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Pracownia ilustracji i książki artystycznej
Cele dydaktyczne PRACOWNI ILUSTRACJI I KSIĄZKI
ARTYSTYCZNEJ koncentrują się na zdobyciu i doskonaleniu
umiejętności związanych z projektowaniem ilustracji
i książki artystycznej. W trakcie zajęć studenci poznają
tajniki związane z projektowaniem ilustracji zarówno tych
związanych z książką, jak i ilustracji spotykanych poza
formą książkową. Zadania projektowe związane z ilustracją
książkową to ilustracje do bajek, poezji i prozy.
Zadania związane z ilustracją występującą poza formą
książkową – to zadania, które koncentrują się na ilustracji
prasowej, ilustracji w przemyśle muzycznym, reklamie
i modzie. Mając na uwadze umiejętność posługiwania się
metaforą graficzną w obrazowym przekazywaniu treści
literackich, zadania pracowni dotyczą też ilustracji
,,niezależnej”, a więc takiej która autorowi pozostawia
dużą swobodę interpretacji tekstów literackich. Są to więc
samodzielne, indywidualne wypowiedzi artystyczne jedynie

Roman Bystryski - III rok

Ilustracja nr.2,3,4 -Katarzyna Kędroń - IV rok

zainspirowane wybranym tekstem literackim.
Drugim obszarem na którym koncentrują się zadania
projektowe pracowni jest obszar związany z projektowaniem
książki artystycznej w jej dwóch podstawowych rodzajach:
-książki tradycyjnej, pięknie wydanej o limitowanym
nakładzie i książki unikatowej, eksperymentalnej
o swobodniejszym charakterze formalnym.
W czasie zajęć studenci wykonują ćwiczenia – szkice
i projekty wstępne przy zastosowaniu prostych narzędzi takich
jak ołówek, kredki, pisaki czy flamastry.
Praca nad szkicami i projektami wstępnymi może być
następnie kontynuowana samodzielnie przy użyciu innych
wybranych narzędzi i technik .Zarówno tych tradycyjnych
takich jak malarstwo, rysunek, kolaż, jak również
komputerowych czy fotograficznych.
Zajęcia w pracowni odbywają się w formie warsztatów,
ćwiczeń i wykładów.

Ilustracja nr.5,6,7,8,- Katarzyna Opasińska - III rok

Ilustracja nr.9,10 - Katarzyna Kędroń - IV rok

dr Jarosław Golanek
http://www.gojastudio.pl/

Pracownia
projektowanie systemów identyfikacji graficznej
Pracownia obejmuje wiedzę z zakresu podstaw semiotyki.
Kryteriów dotyczących podziału, funkcji i roli znaku.
Umiejętność stworzenia systemu graficznego oraz
analizy procesu projektowego. Poszukiwanie i właściwy
dobór metodologii projektowania systemów graficznych.
Założeniem jest znalezienie nowych treści budowanych
na formie podstawowej. Posługiwanie się układem
kombinatorycznym znaku mają za cel uzyskania nowych
wartości. Umiejętność podporządkowania hierarchiczne
znaku jego funkcji i zadaniu jakie spełnia w projektowania
obszernych systemów identyfikacji i informacji graficznej.
Sprawdzalność i aplikacja znaku na akcydensach,

Dyplom (fragment): Monika Serafin

Dyplom (fragment): Agnieszka Kumańska

opakowaniach, uniformach czy środkach transportu.
Próba połączenia identyfikacji i informacji wizualnej
w całość systemu multimedialnego. Przeniesienie działań
na obszary nowoczesnego środka przekazu ( internet,
telefon komórkowy, telewizja ). Wprowadzenie założeń
struktury czasu i przestrzeni do projektu. Uzyskana w ten
sposób wiedza poszerza struktury projektowej systemu
o nowe miejsca działania. Umiejętność wykorzystania nowej
technologii, ułatwiającej i podpowiadającej projektantowi
nowe rozwiązania. Przygotowując tym samym do coraz
bardziej śmiałych poszukiwań w nowych obszarach dziedziny
projektowania.

Dyplom (fragment): Alicja Wydmańska

Dyplom (fragment): Eunika Szafraniec

Dyplom (fragment): Karolina Miłoń

Dyplom (fragment) Ivet Todua

mgr inż. Agnieszka Andruszkiewicz

https://czarujemyopakowaniami.wordpress.com/
https://web.facebook.com/TWORZYMYOPAKOWANIA/?fref=ts
https://web.facebook.com/groups/344545862313257/

Pracownia projektowania
konstrukcji papierowych opakowań
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami
dotyczącymi projektowania konstrukcji papierowych
i tekturowych opakowań w aspekcie kształtowania formy
przestrzennej z uwzględnieniem właściwości materiału
z którego powstanie przyszłe opakowanie. Obszerna wiedza
teoretyczna z zakresu papiernictwa pozwala studentom

poznać ogromny potencjał tkwiący w tym materiale pod
wzg. m.in. właściwości konstrukcyjnych, termicznych czy
amortyzacyjnych, a także wykorzystanie go do budowania
innowacyjnych rozwiązań na miarę wcześniej wyznaczonych
celów projektowych.

