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Alicja Woland

Test Rorschacha/Pomnik osoby cierpiącej
II rok, I stopień
wzornictwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
odpowiedź na zadanie:
„Antypomnik”
Praca miała na celu poruszyć temat niesprawiedliwości
i okrucieństwa w polskich szpitalach psychiatrycznych.
Podczas mojego pobytu w ośrodku personel medyczny
wielokrotnie straszył pacjentów duchem tragicznie zmarłej chorej, która kilka tygodni wcześniej podpaliła się na
terenie oddziałowej palarni. Temat kobiety pojawiał się
wielokrotnie w żartach, docinkach i niewybrednych uwagach ze strony służby szpitala, miejsca gdzie osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej powinny spotykać się
z wyjątkową troską, akceptacją i wyrozumiałością by zapewnić im dobre warunki do odzyskiwania sił. Ze względu
na to jak bardzo dotknęła mnie historia zmarłej pacjentki,

która w oczach pielęgniarek stanowiła obiekt kpin, a także
doświadczona prze zemnie niesprawiedliwość i dyskryminacje ze strony szpitala, zdecydowałam się na stworzenie
dzieła które opowie historie moich przeżyć i będzie stanowić moja własna interpretacje pomnika osoby cierpiącej,
która wbrew swojej zgody i wiedzy stała się strachem.
Na kocu gaśniczym wykonanym z włókna szklanego wykonałam mozaikę z cekinów i wszywanych w materiał
drobnych akrylowych korali układająca się w kształt dziesiątej plamy pochodzącej z testu plam atramentowych
Rorschacha. Jest to test projekcyjny, który mimo znikomej wartości diagnostycznej nadal stosowany jest w lecznictwie. przeprowadzano go również na pacjentach rzeczonego szpitala, w tym tez na mnie. Obraz kolorowych
kleksów wpisał się już na stałe do popkultury jako symbol
badań psychiatrycznych. Plamy utworzone z czerwonych
elementów przypominają która wsiąkła w materiał niczym w całun w który owija się ciało po śmierci.

Filip Krauzowicz

Próg zwalniający z podeszw butów
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu
Bodźcem do podjęcia tematu było podwyższenie mandatów za przekroczenie prędkości w 2022 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. W moim projekcie
chciałem swoim działaniem zwrócić uwagę na nagminne
przekraczanie prędkości na drogach bocznych. Część społeczeństwa w moim rodzinnym rejonie (podhalu) mieszka
na osiedlach położonych przy drogach bocznych na których często ludzie nie zwracają uwagi na przekraczanie
prędkości. Większość takich dróg nie posiada chodnika
lub oświetlenia co w połączeniu z byt dużą prędkością
powoduje obawę/strach pieszego przy przemieszczaniu
się w okolicach domu po zmroku. Wykonany obiekt rozłożyłem na drodze bocznej, w środku dnia, w godzinach
1517 (godziny powrotu z pracy) by zwrócić uwagę jak
największej ilości mieszkańców na problem nadmiernej
prędkości.

Efekt końcowy prac:
Wybrałem próg zwalniający ze względu fakt bezpośredniego kontaktu tego obiektu z osobą kierującą pojazdem.
Materiałem użytym do jego wykonania są podeszwy butów które w przeciwieństwie koncepcji progu odnoszą się
do pieszego. Dzięki takiemu połączeniu obiekt odnosi się
do obu stron. Podeszwy połączyłem za pomocą dratwy.
Podeszwy zszyłem protektorem do góry, przeciwnie do
ich przeznaczenia, takie ułożenie ma symbolizować osoby
poszkodowane w wypadkach

Izabela Pawlikowska

Orły
II rok, II stopień
malarstwo

Praca przedstawia białą koszulę z rdzawym odbiciem orła
na plecach niczym całun. Odbicie powstało przez przyłożenie do wcześniej skomponowanej formy z prostych,
rdzewiejących starych, narzędzi przypisanych chłopom
- siekiery, widły, sierpy współczesnej koszuli nawiązującej do warstwy tzw. białych kołnierzyków. To zestawienie
przypomina nam o naszej tożsamości, historii i pochodzeniu jednocześnie obrazując współczesne formy pańszczyzny.

