oszczędną 
formę, która jest nawiązaniem do tra-
dycji modernizmu gdyńskiego. Główną 
inspiracją są kapelusze przedstawione 
w linearny i uproszczony sposób, przy-
wołujący także skojarzenia ze statkami. 
Symbol kapelusza pojawił się w szyl-
dzie z nazwą pracowni, a witrynę zdo-
bią naklejki przedstawiające oferowane 
usługi. Projekt powstał pod nadzo-
rem konserwatora zabytków i pla-
styka miejskiego, na wniosek których 
udało się odświeżyć elewację zgod-
nie z wyglądem historycznym i odzy-
skać kolor stolarki witryny. Powstały 
też inne elementy identyfikacji prze-
znaczone do druku oraz promocji 
internetowej.

Fot. / Pic. Rafał Kołsut / Traffic Design

As part of the project, a hatmaker’s 
workshop in Gdynia changed its name 
into “Modystka” (Polish for “milliner”) 
and received a new visual identity, imple-
mented in cooperation with the Traffic 
Design Association. The minimalist form 
of the design alludes to the modernist 
traditions of Gdynia. The main inspira-
tion for the designer was the shape of 
hats, presented in a linear and simplified 
way and resembling the shape of ships. 
The shape of a hat is also present in the 
signboard with the name of the work-
shop. The shop window is decorated with 
decals representing particular services. 
The project was supervised by a conser-
vator-restorer and the city’s art con-
sultant. On their request, the façade was 
renovated in accordance with its histor-
ical look and the original colour of the 
window frames was restored. Other vis-
ual elements of branding were designed 
for print and online promotion.

Projekt identyfikacji graficznej, 
szyldu i witryny dla pracowni 
kapeluszy w Gdyni

Graphic design for the branding, 
signboard, and shop window of 
a millinery studio in Gdynia

u c z e l n i a  Wydział Grafiki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi
p r o m o t o r  dr Jakub Stępień

s c h o o l  Faculty of Graphics, Academy of 
Fine Arts in Łódź   
s u p e r v i s o r  dr Jakub Stępień
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Projekt dyplomowy jest prezentacją pię-
ciu tradycyjnych japońskich produk-
tów chili. Nazwa kolekcji – „Hangry” – to 
połączenie angielskich słów „zły” (angry) 
i „głodny” (hungry). Autorka wybrała 
pięć odmian papryczek – każdej przy-
pasowała jeden z charakterystycznych 
dla kultury Japonii symboli, z którymi 
wiążą się z określone wierzenia i opo-
wieści. W gronie tym znalazły się: gejsza, 
samuraj, smok, karp brokatowy (koi) 
i tygrys. Ich cechy odzwierciedlają cha-
rakter każdej z odmian papryczek, które 
reprezentują trzy produkty: czekolada 
chili, sos chili według japońskiej recep-
tury oraz mieszanka przypraw o nazwie 
shichimi togarashi. Styl ilustracji został 
zainspirowany tatuażami japońskiej 
podziemnej grupy przestępczej Yakuza.

The project presents five traditional 
Japanese chili products. The name of 
the collection is a blend of the words 
“angry” and “hungry”. The author has 
chosen five varieties of chili and linked 
each of them with a character from 
Japanese culture, beliefs, and legends. 
They include the following symbols: the 
geisha, the samurai, the dragon, the koi 
fish, and the tiger. Their characteris-
tics reflect the properties of relevant 
chili varieties, represented by three 
products: chili chocolate, Japanese 
chili sauce, and the shichimi togar-
ashi spice mix. The style of the illustra-
tions was inspired by the tattoos of the 
famous Japanese underworld group, 
the Yakuza.

Hangry Hangry

u c z e l n i a  Instytut Mediów i Wzornictwa, 
Uniwersytet Károla Eszterházyego 
w Egerze
p r o m o t o r  Zoltán Zeman 

s c h o o l  Media and Design Institute, Károly 
Eszterházy University in Eger
s u p e r v i s o r  Zoltán Zeman 
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Projekt miał na celu połączenie nowych 
technologii z analogową istotą mate-
riału drukarskiego przy jednoczesnym 
opracowaniu eksperymentalnych form 
literowych i innowacji w typografii. 
Założeniem koncepcji było stworzenie 
portfolio z krojami pism inspirowanych 
stylem Wild West oraz nawiązujących 
do starych technik drukarskich i uży-
wanych kiedyś drewnianych czcionek. 
Projekt każdej litery był ściśle związany 
z przygotowaniem modelu 3D do druku, 
do czego autorka użyła różnych mate-
riałów PLA. Włókna te nadają się do 
recyklingu, więc stare kroje czcionek 
lub skrawki drukarskie można zmiaż-
dżyć, stopić i użyć ponownie. Zaletą jest 
też niska waga materiału oraz fakt, że 
jest znacznie tańszą alternatywą dla 
drewna.

