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Graduation Projects od 20 lat

20 years of Graduation Projects

Trudno w to uwierzyć, ale pierwszy przegląd prac dyplomowych odbył się 20 lat temu.
W 2002 roku redakcja kwartalnika projektowego „2+3D” zaprosiła absolwentów polskich
uczelni projektowych do zaprezentowania swoich dyplomów. Nadesłano wówczas 45 zgłoszeń, spośród których wybrano 7 prac do publikacji na łamach kwartalnika.

This may be hard to believe but the first edition
of the Graduation Projects review took place
20 years ago. In 2002, the editors of the 2+3D
design quarterly invited graduates of design
programmes at Polish universities to present
their diploma projects. As a result, 45 works
were submitted, out of which 7 were published
in the magazine.

Cztery lata później do przedsięwzięcia włączył się Zamek Cieszyn jako organizator cyklicznych wystaw. Dyplomanci – oprócz możliwości
zaprezentowania dyplomów w „2+3D” – zyskali
szansę pokazania odbiorcom swoich prac na
żywo. W 2010 roku przegląd zyskał międzynarodowy charakter – do udziału w nim zaproszono dyplomantów z Czech i Słowacji, a rok
później również z Węgier. Do organizatorów
dołączyli czescy, słowaccy i węgierscy partnerzy: Typo i 1977 oraz Plus Minus Intelligence.
Przegląd zmienił nazwę na Graduation Projects.
W 2017 roku wsparły go również międzynarodowe centra dizajnu: Hungarian Design
Council, CZECHDESIGN i Slovak Design
Center, a rolę organizatora wiodącego przejął
Zamek Cieszyn. Partnerami przeglądu są także:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
(STGU), Stowarzyszenie Projektantów Form
Przemysłowych (SPFP) oraz FORMY.xyz.

Four years later, Zamek Cieszyn joined in to
organise regular exhibitions of the selected
works. Apart from getting a chance to show
their projects in 2+3D, the selected graduates
were able to present their ideas to the visitors
of the exhibition. In 2010, the review became
international, as students from the Czech
Republic and Slovakia were invited to take part
in the review; the following year, Hungary was
included as well. The organisers were joined
by new partners from the Czech Republic,
Slovakia, and Hungary: Typo, 1977, and Plus
Minus Intelligence. The review received its
official name: Graduation Projects. 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. Other partners of Graduation
Projects are: Association of Applied Graphic
Designers in Poland (STGU), Association of
Industrial Designers in Poland (SPFP), and
FORMY.xyz.

Kolejne edycje wystawy dyplomów gościły na
festiwalach dizajnu oraz w ważnych miejscach
na projektowej mapie Europy. Odwiedziły m.in.
Berlin, Bratysławę, Budapeszt, Kowno, Łódź,
Pragę, Tallin, Warszawę, Poznań czy Wiedeń.

The subsequent editions of the review exhibition travelled to design festivals and important

Przegląd od początku nie miał charakteru klasyfikacji konkursowej – nie ustala się kolejności miejsc ani nie przyznaje nagród. Dyplomy
są oceniane w dwóch kategoriach: 2D – grafiki
użytkowej (w tym projektowania stron internetowych, użytkowych projektów aktywnych
czy aplikacji ekranowych) oraz 3D – wzornictwa przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, ubioru, szkła i ceramiki). Konkursowe jury
wybiera określoną liczbę dyplomów do prezentacji na wystawie, w katalogu oraz na stronie Graduation Projects. Uczestnikami mogą
być dyplomanci kierunków projektowych
z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami
Grupy Wyszehradzkiej. Można zgłaszać prace
zarówno licencjackie, jak i magisterskie.
Do 20. edycji przeglądu zgłoszono 312 dyplomów (131 – 3D i 181 – 2D), z których zakwalifikowano do wystawy 30 prac. Dyplomy w kategorii 2D oceniali: Balázs Balogh (Hungarian
Design Council), Filip Blažek (TYPO), Agata
Korzeńska (Idee), Marcel Benčík (1977, Slovak
Design Center), Filip Tofil (STGU). Jurorami
w kategorii 3D byli: Ferenc Laufer (Hungarian
Design Council), Czesława Frejlich (Formy.
xyz), Kateřina Matějková-Žáková (Czech
Design), Michal Latko (Latko), Marian Laššák
(Slovak Design Center).
www.graduationprojects.eu

design centres in Europe, including Berlin,
Bratislava, Budapest, Kaunas, Łódź, Poznań,
Prague, Tallinn, Vienna, and Warsaw.
The review has never been a competition: there
are no rankings or money prizes. The projects
are evaluated in two categories: 2D – applied
graphic design (including website design,
active design, and application design) and
3D – industrial design (including textile, fashion, glass, and ceramics design). The works
selected by the jury are presented on the
review website, in a catalogue, and at exhibitions. The participants are graduates of design
studies from the Czech Republic, Poland,
Slovakia, and Hungary or citizens of these
countries who study outside of the territory of
the Visegrad Group. Both Bachelor and Master
projects can be submitted.
In the 20th edition of the review, 312 projects were submitted (131 – 3D; 181 – 2D). In
total, 30 projects were qualified for the exhibition by the jury members: 2D – Balázs
Balogh (Hungarian Design Council), Filip
Blažek (TYPO), Agata Korzeńska (Idee), Marcel
Benčík (1977, Slovak Design Center), Filip Tofil
(STGU); and 3D – Ferenc Laufer (Hungarian
Design Council), Czesława Frejlich (Formy.xyz),
Kateřina Matějková-Žáková (Czech Design),
Michal Latko (Latko), Marian Laššák (Slovak
Design Center).
www.graduationprojects.eu
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Projektowa rodzina

A Design Family

Marcin Mońka: 20 lat temu kwartalnik projektowy „2+3D” zorganizował pierwszy przegląd
projektów dyplomowych. Dlaczego wymyśliliście ten przegląd?
Prof. Czesława Frejlich: Przede wszystkim
próbowaliśmy integrować środowisko. Prace
studentów z różnych uczelni nie były wspólnie konfrontowane, więc nie bardzo było
wiadomo, co powstaje w poszczególnych
szkołach. Przegląd dawał więc szansę na
wzajemne poznanie się i porównanie osiągnięć. Sprawiał również, że pozyskiwaliśmy nowych czytelników kwartalnika, na których nam zależało. Wiedzieliśmy, że to oni
wkrótce będą wyznaczać współczesność.
Pierwsze osiem przeglądów miało charakter
ogólnopolski. Potem rozszerzyliśmy formułę
o Czechy i Słowację, a rok później o Węgry.
Istotne było również miejsce. Zamek Cieszyn
był zainteresowany promocją dizajnu, miał
ludzi i budżet pozyskiwany m.in. z Funduszu
Wyszehradzkiego.
Jak zmieniło się projektowanie w ciągu 20
lat, biorąc pod uwagę projekty dyplomowe,
które biorą udział w przeglądzie? Czy widać
różnice między dyplomami z Polski, Czech,
Słowacji i Węgier, czy chodzi raczej o różnice
pokoleniowe?
Na projektowanie wpływa wiele czynników.
Istotną rolę odgrywają różnice pokoleniowe,
ale też nowe technologie. Przez 20 lat zmieniły się również narzędzia projektowe. Istotnie
wpłynęły na wizualizację projektu, a także na
kształtowania produktów, a nawet na rozwój

Marcin Mońka: 20 years ago, the 2+3D design
quarterly organised the first review of design
graduation projects. Why did you create this
review?
Professor Czesława Frejlich: Above all, it was
our attempt to bring the design community
together. Projects designed by students from
various universities had never been confronted
before, so we actually had no clear idea what
was created in particular schools. The review
was an opportunity to get to know each other
and compare individual accomplishments. It
also helped us acquire new readers for the
quarterly, and we really cared about them. We
knew they were the people who would soon
define the modern era. The first eight editions
of the review included Polish graduates. Then,
we added the Czech Republic and Slovakia to
the review. One year later, Hungary joined the
selection. The venue of the review was also
important. Zamek Cieszyn was keen to promote
design and had the right people to do that, as
well as a budget obtained from the Visegrad
Fund, among others.
How has design changed over the past 20
years, taking the reviewed projects into
account? Are there any striking differences
between projects from the Czech Republic,
Poland, Slovakia, and Hungary? Or perhaps is
there a generation gap visible?
Design is influenced by a variety of factors.
Intergenerational differences play an important part here, as well as new technologies.
Design tools have also changed for the past