Marek Roszak

Igor Ziółkowski

Tatiana Bulyga

Paulina Ratajczak

Magdalena Witkowicz

„Zdrowie to Pestka!”
Nagrody:
I miejsce w Konkursie
Packaging Innovations 2015
Nominacja do Perły Wśród
Opakowań
Art of Packaging 2016 Debiuty
Nagroda Rektora za najlepszy
dyplom 2015 roku
I miejsce w konkursie Polskiej
Izby Opakowań (edycja 2016)
http://www.pio.org.pl/index.
php/pl/news-2/82-aktualnosci
-2015/301-wyniki-konkursu
-na-prace-dyplomowe
-o-tematyce-opakowaniowej

Dyplom licenciacki Magdaleny Witkowicz

Michał Kwiatkowski

Anna Młyniec

Alicja Wydmańska

Marta Adamiec

Natalia Reszczyńska
Natalia Nowakowska

dr Jarosław Golanek

http://www.gojastudio.pl/

Pracownia
projektowania graficznego opakowań
Przedmiot wprowadza teoretyczną wiedzy na temat
opakowania, jego funkcji we współczesnym świecie.
Określanie obszaru działań projektowych i dobór skutecznej
metody projektowania. Poszukiwanie lapidarnej wypowiedzi
graficznej, opartej na odpowiedniej konstrukcji. Celem jest
uzyskanie czytelnego, klarownego komunikatu wizualnego
skierowanego do odbiorcy. Nauka procesu badawczego,
analizy formy, logicznej konstrukcji projektu. Poprawny
opis poszczególnych elementów znaku (forma, budowa,
proporcje, barwa itp.) oraz dyscyplinowanie wobec reguł
niezbędnych dla końcowej prezentacji. Student posiada
umiejętność analizy i doboru środków merytorycznych do
zadania (metodologia projektowania) . Potrafi zaprojektować
funkcjonalny, logiczny układ graficzny. Generując tym
samym czytelny komunikat wizualny.
Wykorzystując wiedzę teoretyczną student opracowuje
projekt dostosowując metodę działania dla wybranego
zagadnienia. Określa założenia czytelnego projektu,

posiadającego poprawną strukturę i formę. Następnie łączy
większą ilości elementów w całość projektu co sprawia,
że powtarzalność formy, barwy znaku i typografii tworzy
system graficzny. Celem zatem jest znalezienie wspólnych
wartości dla projektu. Umiejętność budowania systemu
graficznego bazującego na poszczególnych elementach jak:
forma, barwa czy proporcja. Projektowanie opakowań to
określenie obszaru działań projektowych i dobór skutecznej
metody. Poszukiwanie lapidarnej wypowiedzi graficznej,
opartej na odpowiedniej konstrukcji.. Nauka procesu
badawczego, analizy formy, logicznej konstrukcji projektu
opakowania. Formą ostateczną projektowania graficznego
opakowania jest makieta. Realizacja siatki bryły, wspomaga
przedmiot - konstrukcja opakowań. Ułatwia to w znacznym
stopniu pojęcie złożoności formy przestrzennej. Pozwala
zrozumieć, że projektowanie grafiki na opakowaniu to proces
odnoszący się do trzeciego wymiaru.

Aleksander Pogrebniak.

Martyna Stępkowska

Andrze Juczyński

Tatiana Bulyga

Hanna Artemenko

Monika Serafin

Pawel Zając

Tomasz Miłosz

Oleksandra Pogrebniak

Oleksandra Pogrebniak

Grzegorz Lenart

Michal Grelus

dr Zbigniew Koszałkowski

www.koszalkowski.pl

Pracownia projektowania wydawnictw
Pracownia podstaw typografii
Rok I studiów - Podstawy typografii
Przygotowanie studenta do ćwiczeń z zakresu projektowania
graficznego i typograficznego w dalszym etapie studiów.
Poznanie zastosowań typografii w projektowaniu
komunikacji wizualnej. Poznają program graficzny InDesign.

Rok III studiów - Projektowania kalendarzy komercyjnych
i autorskich.
Projektowanie katalogów
firmowych z produktami komercyjnymi, katalogów wystaw,
katalogów autora.

Rok II studiów - Projektowanie książek, seri
wydawniczych, albumów oraz wydawnict o charakterze
naukowym - podręczników.
Po ukończeniu kursu studenci znają budowę książki,
sposób jej przygotowania i wydania w druku – umieją
współpracować z redaktorem prowadzącym. Szukają
własnego stylu ilustrowania ksiązki oraz ilustrowania
informacji (wykresy, tabele...) Umieją zaprojektować
wydawnictwo o specjalnym charakterze encyklopedia,
podręcznik.