The goal of the project was to com-
bine new technologies with the ana-
logue essence of printing, while design-
ing experimental forms of letters and 
typography innovations. The main con-
cept behind the project was to cre-
ate a portfolio of typefaces inspired 
by the Wild West style and referring to 
old printing techniques and wood types 
used in printing in the past. The design 
of each character is strictly connected 
with the process of preparing models 
for 3D printing. The author uses a vari-
ety of PLA materials, which are recy-
clable, so old types or scraps can be 
crushed, melted, and reused. Another 
advantage of the material is its light-
ness and the fact that it is a much 
cheaper alternative to wood.

New Type – łączenie analogowej 
i cyfrowej pracy z czcionką / 
typografia w XXI wieku

New Type – linking analogue and 
digital type work / letterpress in the 
21st century

u c z e l n i a  Wydział Komunikacji 
Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych 
i Projektowania w Bratysławie
p r o m o t o r  ArtD. Pavol Bálik

s c h o o l  Faculty of Visual Communication, 
Academy of Fine Arts and Design in 
Bratislava   
s u p e r v i s o r  ArtD. Pavol Bálik
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Projekt powstał z myślą o osobach nie-
widomych. Umożliwia im odkrywanie 
Akademickiego Centrum Designu, które 
mieści się w łódzkim zespole urbani-
stycznym Księży Młyn. Mapa taktylna 
tego pofabrycznego terenu pomaga 
zorientować się w przestrzeni i zna-
leźć główne wejście. Kolejne z obiektów 
wizualno-dotykowych przybliżają histo-
rię dzielnicy oraz dają osobom niewi-
domym szansę doświadczania archi-
tektury budynku. Ekspozycję można 
obejść dookoła, a detale w druku 3D są 
umieszczone na różnych wysokościach. 
Rozmiary stacji taktylnych odpowiadają 
na potrzeby ludzi poruszających się na 
wózkach. Dodano także kody QR, które 
zapewniają dostępność zagranicznym 
turystom. W projekcie udało się połą-
czyć jakość taktylną z atrakcyjnym cha-
rakterem wizualnym.

The project is addressed to people with 
visual impairment. It enables them 
to visit the Academic Design Centre 
located in Księży Młyn – a post-indus-
trial area in Łódź. A tactile map of this 
urban complex will help them find 
their way around it and get to the main 
entrance. Other visual-tactile objects 
present the history of the neighbour-
hood and make it possible for blind vis-
itors to experience the architecture of 
the building. Visitors can walk around 
the displays and the 3D details are 
placed at various heights. The size of 
the tactile stations meets the needs of 
people using wheelchairs. The objects 
are backed up with QR codes, which 
makes them accessible to foreign tour-
ists as well. The designer has success-
fully combined tactile quality with vis-
ual attractiveness.

Dostępna opowieść 
o historii i designie w kontekście 
Akademickiego Centrum Designu 
na Księżym Młynie w Łodzi. Projekt 
obiektów wizualno-dotykowych

An accessible story about history and 
design in the context of the Academic 
Design Centre at Księży Młyn in Łódź. 
Design of visual and tactile objects

u c z e l n i a  Instytut Wzornictwa, Akademia 
Sztuk Pięknych w Łodzi
p r o m o t o r  dr Anna Wrzesień  

s c h o o l  FInstitute of Design, Academy of 
Fine Arts in Łódź  
s u p e r v i s o r  dr Anna Wrzesień
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Urządzenie służy do monitorowania 
jakości wody. Może być wykorzysty-
wane do naprawy szkód spowodowa-
nych jej zanieczyszczeniem lub w celach 
prewencyjnych. Istniejące na węgier-
skim rynku rozwiązania są trudne 
w demontażu, co zazwyczaj wiąże 
się z ich zniszczeniem i uniemożliwia 
ponowne użycie. Problemem bywają też 
ich konserwacja, transport i przecho-
wywanie. Projekt dyplomowy próbuje 
wyeliminować wspomniane niedogod-
ności – dzięki zastosowanej konstruk-
cji boi łatwiej się ją instaluje i demontuje 
na jeziorze lub rzece, a kontrastowe 
kolory poprawiają widoczność urządze-
nia. Przyjazna dla użytkownika aplika-
cja pomaga zarządzać kilkoma bojami, 
pokazując ich lokalizację i informu-
jąc o potrzebie konserwacji. Projekt 
powstawał we współpracy z producen-
tem tego typu urządzeń.