nowych branż, np. projektowanie stron internetowych czy usług. Odpowiadając na drugie pytanie – tak, widać różnice wynikające
z kraju, w którym powstaje projekt. Na przykład Węgrzy lubią gry i łamigłówki. Z uczelni
budapesztańskiej w każdym roku przysyłane
są tego typu projekty. Z kolei szkoła bratysławska chętnie eksperymentuje. Inne uczelnie
większą wagę przywiązują do technicznych
aspektów projektowania, a jeszcze inni studenci skupiają się na rzemiośle. Zatem z jednej strony mamy metodologiczną specyfikę
każdej z tych szkół, a z drugiej – różnice kulturowe. W ostatnim czasie te różnice zmniejszają się za sprawą informacji łatwo dostępnych w sieci.
Czy obecnie wciąż warto zgłaszać się do
przeglądu? Przegląd wymyślono m.in. po
to, by absolwenci mieli szansę pokazać siebie i swoje prace, a współcześnie, w dobie
mediów społecznościowych mają ku temu
o wiele więcej możliwości niż kilkanaście lat
temu.
Współcześnie zaprezentowanie swoich dokonań jest proste i tanie. Natomiast mierzymy
się z innym problemem, czyli nadmiarowością.
Mamy trudność z wyborem i oceną bezmiaru
informacji. W przypadku konkursu rola jury
polega na uczciwej selekcji opartej na dostępnej nam wiedzy i doświadczeniu, często po
wielogodzinnych dyskusjach. Dodatkową
wartością jest wystawa, na której prezentowane są wybrane prace dyplomowe – licencjackie i magisterskie. Nie do przecenienia
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20 years. They have had a crucial impact on
how projects are visualised and how products
are shaped. What’s more, new industry sectors have emerged, such as web design or service design. As far as the second part of the
question is concerned: yes, there are visible
differences resulting from the country of origin of given projects. For instance, schools
from Bratislava enjoy experimenting, whereas
the Hungarians are fond of games and puzzles. Projects of this type are submitted every
year from Budapest. Some universities place
emphasis on the technical aspects of design,
while other students focus on crafts. On the
one hand, each university has its own methodology and characteristics, on the other hand
– there are cultural differences to consider.
However, nowadays, these differences are less
distinct due to the easy access to information
online.
Is there any point in submitting a project to the
review these days? The review was created to
give graduates an opportunity to show their
works, while nowadays, in the time of social
media, they have definitely more opportunities
to do so than 20 years ago.
These days, presenting one’s achievements
is a cheap and easy thing to do. However, we
are faced with another problem: excess. It is
becoming increasingly difficult to discern and
evaluate information in its vastness. In the case
of the review, our role as jury members is to
make an honest selection based on our knowledge and experience, following hours of debate.

jest możliwość nawiązania kontaktów, tworzenia sieci i budowania relacji między przedstawicielami młodego pokolenia projektantów. Z perspektywy 20 lat dostrzegam, jak
wielu z nich zaistniało na rynku projektowym.
Niektórzy pozostają w relacjach, tworzą coś
na podobieństwo rodziny. To jedna z najważniejszych funkcji przeglądu.
Prof. Czesława Frejlich – wykładowczyni
akademicka, członkini jurorskiego grona
Graduation Projects, redaktor naczelna ukazującego się w latach 2001–2016 kwartalnika
„2+3D”, którego redakcja wpadła na pomysł
przeglądu najlepszych prac dyplomowych.

The exhibition is another added value. It shows
the selected projects – BA and MA diploma
works. The networking opportunities are also
invaluable: the young generations of designers get a chance to establish new contacts and
build relationships. From the perspective of
20 years, I can see how many of these young
designers have succeeded in the design market. Some of them still stay in touch with one
another and build something like a family. This
is one of the main functions of the review.
Professor Czesława Frejlich – university lecturer, member of the Graduation Projects
jury, editor-in-chief of the 2+3D design quarterly, published in 2001–2016, whose editorial
board came up with the idea for the Graduation
Projects review.
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Bendegúz Batke
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UNFOLD

uczelnia

Wydział Projektowania Graficznego,
Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa Moholy-Nagy
w Budapeszcie
promotor DLA habil. Dóra Balla

Faculty of Graphic Design, Moholy-Nagy
University of Art and Design in Budapest
supervisor DLA habil. Dóra Balla

Choć na co dzień niemal nie rozstajemy się
z telefonami komórkowymi, nasza wiedza na
ich temat jest ograniczona. Projekt fikcyjnej
wystawy objazdowej zwraca uwagę na wielość pierwiastków chemicznych używanych
do produkcji tych narzędzi komunikacji oraz
ich geologiczne pochodzenie. Ekspozycja
powstała z myślą o użytkownikach telefonów,
zwłaszcza młodych ludziach. Miejscem jej
prezentowania mają być duże miasta Europy
Środkowej oraz punkty zbiórek e-odpadów.
Kluczową częścią ekspozycji jest miejsce,
w którym odwiedzający mogą zostawić swoje
zepsute telefony. Elementem interaktywnym
są naścienne tablice informacyjne w kontenerze. Można też zobaczyć publikację powstałą
ze scalenia flag narodowych, z których zostały
stworzone indywidualne flagi dla każdego
pierwiastka chemicznego.

Although nowadays we hardly ever part with
mobile phones, our knowledge of them is
rather limited. The project of a fictional touring
exhibition is meant to draw the audience’s
attention to the multitude of chemical elements
used for the production of these devices and
their geological origin. The exhibition is directed to mobile phone users, especially young
people. It is supposed to be presented in large
cities in Central Europe and in electronic waste
disposal points. The key element of the exhibition is a place where visitors may leave their
broken smartphones. There is also an interactive element: information boards placed on
the container walls. Visitors can also see an
installation made of combined national flags,
which create individual flags for each chemical element.
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Klaudia Ginter
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Tatry Explore – multimedialna turystyka.
Wykorzystanie nowych mediów
w turystyce górskiej

Tatry Explore – multimedia tourism. The use
of the new media in mountain tourism

uczelnia

Wydział Architektury i Wzornictwa,
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor dr hab. Maciej Dojlitko

Faculty of Architecture and Design,
Academy of Fine Arts in Gdańsk
supervisor dr hab. Maciej Dojlitko

Koncepcja aplikacji Tatry Explore to odpowiedź na problem nieodpowiedzialnego uprawiania turystyki górskiej w Tatrach. Aplikację
można też łatwo zaadaptowa do wszystkich
terenów wysokogórskich. Pomaga mądrze
zaplanować wycieczkę, dobierając trudność
trasy do możliwości turysty oraz podpowiadając, jaki zabrać ekwipunek. Ma opcje nawigacji i sprawdzania pogody, a także służy dbaniu
o bezpieczeństwo w górach. Pozwala informować innych użytkowników na bieżąco o ewentualnych zagrożeniach na trasie. Umożliwia
monitorowanie postępów i prowadzenie statystyk. W projekcie zastosowana została metodologia user experience. Koncepcja zakłada
również wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości i technologii 360, która jest coraz
szerzej wykorzystywana do orientacji w terenie. Zaprojektowane zostały interfejsy letni
i zimowy.

Tatry Explore is a response to the problem of
irresponsible tourism in the Tatra Mountains.
However, the application may be easily adapted
to any other mountain region. It helps tourists in
planning their trips wisely, by matching the right
difficulty level to their skills and suggesting necessary equipment. Other features include navigation and weather forecasts. What is more, the
app helps in ensuring safety in the mountains,
as users can update each other about possible
dangers on the trails. They can also monitor their
progress and statistics. The project was developed using the UX approach. Additionally, the
concept involves the use of AR and 360 technologies, which are increasingly often applied in
navigation. The app has a summer and a winter
interface.
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Karla Gondeková
Karolína Matušková
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Listovatel.cz – Otwarta broszura
Karela Placki

Listovatel.cz – Karel Placka’s open brochure

uczelnia

Wydział Projektowania Graficznego,
Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania
w Pradze
promotor doc. MgA. Juraj Horváth

Faculty of Graphic Design, Academy of
Arts, Architecture, and Design in Prague
supervisor doc. MgA. Juraj Horváth

Listovatel.cz to bezpłatna platforma internetowa z arkuszami ćwiczeń dla dzieci w wieku
od 7 do 11 lat. Projekt powstał pod wpływem
pandemii, otaczającego nas świata technologii, powiększającej się przepaści pokoleniowej, kryzysu ekologicznego i wizualnego
smogu, wynikającego z kiepskiego poziomu
wizualnego dostępnych materiałów dydaktycznych. Karty pracy dotyczą codzienności
i są podzielone na pięć obszarów tematycznych: komunikacja, światło, czas, konstrukcja
i ruch. Rolę przewodnika pełni dziadek Karel
Placka: jest on łącznikiem między współczesnością a przeszłością, którą sam przeżył, a od
dzieci uczy się funkcjonowania w świecie
nowoczesnych technologii. Projekt stawia na
dostępność – arkusze można łatwo i stosunkowo tanio drukować pojedynczo lub jako cały
skoroszyt w wersji czarno-białej.