Rok IV studiów - Projektowanie wydawnictw prasowych.
Umiejętność projektowania i prezentacji (Książka stylów)
- dzienników, tygodników, miesięczników oraz praktyczne
wykonanie ich w redakcji (Layout- łamanie numeru
w określonym programie graficznym - InDesign lub
QuarkXPress). Umiejętność współpracy z sekretarzem
redakcji i redakcją techniczną. Znajomość poligrafii
i uwarunkowań technicznych realizacji projektu.

Dziady
Adam Mickiewicz

Wydanie z opracowaniem

Część I, II, III i IV

Wydawnictwo GREG

Lalka
Wydanie z opracowaniem

Bolesław Prus

Wydawnictwo GREG

Balladyna
Wydanie z opracowaniem

Juliusz Słowacki

Wydawnictwo GREG

Dyplom (fragment): Katarzyna Wala - Projektowanie książek

Jacek Sęk - Projektowanie kalendarzy i katalogów

Ivett Todua - Projektowanie kalendarzy i katalogów

Dyplom (fragment): Kamil Kazimierczak - Projektowanie czasopism

Dyplom (fragment): Natalia Bilińska - Projektowanie podręczników

Słownik typograficznych
terminów

Wiktoria Soroka
Fotografia, rok 1, semestr 1
Poddstawy proektowania typografii

Karolina Miłoń - Podstawy typografiii

Lech Pachniewicz
- Projektowanie kalendarzy i katalogów

2013+2014

Wiktoria Soroka - Podstawy typo-

dr Joanna Apanowicz

http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/j_apanowicz/

Pracownia plakatu, nowych mediów
i infografiki
W ramach Pracowni nowych mediów i infografiki
prowadzonej przez dr Joannę Apanowicz studenci realizują
prace w dwóch, czasami zazębiających się obszarach.
Pierwszym jest projektowanie dla nowych mediów,
gdzie poznają podstawowe zagadnienia pojawiające
się przy tym procesie, ze szczególnym naciskiem na
wydawnictwa elektroniczne. Kolejne ćwiczenia dotyczą
podstaw animacji w programie Flash. Drugim obszarem
jest projektowanie infografiki, gdzie studenci zapoznają
się w ramach tego przedmiotu z podstawami architektury

Shumko Oleksandr
praca praktyczna pt.: Kampania Reklamowa dla „Cyrk Świata”

informacji, problemami tworzenia użytecznych kategorii
i przedstawiania tych różnic wizualnie. Następne ćwiczenia
dotyczą wizualizowania wielkości statystycznych oraz
ilustracyjnego zobrazowania skomplikowanych struktur.
Pracownia nowych mediów i infografiki przygotowuje
swoich studentów do skomplikowanej pracy projektowej,
gdzie podstawą nie jest indywidualna ekspresja artystyczna
autora projektu, ale wyraźna celowość otrzymanego zlecenia
i konkretne potrzeby wyrażane przez klienta.

Piotr Sierant
praca praktyczna pt.: Projekt logo i systemu identyfikacji graficznej Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
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Tatsiana Bulyha

Jan Kędzierski

Yevgeniya Kuzmenko

Paweł Zając

Taras Bojczyk

Tatsiana Bulyha

dr Piotr Cieciura

http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/p_cieciura/

Pracownia projektowania biżuterii
Oczywisty związek, współistnienie i wzajemne relacje między
sylwetką ludzką, ubiorem i biżuterią, był punktem wyjścia
do stworzenia w W.S.S.i P. specjalizacji pt: Projektowanie
ubioru biżuterii i obuwia. To specjalizacje dyplomowe
i trzy wzajemnie uzupełniające się składowe edukacji
artystycznej pozwalające na nadanie absolwentowi, profilu
wszechstronnie wykształconego projektanta w każdej z tych
dziedzin. Pracownia projektowania biżuterii to oryginalny,
autorski program, któryw sposób przystępny pozwala na
przekazanie olbrzymiej wiedzy teoretycznej i warsztatowej
potrzebnej do projektowania, a następnie własnoręcznej
realizacji przedmiotu w pracowni złotniczej. Warsztat
złotniczy to najbardziej rozbudowane instrumentarium
w sztukach plastycznych, dodatkową trudnością
w opanowaniu podstaw złotnictwa jest przyswojenie wiedzy
o skomplikowanych procesach technologicznych, łączących
wiedzę nauk ścisłych chemii, fizyki i metaloznawstwa.
Zastosowana metoda dydaktyczna to ćwiczenia projektowe
o rosnącym stopniu trudności w warstwie artystycznokulturowej, korelujące z opanowaniem kolejnych, coraz
trudniejszych technik złotniczych niezbędnych do ich
realizacji. Student opanowuje podstawowe techniki złotnicze
służące realizacji zadań i nabywa biegłości w posługiwaniu
się podstawowymi narzędziami, uczy się obsługi maszyn