This is a water quality monitoring 
device. It can be used to repair the 
damage caused by water pollution or 
for prevention. The solutions availa-
ble on the Hungarian market are dif-
ficult to disassemble, which usually 
means that once they stop working, 
they cannot be reused. Their mainte-
nance, transportation, and storing are 
problematic as well. In her project, the 
designer attempts to eliminate these 
problems. The structure of the buoy 
makes it easy to assemble and disas-
semble on a lake or a river and the con-
trasting colours improve its visibil-
ity. A user-friendly mobile app makes 
it possible to control several buoys at 
once, as it shows their location and lets 
the user know whenever some main-
tenance intervention is necessary. The 
project was created in cooperation 
with a producer of similar tools.

Nimue Nimue

u c z e l n i a  Instytut Wzornictwa, 
Uniwersytet Metropolitalny 
w Budapeszcie 
p r o m o t o r  David Pataki

s c h o o l  Institute of Design, Budapest 
Metropolitan University   
s u p e r v i s o r  David Pataki
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W swojej pracy projektant skupił się na 
potrzebie zorganizowania przestrzeni 
osobistej pacjentów szpitala tymcza-
sowego. Projekt powstał we współ-
pracy z personelem lekarskim oraz 
osobami zarządzającymi tego typu szpi-
talem. Efektem jest szafka na kółkach 
z laminowanych płyt wraz z zestawem 
oświetlenia oraz wysuwanym stolikiem, 
która ułatwia pacjentom przechowy-
wanie i organizację rzeczy osobistych, 
a także jedzenie i korzystanie z kom-
putera. Obiekt może być umieszczony 
w standardowej lokalizacji lub wzdłuż 
łóżka, co zwiększa jego dostępność oso-
bom z ograniczoną mobilnością. Istotna 
w projekcie była możliwość wykorzysta-
nia technologii, które pozwolą na szybką 
i ekonomiczną produkcję oraz dystry-
bucję szafek w sytuacji zwiększonego 
zapotrzebowania. Trwają rozmowy na 
temat wdrożenia projektu.   

In his project, the designer addressed 
the need for arranging personal space 
for patients at temporary hospitals. 
The project was developed in coop-
eration with the staff and manage-
ment of a temporary hospital. The out-
come of the project is a rolling cabinet 
made from laminated boards. The cab-
inet is equipped with lighting and a pull-
out table. It allows patients to store and 
organise their personal possessions 
and makes it easier for them to have 
meals and use a computer. The object 
can be moved to various locations, also 
near the patient’s bed, which makes 
it accessible to people with reduced 
mobility. The main focus in the project is 
to use technologies which make it pos-
sible to produce the object in a quick 
and affordable way and to distribute 
the cabinets easily in periods of greater 
demand. The designer is currently dis-
cussing the possibility of implementing 
the project.

Przestrzeń osobista pacjenta 
w szpitalach tymczasowych

Patient’s personal space in 
temporary hospitals

u c z e l n i a  Wydział Architektury 
i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku 
p r o m o t o r  dr Jacek Ryń

s c h o o l  Faculty of Architecture and 
Design, Academy of Fine Arts in 
Gdańsk   
s u p e r v i s o r  dr Jacek Ryń

Adam	Fr iedr ich
li

c 
/ 

ba
po

ls
ka

 /
 p

ol
an

d

3 d

4 4

gr
ad

ua
tio

n 
pr

oj
ec

ts
 20

22



Uprawianie sportów wodnych wymaga 
balansu, koordynacji ruchowej i zaan-
gażowania całego układu mięśnio-
wego. Rodzi to utrudnienia dla osób 
po amputacji nogi poniżej linii kolana, 
a oferowane rozwiązania protetyczne 
nie zapewniają zgięcia podeszwowego 
stopy, niezbędnego do komfortowego 
pływania. Celem projektu było stwo-
rzenie prostego w budowie – a przez 
to szeroko dostępnego – mechani-
zmu, który umożliwi sprężysty ruch 
stopy oraz zgięcie podeszwowe. Autor 
dyplomu skupił się na zaprojektowa-
niu protezy podudzia oraz opracowa-
niu koncepcji stawu skokowego i stopy 
protezowej. Poszukiwania zasady dzia-
łania doprowadziły go do mechanizmu 
wibroizolatora wykorzystywanego do 
stabilizacji drgań maszyn przemysło-
wych. Projekt jest rozwijany, by mógł 
zostać wdrożony.