Listovatel.cz is a free website with worksheets for children aged 7 to 11. The project was
influenced by the pandemic, the world of new
technologies, the growing generation gap, the
climate crisis, and the visual pollution which
results from the poor design quality of the educational materials available on the market. The
worksheets present everyday subjects, divided into five areas: communication, light, time,
construction, and movement. The children are
guided by the figure of Grandpa Karel Placka.
He connects the modern world with the past,
which he experienced himself. On the other
hand, the children teach him how to live in the
world of new technologies. The main focus of
the project is accessibility – the worksheets
can be easily printed at a relatively low cost as
single pages or as a black-and-white notebook.
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Kacper Greń
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Okolica – esej wizualny o Krakowie i akcja
społeczna

Neighbourhood – a visual essay about
Kraków and a social campaign

uczelnia

Wydział Form Przemysłowych,
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie
promotor dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska

Faculty of Industrial Forms, Jan Matejko
Academy of Fine Arts in Kraków
supervisor dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska

Ta książka to esej wizualny uzupełniony wkładkami: obwolutą-mapą, ulotką-plakatem oraz
zestawem plakatów i naklejkami. Jej zadaniem
jest podkreślenie, że otaczająca nas przestrzeń jest warta uwagi i kryje w sobie wiele
tajemnic. Autor skupił się na Starym Mieście
w Krakowie, gdzie szukał miejsc niezgentryfikowanych i miastotwórczych. Ponieważ z roku
na rok obszary takie znikają z krajobrazów
miast i jest ich coraz mniej, projektant postanowił udokumentować je na fotografiach.
W eseju uwzględnił też zagadnienie miniaktywizmu miejskiego jako możliwości wyrażenia swoich odczuć i zdania na temat tego, co
dzieje się wokół nas. Chodziło o zwrócenie
uwagi na to, że wszyscy możemy zabierać głos
na temat tego, jakie są kierunki rozwoju najbliższego otoczenia, oraz o zaproponowanie
mininarzędzi służących tej sprawie.

The book is a visual essay accompanied by
inserts: a dust jacket which is also a map, a
leaflet which is also a poster, a set of other
posters, and stickers. The goal of the publication is to show that our neighbourhood is worthy of attention and full of hidden secrets. The
author concentrates on the Old Town in Kraków,
exploring the area to find the places which are
not gentrified and have citygenic potential. Year
by year, such places have been gradually disappearing from cityscapes, which is why the
designer decided to document them in photos. In the essay, the author presents the issue
of urban mini-activism as a form of expressing one’s feelings and opinions concerning the
neighbourhood. He draws attention to the fact
that everyone can speak up about the development of their neighbourhood, and suggests
small-scale tools to effectuate change.
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Sandra Ignatowicz

22

Między-Gwiezdnik. Zobrazowanie
twórczości Stanisława Lema poprzez zbiór
ilustrowanych form graficznych

Between the Stars – Depicting the work
of Stanisław Lem through a collection of
illustrated graphic forms

uczelnia

Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu
promotor dr hab. Marta Płonka

Faculty of Design, Eugeniusz Geppert
Academy of Fine Arts in Wrocław
supervisor dr hab. Marta Płonka

Praca jest graficzną interpretacją wybranych elementów twórczości Stanisława
Lema, legendy polskiej fantastyki naukowej.
Między-Gwiezdnik to rodzaj kosmicznego
słownika ze zilustrowanymi neologizmami
autora. Odkryj Planety Lema to sześć osobnych arkuszy z opisami i graficznym przedstawieniem różnych światów obecnych w jego
literaturze. Atlas Ciała Planetarne to impresje
na temat wybranych zagadnień poruszanych
w twórczości Lema. Zaprojektowane zbiory
są hołdem dla bogactwa wyobraźni i mądrości literatury, mają wzbudzić zainteresowanie nowych czytelników. Intencją autorki jest
również, by poprzez poznanie różnorodności innych światów i ich mieszkańców poszerzać zdolność do akceptacji i uwrażliwiać na
inność: tę, którą możemy odnaleźć i zaakceptować w sobie, w innym człowieku, być może
na innej planecie.

The project is a visual interpretation of selected
elements of the literary oeuvre of Stanisław
Lem – the legend of Polish science fiction.
Między-Gwiezdnik [“Between-the-Stars”] is
a cosmic dictionary with illustrated neologisms created by the writer. Odkryj Planety
Lema [“Discover Lem’s Planets”] consists of six
sheets presenting the descriptions and visual
representations of the various worlds created
in Lem’s books. Ciała Planetarne [“Planetary
Bodies”] is an atlas which contains the designers’ impressions concerning some of the subjects explored in Lem’s novels. The set of
publications is a tribute to the abundance of
imagination and the wisdom of literature. As
such, they are aimed at reaching new readers. The author intends to show the diversity
of other worlds and their inhabitants to build
acceptance and sensitivity to the Otherness.
Readers can find and accept it in themselves,
in other people, and – perhaps – on different
planets.
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Kobiety dizajnu – polskie projektantki
tworzące w latach 1950–1990

Women of design – Polish women designers
working in 1950–1990

uczelnia

Wydział Projektowy, Akademia Sztuk
Pięknych w Katowicach
promotor dr hab. Jacek Mrowczyk

school

Gdzie się podziały wszystkie projektantki?
Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zapoczątkowało pracę nad dyplomem. Kobiety
w polskim projektowaniu graficznym to temat,
który wciąż nie jest dostatecznie opracowany,
zbadany czy przeanalizowany. Żeby odnaleźć
zapomniane i pomijane autorki grafiki użytkowej, dyplomantka przeprowadziła kwerendy
w muzeach, galeriach, wydawnictwach i bibliotekach, a zebrane materiały wykorzystała do
stworzenia strony internetowej poświęconej
polskim projektantkom działającym w latach
1950–1990. Oprócz trzech głównych bohaterek dyplomu wymienia również inne twórczynie i ich prace. Dodatkowo na stronie znajduje się skrócona historia poszukiwań. Projekt
jest wstępem do dyskusji o niezbadanej części
historii polskiego projektowania graficznego
i zachętą do dalszej eksploracji tematu.

What has become of all the women designers?
This graduation project was developed to find
the answer to that question. The subject of
women in Polish graphic design has not yet
been sufficiently explored, studied, and analysed. To discover the forgotten and overlooked
women specialising in applied graphic design,
the author of the project carried out research
in museums, galleries, libraries, and publishing houses. She used the collected resources to create a website that presents Polish
women designers working in 1950–1990. Apart
from the three main protagonists, she portrayed other designers and their works. A short
story of her research is also recounted on the
website. The project serves as an introduction
to the debate about the unexplored part of the
history of Polish graphic design and an invitation to further investigation.

graduation projects 2021

Faculty of Design, Academy of Fine Arts
in Katowice
supervisor dr hab. Jacek Mrowczyk prof. ASP

2d

mgr

polska

ma

poland

Kamil Kowalczyk

26

AFTER EXTRA TIME

AFTER EXTRA TIME

uczelnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów,
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
promotor dr hab. Tomasz Broda ad.

Faculty of Graphics and Media Art,
Academy of Fine Arts in Wrocław
supervisor dr hab. Tomasz Broda ad.

To swoisty eksperyment, który wykorzystuje
autorskie ilustracje oraz jest szansą przejścia
przez kompletny proces projektowy, od stworzenia idei do manualnego złożenia książki.
Autor sięga po opowieści, anegdoty i legendy
świata futbolu, przedstawiając kluczowe wartości tego sportu, gdy ten jeszcze pozytywnie
wpływał na życie, kulturę i problemy zarówno
fanów, jak i ludzi z nim niezwiązanych. W publikacji można znaleźć historie o Forest Green
Rovers – pierwszym w pełni wegańskim klubie;
Maradonie, który nigdy nie zaistniał; klubach,
których właścicielami są kibice oraz najmniejszej lidze świata. Publikacja została podzielona
na trzy działy tematyczne: społeczeństwo, pieniądze i sztuka. W każdej z części autor zamieścił selekcję historii zapisanych w stylu prasowym oraz ilustracje. Książka została napisana
w języku angielskim.