i urządzeń stanowiących wyposażenie każdego warsztatu
złotniczego. Gradacja stopnia trudności ćwiczeń i zadań
projektowych wzrasta wraz z poziomem poznania coraz
trudniejszych technik i technologii złotniczych. Nabyte
umiejętności pozwolą absolwentom na podjęcie pracy choćby
w charakterze projektanta w firmach specjalizujących się
w produkcji biżuterii, czy też rozpoczęcie samodzielnej
działalności na rynku sztuki, współpracy z galeriami
i realizację prywatnych zleceń. Ambicją prowadzącego
jest przekazanie własnych doświadczeń i wiedzy, będącej
dorobkiem, przeszło trzydziestoletniej, praktyki w pracy
projektowej, warsztatowej i wystawowej.
Studenci i absolwenci W.S.S.i P z powodzeniem biorą
udział w międzynarodowych konkursach, warsztatach,
seminariach i wystawach branżowych w kraju i zagranicą.
Kolejnym powodem do dumy są organizowane przez naszą
uczelnię „Międzynarodowe Letnie Studenckie Warsztaty
Złotnicze”. Jako jedyni w Polsce zorganizowaliśmy je już
dwukrotnie w 2002 i 2006 roku zapraszając, prócz młodych
twórców z uczelni macierzystej, studentów z USA, Czech,
Słowacji, Litwy i Wielkiej Brytanii. Celem warsztatów jest
integracja młodzieży i wymiana doświadczeń z rówieśnikami,
studentami szkół kształcących w specjalizacji projektowania
biżuterii w innych krajach.

Agata i Stanislaw Całka
Kolekcja biżuterii z bursztynu.
Wygrany konkurs „Teraz Polska”.
Pierwszy raz w historii konkursu
nagrodzono projektantów biżuterii.

Dyplom: Ewa Katarzyna Jankowska
Kolekcja biżuterii inspirowana Runami skandynawskimi

Dyplom magisterski: Norbert Kotwicki Biżuteria modernistyczna, kolekcja biżuterii inspirowana kubizmem oraz estetyką Art Deco

dr Piotr Cieciura

http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/p_cieciura/

Pracownia-sztuki przedmiotu
Wszyscy rzemieślnicy są artystami, jak też wszyscy artyści
powinni być dobrymi rzemieślnikami…

Walter Gropius założyciel szkoły Bauhaus w Dessau.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi jako pierwsza
i jedyna uczelnia w Polsce ma w swej ofercie dydaktycznej
przedmiot pod nazwą SZTUKA PRZEDMIOTU.
Specjalizacja ta jest dedykowana głównie studentom
Architektury Wnętrz, ale może także zainteresować
studentów Projektowania Przemysłowego lub, jako pracownia
fakultatywna, wszystkich studentów naszej uczelni.
Głównym założeniem specjalizacji „ SZTUKA
PRZEDMIOTU” jest wykształcenie projektantów
i dostarczenie im umiejętności warsztatowych niezbędnych
do własnoręcznego wykonywania unikatowych przedmiotów
o wysokim poziomie artystycznym mających służyć
wyposażeniu współczesnych wnętrz mieszkalnych
i publicznych. Jednym z licznych zagrożeń jakie niesie
globalizacja jest unifikacja otaczającej nas przestrzeni,
problem ten dotyczy również przestrzeni wewnętrznej.
Światowe korporacje zmonopolizowały nie tylko rynki
sprzętów AGD , także mebli, oświetlenia, ceramiki,
a nawet gadżetów. Bunt przeciw zastanej rzeczywistości
generuje aktywność twórczą młodych, kolejnych pokoleń
projektantów, którzy poszukują nowych obszarów dla swoich

działań artystycznych. Manifestuje się to w coraz silniej
w rozwijającym się nurcie Eco Artu, designu alternatywnego
czy działań hipsterskich. Poszukiwania i eksperymenty
na tych obszarach są także doskonałym alternatywnym
narzędziem w kształceniu studentów WSSiP
Studenci Pracowni -SZTUKI PRZEDMIOTU podczas
zajęć posiądą wiedzę na temat kontekstu historycznego
w szeroko pojętej tematyce sztuki dekoracyjnej w oparciu
o źródła w postaci literatury przedmiotu i ikonografii.
Pozwoli im to na przełożenie tej wiedzy, będącej źródłem
inspiracji, do własnych realizacji i zamierzeń artystycznch
w dziedzinie –sztuka przedmiotu. Nabędą też umiejętności
projektowania i samodzielnego wytwarzania przedmiotów
unikatowych. Pomoże im w tym przekazana wiedza
w temacie; znajomość podstawowych technologii obróbki
tworzyw i ich materiałoznawstwstwa ( metal, szkło, drewno,
papier, tworzywa sztuczne itd.) Suma tych doświadczeń
jest niezbędna do tworzenia prac artystycznych o wysokim
stopniu oryginalności. Efekt końcowy to absolwentprojektant i wykonawca w jednej osobie z umiejętnościami
projektowymi i praktycznymi , opanowaniem warsztatu,
technik rękodzielniczych, sprawnie posługujący się
narzędziami i obrabiarkami do samodzielnego wykonywania
przedmiotów we własnej pracowni, lub w zaprzyjaźnionym
warsztacie rzemieślniczym.