Waters sports require balance, good 
motor coordination, and the use of the 
entire muscular system. These are 
difficult to achieve for persons who 
have undergone below-knee ampu-
tation. The existing prosthetic solu-
tions do not provide plantar flexion of 
the foot, which is necessary for com-
fortable swimming. The goal of the 
project was to design a product ena-
bling smooth foot movement and plan-
tar flexion, based on a simple mecha-
nism to make it widely available. The 
designer created a below-knee pros-
thesis and developed a concept for 
a hock joint and foot prosthesis. In his 
search for the best solution, he came 
across the mechanism of vibration iso-
lation, normally used for isolating large 
industrial equipment. The product is 
still in development, with a prospect of 
implementation.

Design of prosthetic supplies for the 
lower limbs for water sports

Projekt zaopatrzenia protetycznego 
kończyny dolnej wspierającego 
uprawianie sportów wodnych

u c z e l n i a  Wydział Architektury 
i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu 
p r o m o t o r  dr hab. Michał Filipiak

s c h o o l  Faculty of Architecture and 
Design, University of Arts in Poznań   
s u p e r v i s o r  dr hab. Michał Filipiak

Jakub 	Garstk iewicz
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Jest to eksperyment, w którym łączą 
się aspekty badawcze, projektowe 
i artystyczne. Projekt nie jest rozwią-
zaniem medycznym, ale ma na celu 
wspieranie funkcjonowania osób wraż-
liwych, a w szczególności mierzą-
cych się z zaburzeniami lękowymi. Na 
podstawie serii wywiadów z osobami 
żyjącymi z tym problemem powstały: 
płaszcz otulający, komforter i (o)tulak. 
Pierwszy z nich odwołuje się do pozy-
tywnego wpływu przytulania, które 
wspiera budowanie poczucia bezpie-
czeństwa. Drugi przedmiot zwraca 
uwagę na rolę oddechu w radzeniu 
sobie z atakami paniki. Jego kształt 
dopasowuje się do dłoni, działając uspo-
kajająco. Trzeci obiekt ma być prze-
strzenią do regeneracji i wyciszenia. 
Zastosowane w prototypach materiały 

– drewno, bawełna, len i wełna – wywo-
łują skojarzenia z naturą i pozytywnie 
angażują zmysły.

Safe Space is an experimental project 
combining research, design, and art. It 
is not a medical product but its goal is 
to support highly sensitive persons, in 
particular those struggling with anxi-
ety. The designer interviewed a number 
of people living with this problem and 
designed three objects: a onesie, a pen-
dant, and a comforter. The first object 
draws on the positive impact of touch 
to support the sense of safety. The sec-
ond item emphasises the importance of 
breathing in coping with panic attacks. 
The shape of the pendant adjusts to the 
person’s hand, giving a calming effect. 
The third object serves as a space for 
regeneration and contemplation. The 
natural materials used in the proto-
types – wood, cotton, linen, and wool – 
engage the senses in a supportive way.

Safe Space – projektowanie dla 
zdrowia psychicznego

Safe Space – designing for mental 
health

u c z e l n i a  Wydział Wzornictwa, Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie
p r o m o t o r  dr Tomasz Rygalik

s c h o o l  Faculty of Design, Academy of 
Fine Arts in Warsaw 
s u p e r v i s o r  dr Tomasz Rygalik

Emi l ia 	Ko lanowska
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Dyplom jest inspirowany doświadcze-
niami autorki, która jako dorosła osoba 
zaczęła lunatykować, co wzbudziło jej 
niepokój i ograniczyło zaufanie do sie-
bie samej. Celem stało się stworzenie 
rozwiązania, które dawałoby informa-
cje o ewentualnych nocnych epizodach. 
Pracę nad dyplomem wsparły konsulta-
cje z neurologiem i psychiatrą. Częścią 
procesu była też analiza przypadków 
lunatykowania w trakcie terapii. Powstał 
rodzaj baldachimu „zamykanego” na noc 
dzięki magnesom wszytym w krawędzie 
ścianek. Kształt materiału – z trójkąt-
nym wycięciem na górze – sprawia, że 
w razie lunatykowania ścianka zostaje 
otwarta i nie zamyka się, co przeka-
zuje informację o zaburzeniach snu. Tiul 
użyty do uszycia baldachimu tworzy 
subtelną barierę, która zmniejsza ryzyko 
nocnych wędrówek.