The book is a form of experiment, based on
the author’s illustrations. It shows the whole
design process, from coming up with an idea
to setting a book manually. The author presents stories, anecdotes, and legends from
the world of football to depict the key values
of this sport discipline, when it still had a positive impact on the lives, culture, and problems
of both fans and people who were completely
unrelated to it. The publication contains stories
about Forest Green Rovers – the world’s first
vegan club; Maradona who had never been;
clubs owned by fans; and the world’s smallest
league. The book is divided into three chapters:
Society, Money, and Art. Each section comprises a selection of press-like illustrated stories, written in English.
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Artysta grafik

Graphic Artist

uczelnia

Wydział Projektowania Graficznego,
Węgierski Uniwersytet Sztuk Pięknych
w Budapeszcie
promotor Tamás Felsmann

Faculty of Graphic Design, Hungarian
University of Fine Arts in Budapest
supervisor Tamás Felsmann

Autorka pracy dyplomowej stworzyła nietuzinkową książkę kucharską. Wybrała grupę produktów spożywczych, które od lat uchodzą za
afrodyzjaki. Z tych składników przygotowała
20 przepisów dań, które nadają się na randki.
Celem projektu było stworzenie książki, która
będzie pouczającą, zabawną lekturą na ten
konkretny temat – nie ma w niej żadnych
wskazówek medycznych ani zdrowotnych.
Każdy z przepisów zajmuje dwie strony i jest
prezentowany przez tekst, zdjęcie oraz ilustracje, które mają humorystyczne i erotyczne
zabarwienie, ale nie przekraczają granicy
dobrego smaku. Oglądający mogą dostrzec te
aluzje lub je zignorować. Największym wyzwaniem było zrobienie zdjęć, ponieważ autorka
nigdy wcześniej nie zajmowała się fotografia
kulinarną. Sesja powstała w domu przy sztucznym oświetleniu.

The author of the project decided to create an
unusual cookbook. She selected a group of
food products that are believed to be aphrodisiacs. She developed 20 recipes for meals
including these ingredients, to be served on
dates. The goal of the project was to prepare an
enlightening and entertaining book about the
subject – it does not contain any medical and
health-related guidelines. Each recipe is presented on two pages, comprising texts, photos, and illustrations. They have humorous
erotic undertones but they do not overstep the
boundaries of good taste. Readers may notice
the allusions or ignore them. Photography was
the greatest challenge in the project, as the
author had never specialised in food pictures
before. The photoshoot was eventually carried
out at home, with artificial lighting.
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Plantapeel – powiększ swoją modułową
plantazję

Plantapeel – increase your modular plantasy

uczelnia

Wydział Komunikacji Wizualnej,
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania
w Bratysławie
promotor Prof. Stanislav Stankoci

Faculty of Visual Communication,
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
supervisor prof. Stanislav Stankoci

Plantapeel dba o zrównoważone rozwiązania ekologiczne w sferze projektowania produktów i tekstyliów. Sposób wytwarzania, dystrybucji, użytkowania i odpowiedzialność za
recykling sprawiają, że staje się żywym ekosystemem. Produkty powstają bez klejenia i szycia, z monomateriałów pochodzenia roślinnego,
które są biodegradowalne i w pełni podlegają
recyklingowi. Zostały zaprojektowane jako system modułowy – bazują na kreatywności użytkowników, którzy sami dobierają materiał, kolor
i odpowiednie komponenty. Nity są drukowane na drukarce 3D z w pełni biodegradowalnego polimeru. Dla minimalizacji śladu ekologicznego zrezygnowano z odrębnych opakowań
produktowych i wysyłkowych, a branding
odbywa się głównie w przestrzeni internetowej.
Najważniejsze aspekty filozofii marki oddaje
organiczne logo.

Plantapeel is a system of sustainable, environmentally-friendly solutions in the field of product and textile design. The ways products are
manufactured, distributed, and used, as well
as responsibility for recycling, turn it into a living ecosystem. The products are made of plantbased fully recyclable mono-materials, using
no glue and no sewing. They form a modular
system, based on the creativity of users, who
get to choose the materials, colours, and components. The snaps are 3D-printed, made of
fully biodegradable PLA. To minimise the ecological footprint, there is no separate packaging for products as such and for shipping, and
the marketing activities take place entirely
online. The crucial aspects of the brand’s philosophy are visible in its organic logotype.
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ZDENDAA GRA VR

ZDENDAA THE VR GAME

Uczelnia: Wydział Projektowania
Cyfrowego, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlínie
promotor MgA. Pavel Novák

Faculty of Digital Design, Tomas Bata
University in Zlín
supervisor MgA. Pavel Novák

Praca dyplomowa jest prototypem gry, w której wykorzystano rzeczywistość wirtualną (VR).
Do gracza zgłasza się Kompania Kosmiczna
z prośbą o pomoc w uratowaniu jej planety
i rozbrojenie bomby. Wcześniej bohater musi
przejść serię poziomów testowych, które
potwierdzą jego umiejętności. Z czasem okazuje się, że rola Kompanii Kosmicznej nie jest
jednoznaczna. Autor stworzył prototyp jednego poziomu gry i przerywnik filmowy, wykorzystując program Unity dla Oculus Quest
2. Powstał także dokument, który opisuje
wszystkie aspekty gry, od fabuły poprzez
poszczególne poziomy po bohaterów uczestniczących w rozgrywce. Do stworzenia modeli
postaci i zasobów gry projektant użył programu open source – Blender, a zwiastun
i filmy powstały dzięki połączeniu możliwości oferowanych przez Blender i After Effects.
W grze autor wykorzystał własną typografię
stworzoną podczas studiów.

This is a game prototype using the VR technology. The player is approached by a space company and asked to save its planet and defuse
a bomb. Before that comes to pass, the player
must go through a series of test levels to prove
his/her skills. With time, it turns out that the
role of the space company is ambiguous. The
designer developed a prototype for one level
of the game and a cutscene, using the Unity
game engine for Oculus Quest 2. Moreover,
he created a documentary describing all the
aspects of the game, from its plot to particular
levels and characters. To create character and
resource models, the designer used the open-source Blender software, whereas the trailer
and the video were made using the features
offered by Blender and After Effects. The typography used in the game was created by the
author in the course of his studies.

uczelnia
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Wcielenia – książka pop-up

Incarnations – a pop-up book

uczelnia

Wydział Architektury Wnętrz,
Wzornictwa i Scenografii, Akademia Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu
promotor dr hab. Marta Płonka

Faculty of Interior Architecture, Design,
and Stage Design, Eugeniusz Geppert
Academy of Fine Arts in Wrocław
supervisor dr hab. Marta Płonka

Wcielenia są analizą metaforycznie pojmowanego motywu cienia w kulturze Wschodu
i Zachodu. To rodzaj eksperymentu, w którym istotną rolę odgrywają światło, cień,
ciało człowieka, elementy książki, ruch oraz
powierzchnie pełniące funkcję ekranów.
Autorka podjęła próbę zwizualizowania niejednoznacznych pojęć zaczerpniętych z dzieł
literackich, koncepcji filozoficznych i teorii psychologicznych, dodatkowo interpretując je pod kątem historii, oddziaływania i rozwoju teatru. Te pojęcia to: rzeczywistość, aura,
obecność, dusza, jaźń i wartość. Powstała
publikacja niczym scenografia kształtowana
na żywo, spektakl przeżywany z poczuciem
chwili obecnej, z możliwymi konsekwencjami,
próbami i pomyłkami. Przestrzenne elementy
uzupełnione o metafizyczne treści mają zainspirować czytelników do samodzielnego eksperymentowania ze światem cieni.

Wcielenia [Incarnations] is an analysis of the
metaphorical motif of shadow in the cultures
of the East and the West. The publication is
a form of experiment, whose crucial elements
are light, shadow, human body, book components, motions, and screen-like surfaces. The
author attempted to visualise ambiguous concepts derived from literature, philosophy, and
psychology, endowing them with additional
interpretations from the perspective of the history, impact, and development of the theatre.
These notions include: reality, aura, presence,
soul, self, and value. The publication is like live
stage design, like a performance experienced
in the present moment, with all the possible
consequences, trials, and errors. The spatial
elements supplemented with the metaphysical
message are meant to inspire the reader to further experiments with the world of shadows.
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Fabrica

Fabrica

uczelnia

Wydział Mediów i Wzornictwa, Katolicki
Uniwersytet Károla Eszterházyego w Egerze
promotor Csontó Lajos

Faculty of Media and Design, Eszterházy
Károly Catholic University in Eger
supervisor Csontó Lajos

Fabrica to rodzaj podręcznika poświęconego
rzemiosłu artystycznemu. Książka jest ręcznie oprawiona, a okładka tłoczona. Autorka
zaprojektowała wygląd inicjałów, nawiązując
do korzeni drukarstwa. Publikacja powstała
w duchu łączenia tradycji i techniki, by zaprezentować dwanaście dziedzin rzemieślniczych. Są one pretekstem do rozważań dotyczących zachowania równowagi między
ręcznym wytwarzaniem a produkcją masową.
Praca jest także głosem w dyskusji na temat
wartości oferowanych przez rzemiosło i tradycję jako przeciwwagę dla nieustającego marszu zmechanizowanego świata dążącego do
perfekcji. Autorka przeprowadziła również
badania nad historią i artystyczną przynależnością grafiki projektowej, by pokazać, że spoczywa na niej – jako projektantce – duża odpowiedzialność społeczna.