Ewa Wolny , Grzegorz Wołoszyn

Agata Małkowska

Anna Zakrzewska

Elżbieta Obacz

Joanna Stolarek

Martyna Midel

Krzysztof Brandenburg

Kamila Galińska

Profesor nadzwyczajny dr hab. Anna Frąckowicz
www.annafrackowicz.eu
www.grupa0plus.pl

Pracownia tkaniny artystycznej
Tkanina jest obiektem powszechnym w ubiorze
i architekturze wnętrz. Jesteśmy otoczeni przez jej
miękką materię. Wśród plemion słowiańskich panowało
przekonanie, że tkanina jest obrazem stworzenia
wszechświata, od chaosu do porządku, w którym
wszystko posiada swoje miejsce i czas. Posługiwanie się
uporządkowaną strukturą, w której pion osnowy splata się
z poziomem wątku jest początkiem spotkania z tkaniną.

Elżbieta Mackiewicz

Izabela Jęczmyk

Weronika Messyasz

Natalia Zielińska

Katerina Mushyts

Grzegorz Wołoszyn

Kamil Hala

Jednak bez zrozumienia tego pierwotnego ładu nie możemy
pójść o krok dalej, gdzie tkanina traci przymus przeplotu.
Nasze unikatowe rozwiązania zyskują wiarygodność
i osadzają nas w czasochłonnym i pracochłonnym warsztacie,
który chcemy zgłębiać przeciwstawiając się bylejakim,
doraźnym, prowizorycznym działaniom artystycznym
w obrębie sztuk wizualnych.

Alona Zozulia

Monika Waleska

Małgorzata Kryger

dr Jarosław Golanek

http://www.gojastudio.pl/

Pracownia - techniki komputerowe
Przedmiot obejmuje prezentacje opisujące poszczególne
funkcje narzędzi graficznych zarówno z zakresu grafiki
wektorowej jak i bitmapowej. Początkowo następuje
realizacja prostych ćwiczeń technicznych. Student poznaje
w ten sposób, poprzez kolejne etapy, narzędzie projektowe.
Po takim wstępie następuje samodzielna praca realizacyjna
z zakresu oprogramowania wektorowego i oprogramowanie
rastrowego (bitmapowego) studenta. Ćwiczenia polegają na
umiejętnym łączeniu różnych rodzajów grafiki. Szukaniu
i dobraniu odpowiednich funkcji narzędzia, pozwalające
na odpowiednią realizację zadań. Badanie możliwości
składu tekstu, łamania typografii, przenoszenia ilustracji
bitmapowej w formę ilustracji wektorowej. Odkrywanie
szerokiego obszaru działań jakie umożliwia oprogramowanie
komputerowe do projektowania grafiki 2D.
Przedmiot w semestrze pierwszym obejmuje poznanie
przez studenta nowoczesnych narzędzi projektowych. Naukę
obsługi oprogramowania z zakresu grafiki 2D w stopniu

Wektor Ai

Fotografia

Robert Warzocha

Fotografia

Wektor Ai

Konrad Konmarkiewicz

Katarzyna Gwardiak

Fotografia

podstawowym. Relacji jakie zachodzą między programem
grafiki wektorowej i grafiki rastrowej. Celem jest prezentacja
zagadnień z obu w/w obszarów i doprowadzeni do poprawnej
obsługi narzędzi jakimi jest komputerowe oprogramowanie
graficzne.
W semestrze drugim następuje poszerzenie wiedzy
dotyczącej wielu składników i funkcji programów
graficznych zarówno z zakresu grafiki wektorowej jak
i rastrowej. Doskonalenie umiejętności technicznej, sposobu
wykorzystania oprogramowania. Celem jest przygotowanie
studenta w do realizacji, skomplikowanego technicznie,
zadania graficznego. Jednym z nich jest próba przeniesienia
grafiki bitmapowej na obraz wektorowy. Ćwiczenie to
pozwala ocenić umiejętności studenta oraz jego wiedzę
z zakresu narzędzia, jakim jest oprogramowanie graficzne.

Wektor Ai

Fotografia

Tomasz Fularski

Wektor Ai

Fotografia

Wektor

Marta Nieborak

Marta Nieborak

Wektor Ai

Fotografia

Marta Nieborak wektor detal

Wektor Ai

Zbigniew Walkiewicz wektor detal

Wektor Ai

Sławomir Okrzesik wektor detal

Wektor Ai

Marek Bajon

Fotografia

Wektor Ai

Zbigniew Walkiewicz

Fotografia

mgr Małgorzata Gawrysiak Bańkowska

http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/m_gawrysiak_bankowska/

Pracownia
projektowania ubioru konfekcyjnego
Pracownia realizuje autorski program kształcenia w zakresie
projektowania ubioru konfekcyjnego.
Oferta zawiera kompleksowe przygotowanie warsztatu
projektanta, kolejnych etapów realizacji projektu, procesów
przygotowania produktu do wdrożenia do produkcji.
Dydaktyka obejmuje zakres oddziaływania pomiędzy
procesem twórczym, produktem a konsumpcją.
Kompetencje w zakresie modelowania i konstrukcji

odzieży, materiałoznawstwa i technologii jak i szeroki
zakres kształtowanie estetyki wpływają na kompleksowe
przygotowanie do zawodu projektanta.
Istotą programu jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką,
zrozumienie procesów rządzących rynkiem mody a także
umiejętność obserwowania i korzystania z aktualnych
trendów.