The project was inspired by the design-
er’s personal experience: as a young 
adult, she began to sleepwalk. As this 
problem worried her a lot and reduced 
her sense of self-trust, she decided 
to create a solution which would give 
her information about her sleepwalk-
ing episodes. Her research was sup-
ported by consultations with a neurol-
ogist and a psychiatrist. As part of the 
process, she analysed cases of sleep-
walking during therapy. As a result, 
she designed a kind of canopy, which 
can be “locked” with magnets sewn 
into the edges of its walls. Owing to the 
shape of the fabric, with a triangular 
cut on top, the wall opens when a per-
son starts sleepwalking, and it does not 
close again, which serves as evidence 
of sleep disorders. The tulle used in the 
canopy builds a delicate barrier which 
reduces the risk of sleepwalking.

Z życia lunatyka. Domowe 
instrumentarium do badania 
zaburzeń snu

From the life of a sleepwalker. Home 
equipment for the study of sleep 
disorders

u c z e l n i a  Wydział Wzornictwa, Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie 
p r o m o t o r  dr hab Daniel Zieliński

s c h o o l  Faculty of Design, Academy of 
Fine Arts in Warsaw   
s u p e r v i s o r  dr hab Daniel Zieliński

Barbara 	Kon iecka
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Dyplom tworzy seria interwencji archi-
tektonicznych, urbanistycznych i wzor-
niczych, które służą niewielkim zwierzę-
tom mieszkającym w miastach. Wśród 
rozwiązań pojawiły się półki lęgowe 
dla gołębi, przesmyk dla jeży, rampa 
dla małych ssaków, kaseton z półką 
do siadania dla ptaków, poidełko, kra-
wężnik wspinaczkowy i właz ewaku-
acyjny dla szczurów. Każdy z obiektów 
ma ustandaryzowane wymiary i wyko-
rzystuje łatwe do powielania technolo-
gie, a całość uzupełnia instrukcja uży-
cia, by interwencje te realnie pomagały 
zwierzętom. Projekt był konsultowany 
z zarządcami zieleni, ekologami, biolo-
gami, ornitologami i badaczami miejskiej 
ewolucji, a jest kierowany do planistów, 
urzędników, projektantów i wszystkich 
innych osób odpowiedzialnych za prze-
strzeń publiczną w miastach.   

Oikos znaczy dom Oikos means home

u c z e l n i a  Wydział Wzornictwa, Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie
p r o m o t o r  dr Paweł Grobelny

s c h o o l  Faculty of Design, Academy of 
Fine Arts in Warsaw 
s u p e r v i s o r  dr Paweł Grobelny

O lga 	Kozłowska

The project consists of a series of 
architectonical, urban, and design 
interventions serving small ani-
mals which live in cities. The solutions 
include breeding shelves for pigeons, 
a corridor for hedgehogs, a ramp for 
small mammals, a ceiling panel with 
a sitting rack for birds, a water dis-
penser, a climbing curb, and a rescue 
hatch for rats. Every object has stand-
ardised dimensions and uses easily 
reproducible technologies. The set is 
accompanied by an instruction man-
ual so that the objects could really 
help animals. The project was con-
sulted with urban nature specialists, 
ecologists, biologists, ornithologists, 
and urban evolution researchers. It is 
directed to urban planners, officials, 
designers, and other people responsi-
ble for public space in cities.
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W pracy dyplomowej autor sku-
pił się na przyszłości inteligentnego 
elektrycznego pojazdu terenowego. 
Zaprojektował model będący połącze-
niem quada i modułowej platformy 
pojazdu bazowego, który może słu-
żyć jako środek transportu oraz – po 
zmianie osprzętu – jako pomocnik 
przy wykonywaniu określonych zadań. 
Nawet współcześnie, dzięki technolo-
gii zapamiętywania trasy, pojazd byłby 
w stanie samodzielnie przemiesz-
czać się w skomplikowanym terenie 
i wykonywać szereg powtarzalnych 
i nużących prac. Jest łatwy i przyjazny 
w obsłudze dla użytkownika. Steruje 
się nim przy użyciu kontrolerów lub 
za pośrednictwem nawigacji na odle-
głość przy pomocy odłączanego tabletu. 
Materiały konstrukcji są na tyle trwałe, 
że mogą wytrzymać nawet poważne 
uszkodzenia.

The designer focused on the future of 
smart electric off-road vehicles. He 
designed a model of a vehicle which is 
a combination of a quad and a modu-
lar platform of a base vehicle. It can be 
used as a means of transport or, after 
equipment modifications, as support 
in certain tasks. Thanks to the use of 
the route memory technology, the vehi-
cle is able to move autonomously in dif-
ficult terrain and perform a series 
of repetitive and arduous tasks. It is 
a user-friendly vehicle, which can be 
easily operated with a control system 
or a remote GPS display. The durable 
materials used in the project can with-
stand even serious damage.