Fabrica is a form of handbook about artisanal handicraft. The binding and the embossed
cover were prepared manually. The author
of the project designed the initials, referring
to the origins of print. The publication combines tradition and technology to present 12
handicraft disciplines. They serve as a pretext for further reflection concerning the balance between manual and mass production.
The book is also a commentary on the values offered by artisanry and tradition as a vital
counterbalance to the never-ending march
of the mechanised world towards perfection.
The designer conducted research on the history and artistic identity of graphic design to
show what kind of social responsibility designers hold.
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Studium studiów

Study of the studios

uczelnia

Wydział Komunikacji Wizualnej,
Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania
w Bratysławie
promotor doc. Mgr. art. Pavol Bálik

Faculty of Visual Communication,
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
supervisor doc. Mgr. art. Pavol Bálik

Wielu absolwentów grafiki nie wie, w jakim kierunku iść po studiach – ta książka ma im w tym
pomóc dzięki wywiadom z projektantami, którzy działają indywidualnie lub pracują w studiach graficznych czy agencjach reklamowych.
Statystki, jakie wyłoniły się z tych rozmów, są
przedstawione w postaci infografik. Czytelnicy
mogą też zobaczyć otoczenie, w którym projektanci pracują na co dzień. Książka ma minimalistyczny layout, wykorzystujący tylko jeden krój
pisma, a oprawa grzebieniowa i kilka rodzajów
papieru nawiązują do kultury biurowej w studiach projektowych. Wizualizacje prac projektantów są umieszczone w książce losowo, co
zachęca do spontaniczności w jej przeglądaniu.
Publikację można też traktować jako kompendium wiedzy na temat projektowania graficznego w Słowacji w ostatnich latach.

Many graduates of graphic design have no idea
which direction to take once they leave university. This book is meant to guide them. It presents interviews with designers, who work as
freelancers or are employees of design studios and creative agencies. The statistics that
emerge as part of the conversations are presented as infographics. Readers can also take
a look at the designers’ working spaces. The
book has a minimalist layout, using a single
typeface, while the comb binding and several types of paper allude to the office culture in design studios. The visualisations of
the designers’ work are randomly distributed
across the book, which invites spontaneity to
the experience. The publication can be also
used as a source of knowledge about graphic
design in Slovakia in recent years.
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Złota dekada. Przestępczość
zorganizowana w Polsce w latach 1990–
1999

The Golden Decade. Organised crime in
Poland in 1990–1999

uczelnia

Wydział Projektowy, Akademia Sztuk
Pięknych w Katowicach
promotor dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

school

Złota dekada to autorska publikacja na temat
przestępczości zorganizowanej w Polsce
w latach 1990–1999. Czytelnicy poznają sylwetki najbardziej znanych polskich gangsterów, procedery przez nich praktykowane,
a także kulisy najgłośniejszych konfliktów
w przestępczym świecie. Publikacja nawiązuje do epoki pod względem merytorycznym,
a także estetycznym, przez co staje się swoistym wehikułem czasu. Książka ma cztery
działy: Przestępcze sprawki, Życie wesołej
ferajny, Gangsterzy vs. gliniarze, Gangsterskie
porachunki. Główną oś narracji stanowią oryginalne artykuły prasowe z gazet lat 90. starannie wyselekcjonowane przez autorkę. Artykuły
wzbogacone zostały o współczesne komentarze oraz infografiki – wykresy i osie czasu oraz
mapę gangsterskiej Polski lat 90., które umożliwiają lepsze zrozumienie tematu.

The project is the author’s publication about
organised crime in Poland in 1990–1999.
Readers meet the most famous Polish gangsters and their practices as well as the secrets
of the most notorious conflicts in the criminal underworld. The publication refers
to the described decade both in contents
and in design, playing the role of a unique
time machine. It consists of four sections:
Przestępcze sprawki [“The criminal doings”],
Życie wesołej ferajny [“The life of the merry
gang”], Gangsterzy vs. gliniarze [“Gangsters
vs. Cops”], and Gangsterskie porachunki [“The
gang feuds”]. The main narrative is based on
actual press articles from the 1990s, carefully selected by the author. The newspaper
excerpts were complemented by modern commentaries and infographics – charts, timelines,
and maps presenting Polish gangsters of the
1990s and helping readers in understanding
the subject.
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Faculty of Design, Academy of Fine Arts
in Katowice
supervisor dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
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Hangeul Artbook

Hangeul Artbook

uczelnia

Wydział Sztuki, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie
promotor dr Marcin Urbańczyk, Justyna Jędrysek

Faculty of Arts, Pedagogical University of
Kraków
supervisor dr Marcin Urbańczyk, Justyna Jędrysek

Książka artystyczna została zainspirowana
klasycznym abecadłem, z którego korzystają
dzieci uczące się czytać i pisać. Koreański
alfabet charakteryzuje stosunkowo prosta
forma graficzna – w jego skład wchodzą 24
podstawowe litery i 16 znaków wynikających
z ich połączenia. Na początku książki znajduje
się zapis wszystkich znaków wraz z latynizacją
oraz instrukcją odczytu poszczególnych sylab.
W głównej części artbooka przedstawiono
poszczególne litery i odnoszące się do nich
ilustracje słów, które są także tłumaczone na
angielski. Na końcu książki znajduje się zapis
wszystkich użytych słówek. Ręcznie rysowane
litery zostały zainspirowane wschodnioazjatycką kaligrafią, a paleta kolorystyczna nawiązuje do tradycyjnej architektury koreańskiej.

The artbook was inspired by the traditional
primers used by children to learn reading and
writing. The Korean alphabet is characterised
by its relatively simple graphic form. It consists
of 24 basic letters and 16 complex letter combinations. The book begins with a list of all the
Korean characters and their Latin script as well
as pronunciation instructions for particular syllables. The main section of the book presents
individual letters and illustrations that depict
them with English translations. The book ends
with a Korean glossary of all the words used.
The handwritten letters allude to East Asian calligraphy, and the colour palette refers to traditional Korean architecture.
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Przyczepa rowerowa o zmiennej funkcji

Bicycle trailer with a variable function

uczelnia

Wydział Architektury i Wzornictwa,
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu
promotor dr hab. Łukasz Stawarski prof. UA

Faculty of Architecture and Design,
Magdalena Abakanowicz University of the Arts
in Poznań
supervisor dr hab. Łukasz Stawarski prof. UA

Projekt podejmuje problematykę związaną
z przemieszczaniem się wraz z bagażem
w dużych ośrodkach miejskich. Jego autor
skupia się na poszukiwaniu niedrogiego, prostego i trwałego rozwiązania, alternatywnego dla samochodów i transportu zbiorowego. Odnajduje je w możliwościach, jakie
daje rower wraz z modułową przyczepą, której konstrukcja umożliwia szybką zmianę funkcji. Projekt zakłada trzy warianty konfiguracji.
W wersji podstawowej do dwukołowej przyczepy jest przymocowana odpinana torba,
która chroni bagaż przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W wariancie towarowym przyczepa daje możliwość przewozu
obiektów o większych gabarytach, natomiast
trzecia konfiguracja, dzięki przymocowaniu
pokrowca i fotelika do stelaża, pozwala na
przewóz dzieci.

The author of the project addresses the issue
of moving around big cities with luggage. He
strives to find an affordable, simple, and durable solution as an alternative to cars and public transport. His response is a bike combined
with a modular trailer, whose construction
makes it possible to change the function of
the vehicle quickly. There are three configuration options. In the basic version, a detachable bag is fixed to a two-wheel trailer to protect
the luggage from changeable weather conditions. In the cargo version, large-size objects
can be transported in the trailer. Finally, in the
third version, a child car seat with a frame and
a cover is fixed to the vehicle, so the user can
bring a kid along.
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Integracja osób niewidzących i widzących.
Projekt gry Niewidzialna Wyspa

Integrating the blind and sighted people.
The Invisible Island game project

uczelnia

Wydział Projektowy, Akademia Sztuk
Pięknych w Katowicach
promotor Prof. dr hab. Tomasz Bierkowski

school

Integracyjna gra planszowa, która w intencji
autorki ma za zadanie przełamać uprzedzenia
pomiędzy osobami niewidzącymi i widzącymi,
a także przyczynić się do odrzucenia wzajemnych stereotypów. W osiągnięciu tego celu
pomagają czytelność gry oraz jej wizualna
i dotykowa atrakcyjność. W czasie rozgrywki
widzący gracze zasłaniają oczy, dzięki czemu
status wszystkich uczestników zostaje wyrównany. Projekt tworzą opracowana mechanika
gry, jej model wraz z pionkami i planszami
oraz instrukcja. Ponadto do Niewidzialnej
Wyspy wprowadzono elementy tyflograficzne
oraz alfabet Braille’a. Podczas pracy nad projektem autorka konsultowała wszystkie rozwiązania zarówno z twórcami gier, jak i ze specjalistami zajmującymi się projektowaniem
dla osób z dysfunkcjami wzroku.