Aleksandra Jendryka kolekcja dyplomowa pt. Bubble

Alona Zozulia kolekcja dyplomowa pt. F-16

Paula Śmiejkowska kolekcja dyplomowa pt. Shine Con

Beata Łomot kolekcja dyplomowa pt. Minimal Living

Zuzanna Wlodarz
relizacja ćwiczenia semestralnego

Paulina Łukasiewicz kolekcja dyplomowa pt. Contrast

Zuzanna Wlodarz
relizacja ćwiczenia semestralnego

dr Beata Cholewa-Mazurowska

www.polekreacji.pl
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/b_cholewa_mazurowska/

Pracownia projektowania kostiumu
scenicznego i filmowego
Pracownia jest jedną z najdłużej istniejących w tym zakresie
w szkolnictwie wyższym w Polsce.
Studenci kształceni są w zakresie umożliwiającym podjęcie
pracy w zawodzie kostiumografa teatralnego i filmowego.
Program realizowany w pracowni jest kompilacją wiedzy
teoretycznej i procesu projektowego. Tematami wykładów
są min.: analiza zależności stroju/kostiumu, a tożsamością
bohatera, zagadnienia z historii kultury materialnej
(ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia ubioru),
historia kostiumu teatralnego i filmowego na różnych
obszarach kulturowych.
Wykłady uzupełniane są projekcjami wybranych obrazów
filmowych, które niejednokrotnie są także wielkimi
spektaklami mody.

W części praktycznej powstają projekty i realizacje.Zaistniałe
prace odnoszą się do wybranych epok historycznych lub
wpisane są we współczesność.
Praktyki studenckie odbywają się w teatrach lub na planach
filmowych realizowanych min. przez studentów Wydziału
Filmu i Fotografii W.S.S.i P. lub w Szkole Filmowej w Łodzi.
Prace studentów wielokrotnie były prezentowane na
wystawach na terenie Uczelni, a także poza Nią, np. w Teatrze
Wielkim w Łodzi.
Absolwenci są czynnie działającymi kostiumografami
teatralnymi i filmowymi.

Alicja Jankowska

Dorota Odój

Rafał Bieńko Etiuda filmowa Latarnik

Małgorzata Kryger

Natalia Ślizowska Hieronim B.

Joanna Sztuczkowska

Katarzyna Ostapowicz Lalki do bajki pt. wróżki

Rafał Zieliński
Kostium la infanta margarita de austria

Karolina Góra Kostium op-art

Rafał Zieliński Kostium philip IV of spain

Karolina Góra Kostium ze świata snu

dr Beata Cholewa-Mazurowska

www.polekreacji.pl
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/b_cholewa_mazurowska/

Pracownia
projektowania kostiumu kreacyjnego
Realizowany autorski program zawiera działania projektowe
i realizacyjne. Wykłady dotyczące dawnego i współczesnego
haute couture przybliżają dział projektowania ubioru, który
skierowany jest do klientów oczekujących wyrobów
jednostkowych, niepowtarzalnych. Ważnym elementem
w procesie kształcenia jest zapoznanie się z wybranymi

Sabrina PIlewicz

Krzysztofa Rudkowska

Zuzanna Krupa

Dorota Odój

klasycznymi, rękodzielniczymi technikami zdobień,
rozwojem konstrukcji krawieckiej. Wszystkie składowe
służą rozwijaniu umiejętności tworzenia form
spersonalizowanych, niejednokrotnie należących do
świata rzeźby.

Daria Woszczatyńska

Karolina Góra

Marta Kalińska

Rafal Zielinski

Rafal Zielinski

Sabrina Pilewicz

Alicja Jankowska

Emilia Tusińska Maski

MartaPietrzak

MartaPietrzak

Sabrina Pilewicz

mgr Renata Drozdowska

Pracownia obuwia i galanterii skórzanej
Ubiór to jedna z tych rzeczy, które pozwalają nam wyrazić
siebie. Obuwie jak wiemy jest częścią ubioru i albo kończy
ubiór nie mając samodzielnego estetycznego znaczenia, albo
równoważy go w masie, barwie, fakturze, bywa też dominantą
sylwetki. Wiele firm odzieżowych zauważając potrzebę
społeczną kompleksowego zaopatrzenia, coraz powszechniej
poszerza swą ofertę o dział produkcji obuwia. Polska
jest piątym krajem w Europie pod względem produkcji
obuwia, dysponującym dobrą infrastrukturą, ale wciąż
brakuje tu pełnego skomunikowania sektora kreatywnego
ze środowiskiem przemysłowym – jesteśmy tu aby to
urzeczywistnić. Z uwagi na fakt, iż projektowanie obuwia jest
obszarem kreatywnym gospodarki, integrującym elementy
sztuki, nauki i techniki, w naszej pracowni dokładamy
wszelkich starań aby absolwent posiadł gruntowną wiedzę