Autonomiczny pojazd wielofunkcyjny Autonomous Multifunctional Vehicle

u c z e l n i a  Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego, Akademia Sztuki, 
Architektury i Wzornictwa w Pradze
p r o m o t o r  prof M.A. Ivan Dlabač

s c h o o l  Faculty of Industrial Design, 
Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague 
s u p e r v i s o r  prof M.A. Ivan Dlabač

Adr ian 	 Lesechko
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To projekt krzesła do wnętrz stworzony 
we współpracy z czeskim producen-
tem mebli ze Zlína. W procesie projek-
towym istotne było zbadanie historii 
mebli do siedzenia, ale również przyj-
rzenie się parametrom ergonomicz-
nym oraz materiałom i technologiom 
możliwym do wykorzystania w produk-
cji. Autor testował także różne wersje 
kolorystyczne. Do ostatecznego pro-
jektu wybrał połączenie czarnej meta-
lowej ramy z czarnym siedziskiem, 
oparciem i podłokietnikami. Powstał 
przemyślany technicznie i dopraco-
wany wizualnie mebel, który wpisuje 
się w światowe trendy, ale zachowuje 
swój charakter dzięki starannie dopra-
cowanym detalom. Jest to rozwiązanie 
gotowe do produkcji seryjnej.

The author of the project designed 
a chair in cooperation with a Czech fur-
niture manufacturer from Zlín. In the 
design process, it was important to 
study the history of seating furniture 
and analyse the parameters of ergo-
nomics as well as the materials and 
technologies which could be used to 
produce the chair. What is more, the 
designer tested various colour com-
binations. Eventually, he chose the 
match of a black metal frame with 
a black seat, backrest, and armrests. 
The resulting object is perfectly devel-
oped in technical and visual terms and 
suitable for interiors. It corresponds 
with global trends, while maintain-
ing its originality thanks to the care-
fully crafted details. The chair can be 
mass-produced.

Tuta Tuta

u c z e l n i a  Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego, Uniwersytet Tomáša 
Baty w Zlínie
p r o m o t o r  doc. MgA. ArtD. Martin Surman

s c h o o l  Faculty of Industrial Design, 
Tomas Bata University in Zlín  
s u p e r v i s o r  doc. MgA. ArtD. Martin Surman

Ondře j 	Pecha l
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Pomysł na dyplom zrodził się z chęci 
znalezienia alternatywy dla zbyt dużej 
liczby silników i komponentów elek-
tronicznych w domowych urządze-
niach kuchennych. Powstał projekt 
wielofunkcyjny, który służy jako blen-
der i młynek do kawy oraz orzechów. 
Inspiracją były tego typu rozwiązania 
z przeszłości. Urządzenie jest monto-
wane do puszki elektrycznej, a dzięki 
modułowej konstrukcji możliwy jest 
zakup i używanie całości lub wybranych, 
pojedynczych elementów, co sprzyja 
personalizacji produktu, ale i ułatwia 
naprawę. Korzyścią dla producenta jest 
możliwość odzyskania podzespołów i – 
po ich renowacji – sprzedaży kolejnym 
klientom lub ich odsprzedaży dostawcy 
części. Takie podejście wydłuża cykl 
życia urządzenia.

The concept of the project resulted 
from the designer’s idea to find alterna-
tives to the huge number of motors and 
electronic components in kitchen appli-
ances. The resulting project is a multi-
functional device which can be used as 
a blender and a coffee and nut grinder. 
The designer was inspired by simi-
lar solutions from the past. The appli-
ance is fixed to a junction box. Thanks 
to its modular construction, you can 
buy it and use as a whole or as selected 
individual elements. As a result, the 
product can be customised and easily 
repaired. The benefits to the manufac-
turers include the possibility of reusing 
the components, renovating them, and 
selling to new customers or reselling to 
parts suppliers. This kind of approach 
can prolong the product lifecycle.

Koncepcja wielofunkcyjnego 
urządzenia kuchennego zgodnego 
z zasadami ekonomii cyrkularnej

Concept of a multifunctional kitchen 
appliance in accordance with the 
principles of circular economy

u c z e l n i a  Wydział Mechaniczny, 
Politechnika Krakowska 
p r o m o t o r  prof. inż. Jerzy Andrzej Sładek

s c h o o l  Faculty of Mechanical Engineering, 
Cracow University of Technology  
s u p e r v i s o r  prof. inż. Jerzy Andrzej Sładek

Katarzyna 	Ś l iwa
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Projekt lampy pozwala ograniczyć liczbę 
przedmiotów posiadanych przez nas 
w domu – jeden obiekt służy do kilku 
zadań. Pierwsze z ustawień sprzyja wie-
czornej pracy przy komputerze – świa-
tło odbija się od powierzchni klosza, two-
rząc miękką iluminację bez ostrych cieni 
na stole. Przy użyciu drugiej opcji otrzy-
mujemy bezpośrednie źródło oświe-
tlenia w postaci lampy stołowej. Trzeci 
z wariantów uzyskamy, obracając część 
konstrukcji o 180 stopni. Dzięki temu 
otrzymujemy wersję, która sprawdza 
się jako oświetlenie wieczorowe, ponie-
waż mocniej rozświetla pomieszczenie. 
We wszystkich konfiguracjach inten-
sywność i kierunek światła można regu-
lować poprzez przybliżanie lub oddala-
nie klosza od powierzchni lampy.