This integrating board game is meant to break
down the prejudice existing between the sightimpaired and sighted persons and to overcome
their mutual stereotypes. To achieve this goal,
the author of the project designed a legible and
visually attractive game, which is also pleasant
to the touch. During a game, the players who
are able to see cover their eyes, so that everyone involved has equal chances. The project
is comprised of the game mechanics design,
a prototype with pawns and boards, and a manual. What is more, Invisible Island contains tactile graphic elements and Braille inscriptions.
While working on her project, the designer consulted all her ideas both with game designers and designers specialising in projects for
vision-impaired users.
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Faculty of Design, Academy of Fine Arts
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MALU – personalny holter EKG dla dzieci

MALU – a personal ECG monitor for children

uczelnia

Wydział Projektowy, Akademia Sztuk
Pięknych w Katowicach
promotor dr Agnieszka Fujak

school

Badanie i monitorowanie pracy serca małych
pacjentów bywa uciążliwe, bo jak dotąd na
rynku medycznym nie funkcjonowało urządzenie przeznaczone dla najmłodszych użytkowników. Dziecięcy holter EKG poprawia komfort
podczas badania, eliminując podstawowe niedogodności, takie jak nadmiar plączących się
i trudnych do ukrycia kabli. MALU składa się
z kamizelki, która utrzymuje urządzenie holtera
na klatce piersiowej, oraz rejestratora dostosowanego kształtem do sylwetki dziecka. Rodzice
sami wybierają, w jaki sposób dziecko będzie
nosić urządzenie – regulowane szelki pozwalają dopasować je do wzrostu pacjenta, kable
można ukryć, a prosta forma holtera o obłych
kształtach nie przyciąga uwagi małych dzieci.
Projekt był konsultowany z kardiologami dziecięcymi, rodzicami dzieci z wadami serca
oraz specjalistami w dziedzinie technologii
medycznych.

Examining and monitoring heart activity in little patients is a difficult task. So far, there
have been no devices on the medical market addressed to the youngest users. This project of a Holter monitor for children improves
their comfort during tests and eliminates basic
inconveniences, such as the excess of cables,
which get tangled and are hard to hide. MALU
consists of a waistcoat that helps in fixing
the device to the chest and a monitor which
is adapted to the child’s body. Parents can
choose the way their child will carry the monitor. The adjustable straps can be adapted to
the patient’s height, the cables can be covered,
and the simple, rounded shape of the monitor does not distract children. The project was
consulted with paediatric cardiologists, parents of children with heart conditions, and specialists in medical technologies.
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Spersonalizowany system kasków dla
rowerzystów

Personalised helmet system for cyclists

uczelnia

Wydział Inżynierii Mechanicznej,
Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny
w Budapeszcie
promotor DLA Nándor Balvin

Faculty of Mechanical Engineering
– Product design engineering, Budapest
University of Technology and Economics
supervisor DLA Nándor Balvin

Projekt bada możliwości tworzenia spersonalizowanych kasków rowerowych. Istniejące
rozwiązania, choć powstają przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zwykle
są efektem masowych procesów produkcji.
W poszukiwaniu innowacyjnych i spersonalizowanych technologii autorka projektu eksperymentowała z materiałami, strukturą konstrukcyjną obudowy i grubością powierzchni.
W procesie projektowym powstało kilka prototypów o zróżnicowanej strukturze – heksagonalne, ośmiokątne, dwuciągłe, trójkątne
czy diamentowe. Wszystkie zostały poddane
testom wytrzymałościowym. W efekcie badań
najbardziej wytrzymałą konstrukcją chroniącą kask okazała się struktura plastra miodu.
Stworzony model kasku jest dostosowany do
zeskanowanej głowy użytkownika. Elementem
procesu jest również aplikacja mobilna na
telefon.

The author of the project analysed the opportunities for creating personalised cycling helmets.
The existing solutions use state-of-the-art technologies but are usually mass-produced. In
order to find innovative yet personalised technologies, the designer experimented with
materials, the construction of the object, and
its thickness. As part of the design process,
she created several prototypes of diverse structures: hexagonal, octagonal, triangular, or diamond-shaped. All of them underwent durability tests. Eventually, the honeycomb structure
turned out to be the most durable protection
for the helmet. The resulting helmet model can
be adjusted to the scan of the user’s head. The
project is accompanied by a mobile app.
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KUKO

KUKO

uczelnia

Wydział Projektowania Graficznego,
Uniwersytet Tomáša Baty w Zlínie
promotor dr ak. soch. Rostislav Illík

Faculty of Graphic Design, Tomas Bata
University in Zlín
supervisor dr ak. soch. Rostislav Illík

KUKO to w pełni autorski projekt drewnianych
zabawek dla dzieci oraz osób starszych, które
wymagają rehabilitacji. Zabawki rozwijają
wyobraźnię, spostrzegawczość oraz zdolności
motoryczne. Inspiracją do stworzenia każdej
z trzech kolekcji był kształt koła. Autorka wpisała w nie trzy grupy zwierząt: gospodarskie,
leśne i egzotyczne. W sumie można stworzyć 24 kształty. Użytkownik zestawia ze sobą
drewniane elementy, podążając śladem piktogramów umieszczonych na opakowaniu, a do
jego dyspozycji pozostaje również instrukcja, napisana językiem zrozumiałym dla dzieci.
KUKO nie tylko uczy dyscypliny (każdy element ma przypisane swoje miejsce w opakowaniu), ale także wspomaga proces rozpoznawania kształtów poprzez dotyk.

KUKO is an original project of wooden toys for
children and elderly people who need physiotherapy. The toys improve their imagination,
perception, and motor skills. The three collections were inspired by the shape of a circle.
The author filled the circles with three groups
of figures: farm, forest, and foreign animals. In
total, 24 shapes can be created. The user can
mix and combine the wooden elements, following the pictograms presented on the packaging. There is also a manual written in plain language. KUKO not only teaches discipline (every
component has its assigned space in the box)
but it also enhances the process of recognising
shapes with touch.
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Hettie

Hettie

uczelnia

Wydział Sztuki i Wzornictwa,
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu
nad Łabą
promotor MgA. Jan Čapek

Faculty of Art and Design, Jan Evangelista
Purkyně University in Ústí nad Labem
supervisor MgA. Jan Čapek

Hettie to zestaw porcelanowych talerzy stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami. Talerz
do zupy o nietypowym kształcie uniemożliwia rozlewanie posiłku, a zarazem dłużej utrzymuje go w cieple. Talerz obiadowy z wysokim
obrzeżem, które ogranicza możliwość wypadania pożywienia, ma wewnątrz ukształtowane
zagłębienie na sos. Naczynia mają bardzo stabilną podstawę, dzięki czemu można je ustawiać jedno na drugim. Łatwo je chwycić w dłoń
i przytrzymać – są skonstruowane tak, aby
użytkownik mógł jeść jedną ręką, a podwójna
ścianka naczyń chroni przed poparzeniem.
Ich stożkowe kształty pozwalają na spożywanie posiłku zarówno przy stole, jak i w wózku
inwalidzkim. Estetycznie przyjazne użytkownikom naczynia są dostępne w wersji białej
i w wariantach kolorystycznych.