zarówno teoretyczną jak i praktyczną. W naszej pracowni
zdajemy sobie sprawę, iż akt twórczy jest intuicyjny, dlatego
skupiamy się na interpretacji formy i ukierunkowaniu jej
na problematykę związana z zagadnieniami dotyczącymi
funkcji i estetyki. Projekty artystyczne aby mogły w pełni
zaistnieć potrzebują rzetelnej podstawy z zakresu konstrukcji,
techniki i technologii oraz możliwości wytworzenia
prototypu w warsztacie rzemieślniczym. Wszystkie elementy
niezbędne do zaistnienia pełni satysfakcji projektowania
obuwia, zarówno w obszarze kreacji jak i warsztatowej są
zintegrowane w naszej pracowni. Absolwenci maja pełną
świadomość kreacyjną formy oraz wiedzę potrzebną
zarówno do pracy na stanowisku projektanta- konstruktora
w przemyśle, jak i tworzenia własnych unikatowych dzieł.

Natalia Zielińska

Katarzyna Ostapowicz

Natalia Zieliśka

Katarzyna Ostapowicz

Aleksandra Jendryka

Anna Henbowicz

mgr Alicja Jarocińska
www.pro-art-design.pl

Pracownia projektowania mebli
i systemów meblowych
OGÓLNA FORMUŁA PRZEDMIOTU

Prowadzenie ćwiczeń z pełnego zakresu projektowania
jednostkowego mebla przemysłowego, mebla unikatowego,
tworzenie układów funkcjonalnych oraz zestawów mebli
o charakterze systemowym.
Spotkania ze studentami w pracowni mają charakter
wykładów wspartych korektami, konsultacjami powiązanymi
z tematem realizowanego zadania projektowego. Kolejnym
etapem prowadzonego tematu są spotkania, relacje
z poszczególnych etapów powstawania modeli w skali 1:1 na
terenie lub poza terenem uczelni.

Odpowiedzią na zadany temat jest dokumentacja projektowa
w postaci plansz prezentacyjnych oraz modeli/makiet
opracowywanego problemu. Modele w skali 1:1 wykonywane są
w sposób jednostkowy w szkolnej modelarni, zakładach
produkcyjnych i warsztatach pod nadzorem studentów oraz
osoby prowadzącej.
Studenci prezentują efekty swojej pracy na wystawach
i przeglądach.
W ramach pracowni realizowane są również projekty konkursowe,
prace dyplomowe z branży meblarskiej.

Tomasz Miłosz

Anna Skwierawska

Karolina Pięcek

Jnusz Miękus Dyplom magisterski 2015.
System mebli wypoczynkowych

Ewa Wolny Dyplom magisterski 2016
System mebli dla Nomadów

Wreonika Messyasz

Kordian Kacperski Dyplom licencjacki 2014 Krzesło konferencyjne.

Agnieszka Urbańska Nowoczesnae rozwiązanie dla małych powierzchni

Patrycja Sobańska

Agnieszka Urbańska Dyplom magisterski 2015
Systemu mebli młodzieżowych w oparciu
o konstrukcję skrzyniową

Katarzyna Schweikert System mebli tapicerowanych

Martyna Midel

Katarzyna Sokołowska Dyplom licencjacki 2015 System mebli pokojowych
o konstrukcji skrzyniowej

Katedra Projektowania Przemysłowego

Pracownia prof. Jerzego DERKOWSKIEGO
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/j_derkowski/
Cel Pracowni:
Celem Pracowni jest przygotowanie studentów do
projektowania przemysłowego produktów rynkowych we
wzrastającej skali trudności zadań. Proces dydaktyczny
opiera się o analizę i syntezę procesu użytkowego, ergonomię,
ekonomię oraz znajomość procesu wdrażania projektu do
produkcji przemysłowej.

Maria Wieprzkowicz Czajnik

Zestaw trzech noży kuchennych
Opis
Tematem projektu jest studium projektowe
noży kuchennych codziennego użytku
dla osoby praworęcznej. W skład
zestawu wchodzą trzy typy noży: Nóż
uniwersalny(tzw. Szefa kuchni), Nóż do
krojenia chleba, oraz nóż do sera.
Badanie funkcji noża pod kątem formy
rączek do trzymania, kształtu ostrzy oraz
ilość potrzebnego materiału.
Noże mają stalowe ostrza, rączki wykonane
z plastiku o adaptacji 43-45% wykończone
materiałem antypoślizgowym.