Lampa ILIO ILIO Lamp

u c z e l n i a  Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego, Akademia Sztuk 
Pięknych w Bratysławie
p r o m o t o r  doc. Ferdinand Chrenka

s c h o o l  Faculty of Industrial Design, 
Academy of Fine Arts in Bratislava  
s u p e r v i s o r  doc. Ferdinand Chrenka

g e o r g i o s  s o m a r a k i s

The lamp is designed in a way that 
helps in limiting the number of things at 
home – one object can be used for var-
ious purposes. In the first setting, the 
lamp is great for computer work in the 
evening – light is reflected by the lamp-
shade surface, which creates soft illu-
mination on the table, free from sharp 
shadows. The second option is direct 
source of light in the form of a table 
lamp. In the third version, a part of its 
structure is moved by 180 degrees 
to produce stronger light for darker 
rooms. In every configuration, the 
intensity and direction of light can be 
regulated by moving the lampshade 
near or away from the lamp.
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Dyplom jest próbą reinterpretacji tra-
dycyjnych technik rzemieślniczych, 
w której technika i proces wytwarza-
nia stają się istotniejsze niż produkty. 
Efekt końcowy to połączenie myśli pro-
jektowej, rzemiosła oraz nowoczesnych 
technologii produkcyjnych. Stworzone 
obiekty powstały we współpracy z 14 
rzemieślnikami i rzemieślniczkami: 
stolarzami, ślusarzami, ceramiczką, 
tkaczką, prządką i szklarzem. Każdy 
z przedmiotów jest opowieścią o tym, 
w jaki sposób został wytworzony – nie 
ukrywa się starannie przemyślanych 
łączeń i ręcznie wykonanych mechani-
zmów. Pracochłonny proces powsta-
wania obiektów znajduje odbicie w spo-
sobie ich użytkowania, bazującym na 
haptyczności, uważności i docenianiu 
śladów pozostawianych na nich przez 
użytkowników. 

Capsule Collection. Sprawność 
i sprawczość. Obiekty o materiałach 
i technikach, pełniące funkcję mebli

Capsule Collection. Efficiency and 
agency. Objects with materials and 
techniques, acting as furniture

u c z e l n i a  Wydział Architektury Wnętrz, 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
p r o m o t o r  dr Tomasz Gałązka

s c h o o l  Faculty of Interior Design, 
Academy of Fine Arts in Warsaw  
s u p e r v i s o r  dr Tomasz Gałązka

Z u z a n n a  s p a l t a b a ka

In her project, the author attempts to 
reinterpret traditional craft techniques, 
where the technology and process of 
creation become more important than 
the products as such. The final out-
come is a combination of design think-
ing, craft, and modern manufacturing 
technologies. The objects were cre-
ated in cooperation with 14 craftspeo-
ple, including carpenters, locksmiths, 
a ceramist, a weaver, a spinner, and 
a glassmaker. Each object tells a story 
of its creation: the carefully thought-
out seams and handmade mechanisms 
are not concealed. The laborious pro-
cess of creation is reflected in the way 
the products are used, spotlighting the 
aspects of tangibility, mindfulness, and 
the appreciation of the traces which 
users leave on them.
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Autor dyplomu zainteresował się poję-
ciem designu partyzanckiego, które 
postanowił poszerzyć oraz zredefi-
niować. Projekt jest próbą stworze-
nia rozwiązań pomagających miesz-
kańcom miast poradzić sobie z błędami 
w infrastrukturze, które utrudniają im 
codzienne funkcjonowanie. Jest także 
przykładem na to, że zmian można 
dokonać dostępnymi środkami przy 
zaangażowaniu kreatywności, odwagi 
i empatii. Przy użyciu prostych tech-
nologii i narzędzi autor stworzył osiem 
obiektów zbudowanych z darmo-
wych bądź recyklingowanych materia-
łów. W ramach projektu powstały też: 
zin ze zbiorem pomysłów i metod dzia-
łania oraz mapa wskazująca miejsca, 
które stały się inspiracją do stworzenia 
obiektów, te, z których pochodzą mate-
riały, a także lokalizacje powstałych ele-
mentów pracy dyplomowej.