Hettie is a set of porcelain plates created for
people with disabilities and special needs. The
soup plate has an unusual shape which prevents the contents from spilling and keeps the
meal warm for longer. The dinner plate, on the
other hand, has a high rim, which prevents food
from falling out; there is also a special dent for
sauce. The plates have stable bases and they
can be safely stacked. They are also easy to
grab and hold – the user can eat a meal using
one hand. The double-sided walls protect the
eating person from scalding. The cone shape
enables the user to eat at a table or in a wheelchair. The visual design of the plates is also
attractive and they are available both in white
and in other colour variants.
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Wspomaganie leczenia młodzieńczej
skoliozy idiopatycznej poprzez
kształtowanie ortez w technologii
druku 3D

Supporting the treatment of adolescent
idiopathic scoliosis by shaping orthoses
using the 3D printing technology

uczelnia

Wydział Form Przemysłowych,
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie
promotor Prof. dr hab. Czesława Frejlich

Faculty of Industrial Forms, Jan Matejko
Academy of Fine Arts in Kraków
supervisor Prof. dr hab. Czesława Frejlich

Młodzieńcza skolioza idiopatyczna jest strukturalnym skrzywieniem kręgosłupa i tułowia
w trzech płaszczyznach, które występuje najczęściej u dziewcząt w okresie dojrzewania.
Młode pacjentki podczas leczenia zachowawczego rezygnują z tradycyjnych gorsetów ortopedycznych, tłumacząc się poczuciem dyskomfortu i nieatrakcyjności. Autorka stworzyła
ortezę, która ma zwiększyć komfort użytkowania i lepiej się prezentować. Projekt powstał
na bazie skanu 3D pacjentki, natomiast model
wydrukowano w technologii SLS. Rozdzielenie
ortezy na moduły umożliwia zastosowanie
regulacji i wydłużenie czasu użytkowania.
Zastosowany materiał oraz ażurowa struktura
i zmienna grubość pozwalają na wentylację
ciała i ochronę wrażliwych obszarów. Projekt
był konsultowany ze specjalistami w dziedzinie
ortotyki oraz technologii.

Adolescent idiopathic scoliosis is an abnormal curvature of three planes of the spine that
appears mostly in teenage girls. The young
patients who undergo conservative treatment
often refuse to wear traditional spinal braces as
they make them feel uncomfortable and unattractive. The designer created an orthosis that
looks better and is comfortable to wear. The
project was made on the basis of a 3D scan of
a patient and the prototype was printed in the
SLS technology. As the orthosis is divided into
modules, it is adjustable and can be used for
a longer time. The material used, alongside the
openwork structure and variable thickness,
ensures body ventilation and protection of
sensitive areas. The project was consulted by
experts in orthotics and modern technologies.
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RIBELL

RIBELL

uczelnia

Wydział Sztuki i Wzornictwa,
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu
nad Łabą
promotor MgA. Jan Čapek

Faculty of Art and Design, Jan Evangelista
Purkyně University in Ústí nad Labem
supervisor MgA. Jan Čapek

Zestaw dzwonków z brązu powstał, by popularyzować tradycję ludwisarstwa w Republice
Czeskiej oraz wesprzeć lokalną manufakturę.
Kolekcja Ribell została stworzona we współpracy z Janem Šedą, ludwisarzem w drugiej
generacji. Zakład odlewniczy zakładał jego
ojciec w 1990 roku. Kolekcję tworzą dzwonek
recepcyjny z przyciskiem, dzwonek z rączką,
dzwonek na konsolę oraz mały dzwonek z kółkiem. Wszystkie odlewy wykonano ze specjalnego stopu brązu, który uzupełniono elementami drewnianymi oraz stalowymi. Ribell
odwołuje się ponadto do tradycji hotelowej
i recepcyjnej, które dla tej kolekcji są naturalnym i zarazem charakterystycznym otoczeniem. Nazwa nawiązuje do słowa „rib” (żebro),
które w terminologii ludwisarskiej jest używane na określenie jednego z krojów dzwonu.

The goal of this bronze bell set is to promote the bellfounding tradition in the Czech
Republic and to support a local manufactory.
The Ribell collection was created in cooperation with Jan Šeda – a second-generation bellmaker. The casting workshop was opened
by his father in 1990. The collection is comprised of a reception bell with a button, a bell
with a handle, a console bell, and a small bell
with a ring. The castings are made of a special
bronze alloy, complemented by wooden and
steel components. The Ribell collection draws
from hotel tradition – for bells, this is a natural and typical environment. The name refers to
the word “rib”, which is used in the bellmaking
craft to denote a cut of a bell.
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TALKY – narzędzie do terapii przez
zabawę

TALKY – a play therapy tool

uczelnia

Wydział Wzornictwa, Uniwersytet Sztuki
i Wzornictwa Moholy-Nagy w Budapeszcie
promotor DLA habil. Pál Koós

Faculty of Design, Moholy-Nagy
University of Art and Design in Budapest
supervisor DLA habil. Pál Koós

Autorkę projektu zainteresował los dzieci
zaniedbywanych oraz doświadczających
przemocy w swoich domach. Aby umożliwić
terapeutom nawiązanie relacji i dotarcie do
wspomnień małych podopiecznych, a w konsekwencji ułatwić postawienie właściwej diagnozy, stworzyła zabawki, których elementy
kojarzą się pozytywnie bądź negatywnie.
Z zaokrąglonych i kwadratowych kształtów
w ciepłych i zimnych kolorach dzieci konstruują postaci, które symbolizują ich własną rodzinę. Intuicyjnie tworzą też sytuacje
i scenki, postaci dobre i złe oraz interakcje, w jakie wchodzą ze sobą i z otoczeniem.
Elementy zabawek wyposażono w magnesy,
które ułatwiają budowanie. Autorka w procesie projektowym przetestowała zabawki podczas zajęć z dziećmi.

The author of the project was moved by the
misfortune of children who are neglected
or harmed in their homes. She created special toys that support therapists in establishing relationships with their little patients and in
reaching their key memories, which helps them
diagnose children correctly. Particular elements of the toys can evoke positive or negative associations. They have rounded or square
shapes and warm or cold colours. Children use
them to build figures that symbolise their families. Intuitively, they set up role-playing situations in which the good and bad characters are
recreated, along with their interactions and surroundings. Particular components of the toys
have magnets, which make the construction
easier. In the course of the design process, the
author tested the toys during workshops with
children.
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IRLA – obiekt wspomagający procedury
w ratownictwie wodnym

IRLA – In-water Resuscitation Lifeguard’s
Assistance

uczelnia

Wydział Architektury i Wzornictwa,
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor dr Paweł Gełesz

Faculty of Architecture and Design,
Academy of Fine Arts in Gdańsk
supervisor dr Paweł Gełesz

Wentylację w wodzie u osoby nieoddychającej mogą przeprowadzić jedynie wyszkolone
i wyposażone w odpowiedni sprzęt zespoły
ratownicze. Aby zmniejszyć liczbę zgonów
oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia urazu neurologicznego, spowodowane brakiem właściwych urządzeń, autorka zaproponowała obiekt
pod nazwą IRLA (In-water Resuscitation
Lifeguard’s Assistance). Umożliwia on przeprowadzenie skutecznej wentylacji przez
jedną osobę wyposażoną w sprzęt pływający. Konstrukcja przedmiotu chroni ratownika
przed materiałem zakaźnym oraz zabezpiecza drogi oddechowe tonącego przed dalszym
kontaktem z wodą. IRLA jest kompatybilna
z innymi elementami systemu, czyli ustandaryzowanym sprzętem do ratownictwa wodnego
oraz urządzeniami do resuscytacji, takimi jak
worki samorozprężalne. Projekt był konsultowany z ratownikami medycznymi.

In-water resuscitation of a non-breathing drowning person can only be performed by highlytrained and fully-equipped rescue teams.
However, to reduce the death rate and the risk
of neurological damage caused by the lack of
proper equipment, the designer created IRLA –
In-water Resuscitation Lifeguard’s Assistance.
The object makes it possible to perform effective
ventilation by a person equipped with a floating device. The object is designed to protect
the rescuer from communicable diseases and
it limits the access of water to the respiratory
tract of the drowning person. IRLA is compatible with other elements of the system: the standard water rescue equipment and resuscitation
devices, such as manual resuscitators. The project was consulted with paramedics.
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D – kolekcja misek porcelanowych

D – porcelain bowl collection

uczelnia

Wydział Projektowania Ceramiki,
Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uściu
nad Łabą
promotor MgA. Antonín Tomášek

Faculty of Ceramic Design, Jan
Evangelista Purkyně University in Ústí nad
Labem
supervisor MgA. Antonín Tomášek

Kolekcja D jest efektem współpracy projektanta z manufakturą, dzięki której zoptymalizowano tradycyjną technologię wytwarzania
przedmiotów z porcelany. Autor zminimalizował ilość odpadów, bo każde odchylenie od ustandaryzowanej jakości potraktował
jako zaletę produktu. Kolekcja jest przykładem krytycznego spojrzenia na potrzeby użytkowników. Projektant stara się zainteresować
odbiorców procesem twórczym, przełamuje
stereotyp związany z produktami masowymi
i ich fabryczną doskonałością – w tym wypadku
odstępstwo nie wyklucza naczynia, bo wynika
z intencji twórczej. W skład kolekcji wchodzą
naczynia do przygotowywania, serwowania
i przechowywania potraw, ale to użytkownicy
ostatecznie decydują o ich przeznaczeniu.