Anna Ingelewicz Noże

Tomasz Wnuk Samochód dostawczy pizzy

Tomasz Miłosz System łodzi

Barbara Godowska Kontener medyczny

Łukasz Grabacz Pojazd żyroskopowy

Katedra Projektowania Przemysłowego

Pracownia prof. nz. Janusza KONASZEWSKIEGO
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/j_konaszewski/
Celem pracowni jest przyswojenie studentom zarówno
umiejętności projektowania jak i wykonywania zawodu
w warunkach produkcji przemysłowej.
Praca projektanta wzornictwa przemysłowego wymaga
zdolności do: zaplanowania strategii procesu projektowego,
zdobywania niezbędnych informacji, metodyki
projektowania, osiągania rozwiązań nowatorskich, pracy
zespołowej, prezentacji i obrony swoich racji przed różnymi
gremiami odbiorców.

Tomasz Milosz Mobilny bungalow

Piotr Wnuk Pływający pojazd turystyczny AQUACAMP

Poprzez zdefiniowanie: istoty problemu projektowego,
kontekstu społecznego, panujących trendów, pozycjonowania
na rynku, kosztów, uwarunkowań ergonomicznych,
materiałów i technologii produkcji, projektant powinien
doprowadzić do powstania nowatorskiego projektu dającego
klientowi szansę sukcesu rynkowego. W oparciu o ponad
40-letnią praktykę projektową w Polsce i Szwajcarii, wyżej
wymienione umiejętności są przekazywane każdemu
studentowi w ramach indywidualnie prowadzonych
projektów.

Tomasz Mikrut Pojazd miejski CITYEGG

Tomasz Mikrut Budzik dla niewidomych

Valentyn Luzan Mebelki dla dzieci

Jan Młynarczyk Rower miejski dla Łodzi

Tomasz Miłosz Systemowy pojazd komunalny

Radosław Lechowski Narty biegowe letnie SKIBOLT

Zuzanna Karpińska Modułowa kafeteria do biura

Agnieszka Leszczyńska Ławka dla 6-latka

Magdalena Filipczak Siedziska

Tomasz Miłosz Pojazd miejski z napędem nożnym HULAJNOGA

Tomasz Miłosz Nowa koncepcja akordeonu

Katedra Projektowania Przemysłowego

mgr Alicja Jarocińska
www.pro-art-design.pl

Pracownia podstaw projektowania – 2
przedmiot wybierany przez studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.       
Cele pracowni:
Wykształcenie u studentów nawyku obiektywizowania,
umiejętności analizowania oraz podejmowania decyzji w
działaniach projektowych poprzez:
1. poznanie i rozwój technik zbierania informacji
- poszukiwanie związku zadania projektowego z
poszczególnymi zjawiskami, działami nauki,
2. analizę zbioru informacji - dokonanie wyboru wiedzy
przydatnej do rozwiązania zadań projektowych
3. systematykę zbioru danych poprzez: ustalenie zależności
elementu od całości i uwarunkowań zewnętrznych, ustalenie
hierarchii ważności

4. Podjęcie decyzji do działania
5. Przekształcenia w celu zbudowania modelu wybranego
procesu.
Szczególny nacisk kładziony jest na przekształcenie zasad
procesu bionicznego na proces użytkowy.
Częstym tematem jest również projektowanie zabawek,
pomocy dydaktycznych.
Istotna jest również kwestia poznania technik
prezentacyjnych wykonywanych zadań , zdolnych
odpowiedzieć na szeroki wachlarz udokumentowania
procesu realizacji ćwiczeń i projektów w krótkich fazach
dydaktycznych.

Magdalena Dacko

Nina Gawełda

Kamil Grzegorski

Agata Szewczyk

Yevgeniya Kuzmenko

Katedra Projektowania Przemysłowego

mgr Alicja Jarocińska
www.pro-art-design.pl

Pracownia ergonomii z elementami bhp
Cele dydaktyczne Pracowni Ergonomii to przede wszystkim:
- wpojenie studentom nieodłącznej od projektowania
świadomości ergonomicznej, zrozumienie zależności
panujących pomiędzy ergonomią a projektowaniem.
- przekazanie wiedzy o cechach i potrzebach użytkowych
w procesie użytkowania obiektów architektonicznych oraz
w procesie użytkowania wyrobów przemysłowych.
- wprowadzenie tej wiedzy do procesu projektowania
poprzez ćwiczenia z zakresu ergonomii korygującej,
usprawniającej i ergonomii innowacyjnej.

Aleksandra Ożarowska

- przygotowanie do analizy i oceny ergonomicznej
projektowanych i realizowanych zadaniach tematycznych.
Wiedza ergonomiczna, niezbędna w procesie projektowania
przekazywana jest w formie wykładów i podstawowych
ćwiczeń, uwzględniających w początkach kształcenia
uwarunkowania wynikające z istotnych do zadań
projektowych zagadnień. Nieodłącznym zagadnieniem
jest analiza ergonomiczna, antropometria we wszelkich
możliwych aspektach jak również wpływ ergonomii na
bezpieczeństwo stanowisk pracy.

Katarzyna Pawlik

Inna Dubas

Bidon

Anna Bykowska

Tomasz Bączkowski

Anna Bykowska

Aanastazja Różewska