The author of the project was fas-
cinated by the concept of guerrilla 
design, which he decided to expand and 
redefine. The project is an attempt to 
create solutions which can help citi-
zens cope with infrastructure errors 
making their daily life in the city diffi-
cult. This is also a proof that changes 
can be introduced with the use of avail-
able resources combined with com-
mitment, creativity, courage, and 
compassion. Using simple technolo-
gies and tools, the designer created 
eight objects built of free or recycla-
ble materials. As part of the project, he 
also designed a zine with a collection 
of ideas and suggestions of actions as 
well as a map of places which inspired 
the creation of particular objects, 
sources of materials, and the locations 
of the created elements.

Design partyzancki Guerrilla design

u c z e l n i a  Wydział Projektowania, 
Uniwersytet SWPS, School of Form 
w Warszawie
p r o m o t o r  mgr inż. arch. Maciej Siuda, 
dr Mateusz Falkowski

s c h o o l  Faculty of Design, SWPS 
University, School of Form in Warsaw  
s u p e r v i s o r  mgr inż. arch. Maciej Siuda, 
dr Mateusz Falkowski

Jacek 	Vas ina
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Projektantka bada możliwości tech-
nologii tkania żakardowego pod kątem 
poszerzania i wzmacniania percep-
cji dotykowej, tak aby tkaniny pozytyw-
nie i stymulująco oddziaływały na czło-
wieka. Projekt jest zwieńczeniem badań 
autorki nad wzajemnym wpływem splo-
tów tkackich, takich jak przędza papie-
rowa, len, bawełna, wiskoza i wełna. 
Efektem jest kolekcja sześciu obiek-
tów tekstylnych, od bardzo szorstkich 
po bardzo miękkie. Każdy z nich zawiera 
od dwóch do ponad dwunastu tekstur. 
To także zestaw różnych skal, wielko-
ści, form oraz kierunków w przestrzeni, 
które wpływają na rodzaj interak-
cji, co przekłada się na różnice w per-
cepcji dotykowej. Projekt ma ekspery-
mentalny charakter, ale rozwiązania 
te nadają się do zastosowania w obiek-
tach użytkowych, nad czym trwają 
prace.

The designer explores the proper-
ties of jacquard weaving in terms of 
expanding and strengthening haptic 
perception. She focuses on the pos-
itive and stimulating effect that tex-
tiles can have on people. The project 
is the final result of her research on 
the mutual impact of various types of 
weaves, such as paper yarn, linen, cot-
ton, viscose, and wool. The outcome of 
the project is a collection of six textile 
objects: from very rough, to very soft. 
Each consists of two up to twelve tex-
tures. They are also sets of different 
scales, sizes, shapes, and spatial direc-
tions that affect the form of interac-
tion, which translates to differences in 
their tactile expression. The project is 
an experiment but the solutions can be 
implemented on the market, which the 
designer is planning to do. 

Dotknij tkanin Touch the Textile
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Projekt to kolekcja mebli do kawiar-
nianych ogródków. Zestaw tworzą stół, 
krzesło i fotel. Punktem wyjścia był 
funkcjonalizm, w którym stawiano na 
prostotę i użyteczność w projektach 
mebli, nierzadko powstających z rur 
stalowych. Autor również sięgnął po 
ten materiał, ale za cel postawił sobie 
spojrzenie na niego świeżym okiem 
i próbę pełniejszego wykorzystania 
jego potencjału. W efekcie udało mu się 
ograniczyć ilość tworzywa – tam, gdzie 

„klasyczny” projektant użyłby dwóch rur, 
on zastosował jedną. Dzięki temu zre-
dukował o 1/3 wagę krzesła, a ścieżka 
projektowa doprowadziła go do formy 
mebli, która odbiegają od funkcjonali-
stycznych inspiracji.

The project is a collection of outdoor 
furniture for cafés. The set consists of 
a table, a chair, and an armchair. The 
starting point for the designer was the 
functionalist approach, which focused 
on the simplicity and functionality of 
objects. Functionalist furniture was 
often made of steel components. The 
designer also uses this material, but 
he intends to approach it from a fresh 
perspective and to make full use of its 
potential. Consequently, he reduces 
the amount of material used – where 
a traditional designer uses two tubes, 
he uses one. This way, the weight of 
a chair is reduced by one-third. This 
design path leads to a form of furniture 
which diverges from the functionalist 
inspirations.

Kolekcja Brunch Brunch collection
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