The D collection is a result of the designer’s cooperation with a manufactory, thanks
to which a traditional technology of producing porcelain objects was optimised. The
designer minimised the amount of waste, treating any deviations from the standard quality
as an added value of the product. The collection serves as an example of a critical approach
to users’ needs. The designer tries to draw the
users’ attention to the creative process and
breaks down the stereotypes related to the
manufacturing perfection of mass production.
In this case, defects do not exclude the bowls
from the market, as they are actually intentional creative effects. The collection includes
bowls that can be used for preparing, serving,
and storing food, but in fact, it is the users who
decide their purpose.
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Projekt rosnącego roweru dla dzieci

A growing bike for kids

uczelnia

Wydział Wzornictwa Przemysłowego,
Uniwersytet Tomáša Baty w Zlínie
promotor doc. MgA. ArtD. Martin Surman

Faculty of Industrial Design, Tomas Bata
University in Zlín
supervisor doc. MgA. ArtD. Martin Surman

Aby opanować umiejętność jazdy na rowerze dzieci w wieku od 2 do 6 lat potrzebują aż
trzech pojazdów, od jeździka i rowerka biegowego po rower z pedałami. Projekt dyplomowy łączy te trzy rodzaje w jeden wspólny
model roweru rosnącego wraz z dzieckiem,
przeznaczonego na pięcioletni okres użytkowania. Projekt zakłada aż dziewięć wariantów jednośladu z powiększającą się ramą oraz
kołami o różnej wielkości – od 12 do 16 cali.
Ponadto może stać się pierwszym pojazdem
dziecka, które, rozpoczynając od prostego
balansowania, opanuje jazdę na tyle sprawnie, by poruszać się po ścieżkach rowerowych.
Ze względu na to, że nie trzeba tak często
wymieniać pojazdu, rosnący rower to nie tylko
oszczędność pieniędzy, ale także ograniczenie zużycia energii oraz surowców wykorzystywanych do produkcji i dystrybucji.

To learn cycling, children aged 2 to 6 need
as many as three vehicles: ride-ons, balance
bikes, and pedal bikes, subsequently. This graduation project combines the three bike types
into a single model that grows alongside the
child. It can be used for five years. There are
nine versions of the bike in the project, as the
frame can be increased in size and wheels have
various sizes – from 12 to 16 inches. It can be
the child’s first vehicle: the process of learning
starts from simple balancing and ends with the
child riding skilfully on cycling lanes. As parents do not need to buy a new vehicle every
year, the growing bike helps them save money.
What is more, the project contributes to energy
saving and the reduction of production and distribution materials.
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HANGUL – projekt zabawki edukacyjnej
do nauki języka koreańskiego

HANGUL – Korean language learning toy
project

uczelnia

Wydział Architektury i Wzornictwa,
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu
promotor dr Magdalena Grenda

Faculty of Architecture and Design,
Magdalena Abakanowicz University of the Arts
in Poznań
supervisor dr Magdalena Grenda

Chociaż nauka języków azjatyckich staje się
coraz popularniejsza, pomoce edukacyjne
w tej dziedzinie są wciąż trudno dostępne.
Projekt zabawki z drewna ma pomóc dzieciom
w wieku wczesnoszkolnym w poznaniu podstaw języka koreańskiego oraz przybliżyć im
koreańską kulturę. Naukę każdego języka azjatyckiego rozpoczyna się od opanowania alfabetu. Koreański alfabet nazywa się Hangul
i składa się z 24 znaków: 14 spółgłosek i 10
samogłosek. Autorka zaprojektowała sześć
kwadratowych plansz, na których układa
się sylaby z klocków, ukazujące samogłoski i spółgłoski. Plansze składają się w trwałą
konstrukcję i tworzą sześcian wykorzystywany
do przechowywania klocków. Do zestawu jest
dołączona instrukcja, w której można znaleźć
transkrypcją alfabetu koreańskiego na alfabet
łaciński oraz wszystkie możliwe do ułożenia
kombinacje sylab.

Although Asian languages are becoming more
and more popular in Europe, educational
resources in this field are still hard to come by.
The project of a wooden toy is meant to help
primary school children in learning Korean
and becoming familiar with Korean culture. To
learn any Asian language, learners must first
master its writing system. The Korean alphabet is called Hangul: it consists of 24 basic
characters, including 14 consonant letters
and 10 vowel letters. The author of the project designed six square boards with consonant and vowel blocks, which can be used for
forming syllables. The boards create a durable structure in the shape of a cube, where the
blocks can be stored. The toy set is accompanied by a manual, containing the Latin script of
the Korean letters and all the possible syllable
combinations.
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Korek jako materiał dla projektanta
wzornictwa przemysłowego

Cork as a material for industrial designers

uczelnia

Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
promotor dr Rafał Dobruchowski

Faculty of Design, Władysław Strzemiński
Academy of Fine Arts in Łódź
supervisor dr Rafał Dobruchowski

Praca poświęcona jest poszukiwaniom materiałów, które mogą dawać alternatywę dla
tworzyw sztucznych. Autorka uwzględniła
wiele parametrów, takie jak ekologia, świadomość konsumentów i technologie obróbki.
Najlepszym naturalnym surowcem okazał się
korek. W projekcie wykorzystano bioodpady
z procesów obróbki w postaci pyłu oraz granulatu korkowego, połączone z klejem kazeinowym i olejkami eterycznymi, Topasem oraz
naturalnym kauczukiem epoksydowanym.
Autorka wraz z Politechniką Łódzką oraz firmą
Corkpol przeprowadziła szereg eksperymentów, a biomateriały były testowane w druku
3D oraz w laserowej obróbce. W efekcie znaleziono dla nich możliwości zastosowania,
technologie, a także konkretne przedmiotowe
realizacje. Częścią projektu było stworzenie logo dla grupy badawczej Biomatpolimery
działającej na Politechnice Łódzkiej. Trwa
proces zgłaszania projektu do Urzędu
Patentowego RP.

This graduation project consisted in a search
for materials that could constitute an alternative to plastic. The designer took numerous factors into account, including ecology, consumer
awareness, and processing technologies. Cork
proved to be the best natural material. In the
project, the designer used processing biowaste – cork dust and granules. She combined
them with casein glue, essential oils, Topas,
and epoxidised natural rubber. In cooperation
with Łódź University of Technology and the
Corkpol company, she ran a series of experiments. The biomaterials were tested in 3D
printing and laser processing. In result, possible applications, technologies, and specific
implementations were found for them. As part
of the project, the author designed a logotype
for the Biomatpolimery research team operating at the university. The project is currently
undergoing the process of patent application
in Poland.

graduation projects 2021

school

3d

mgr

polska

ma

poland

Daria Wypiór

Pokaż, gdzie masz nos, ucho, srom

Show me where your nose, ear, vulva are

Wydział Wzornictwa i Architektury
Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor Prof. Jarosław Szymański

Faculty of Design and Interior
Architecture, Academy of Fine Arts in Gdańsk
supervisor Prof Jarosław Szymański

Projekt podejmuje problematykę nazewnictwa narządów płciowych. Nawiązuje do jednej z najpopularniejszych zabaw z dzieckiem
– „Pokaż, gdzie masz nosek?” – w której części
intymne są pomijane. Autorka zaproponowała
pomoc dydaktyczną dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, która przybliża podstawową
wiedzę anatomiczną, aby jej nieznajomość
w przyszłości nie wprowadzała niepotrzebnej dezinformacji i nie stanowiła dla młodego człowieka tematu tabu. Projekt tworzy
16 modeli wraz z instrukcją zawierająca prawidłowe nazwy części intymnych ludzkiego
ciała. Autorka świadomie uprościła formy –
zachowała fundamentalne cechy wizualne,
tak by kształty narządów były rozpoznawalne,
a jednocześnie by modele pozbawione były
brutalności. Inspiracją dla projektu stały się
dzieła dwudziestowiecznych artystów.

The author of the project addressed the issue
of sex organ nomenclature. She drew inspiration from one of the popular games for little
children, who are asked to show where their
eyes or ears are. The genitals, however, are normally omitted from the game. The designer
came up with a teaching aid directed to primary school children to help them acquire
basic knowledge of anatomy. Its goal is to raise
their awareness, avoid misinformation, and prevent sexuality from being a taboo topic when
kids become teenagers. The project consists of
16 models with instructions presenting the correct names of human sex organs. The author
intentionally simplified the models: she kept
their fundamental visual traits to make them
recognisable, at the same time ensuring that
they would not appear crude. The project was
largely influenced by works of 20th-century
artists.
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