Jan Pacyga

Koc
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu
odpowiedź na zadanie: „Pamięć materii”
Projekt odnosi się do wspomnień przestrzeni gospodarczej pod domem mojej babci. Na początku znajdowała się
tam cukiernia należąca do pradziadka oraz dziadka. Następnie przez kilkanaście lat mój ojciec wykorzystywał tą
przestrzeń jako stolarnię. Podczas pierwszej fali pandemii
spędzałem tam czas konstruując różne obiekty do szkoły.
Miejsce to jest cały czas żywe i trwałe. Ze względu na
babcię ten dom kojarzy mi się z dzieciństwem – ciepłym,
beztroskim i błogim. Myśląc o tym przypominają mi się
zabawy w tej przestrzeni z moim siostrami, następnie
podpatrywanie taty jak pracuje, pomaganie mu i praca.
Projekt to koc skonstruowany z dziecięcych ubrań. Koc
jako coś przyjemnego, miękkiego. Natomiast dziecięce
ubrania – wspomnienie dzieciństwa mojego i mojej rodziny. Ubrania należały do członków mojej rodziny. Przechodziły z pokolenia na pokolenie, są trwałe. Nawiązują do
tej przestrzeni – Warstatu – również żywego i trwałego.

Oskar Kobiałka

Kotwica
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu
Przed laty podczas niedzielnego spaceru nad Morzem
Bałtyckim, będąc jeszcze małym dzieckiem, znalazłem na
samym brzegu plaży starą rzemieślniczą kotwicę z łodzi
rybackiej. Od tego momentu, przez kilkanaście lat służyła
ona jako ozdoba w rodzinnym ogrodzie. Aż do dziś, kiedy
postanowiłem nadać jej drugie życie zmieniając jej przeznaczenie.
Postanowiłem przekształcić starą kotwicę w obiekt
rzeźbiarski, który w głównej mierze poświęcony jest lokalnej społeczności Kołobrzegu i okolic. Do tego celu
użyłem kolorowych wstęg oraz drutu kolczastego znalezionego na wybrzeżu w miejscowości Rogowo (15 km
od Kołobrzegu). Jako iż kotwica jest symbolem trwania
w wierze chrześcijańskiej, kolory wstęg są symbolami
liturgicznymi. Oprócz tego symbolizuje ona statyczność,
bezpieczeństwo, ale też i uwięzienie. Drut kolczasty ma
symbolizować ograniczenie, cierpienie.Kotwice (choć

w innej formie niż współczesne) w przeszłości często były
wykorzystywane do topienia ludzi (np. Ikonografia Świętego Klemensa I).
Obiekt przedstawia:
• Cierpienie rodzin poległych na morzu (między innymi
KOŁ-31);
• Hołd rodzinom poległym na morzu;
• Religijną koneksję regionu;
• Kapliczkę poświęconą św. Piotrowi;
• zwrócenie uwagi na problem utonięć których można
było uniknąć;
Gotowy obiekt został umieszczony na kutrze KOŁ-138
przy Kościele Matki Boskiej Licheńskiej w Grzybowie.

Estera Broda

Fantom
I rok, II stopień
wzornictwo
Kiedy dzieciak umiera na chorobę nowotworową, to
wszyscy w oczywisty sposób pochylają głowę w smutku.
Deklarują pomoc. A często nawet naprawdę pomagają. Bo
każdy myśli sobie – to niesprawiedliwe. Taki niewidoczny
wróg niszczy organizm kogoś tak młodego?
Ale gdy choroba nie objawia się fizycznym uszkodzeniem ciała? Gdy naprawdę jest niewidoczna? Gdy
ciężko ją zrozumieć i pojąć racjonalnym umysłem? Gdy
po prostu cholernie mało się o niej wie?”
Praca jest nawiązaniem do książki Witolda Beresia
i Janusza Schwertnera “Szramy. Jak psychosystem niszczy nasze dzieci” (fragment powyżej) i do osobistych przeżyć autorki. Fantom dziecka kryje w sobie przedmioty
takie jak leki, żyletki, sznurówki i inne, związane bezpośrednio z osobami cierpiącymi w niewydolnym systemie
oświaty i fatalnej służbie zdrowia, zwłaszcza psychicznego. Bo choroby psychiczne to społeczne tabu.

Rafał Zakrzewski

bez tytułu
I rok, II stopień
wzornictwo

Zakłady Chemiczne Police

Weronika Tabor

List 34
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu

Odpowiedź na zadanie:
„Antypomnik”
Kim są ci ludzie w nazwach przystanków?
W samym Szczecinie jest ponad 40 przystanków nazwanych dla upamiętnenia ważnych postaci historycznych. Są
to swoiste pomniki wmieszanew miasto, pełniące funkcje
użytkowe. Dla większości ludzi wiele nazwisk z przystanków pozostaje nieznana. Z czasem ich imiona zaczynają
odklejać się od postaci. I stają się bardziej nazwą lokacji niż realnego człowieka. Dzieło artystyczne powstało
napodstawie biografii Melchiora Wańkowicza, którego
nazwiskiem nazwano przystanek na osiedlu Majowym
w Szczecinie.

Melchior Wańkowicz i historia „listu 34”

Treść „Listu34”

Urodzony 10 stycznia 1895 r. w Kałużycach, zmarły 1974
r. w Warszawie. Był polskim pisarzem publicystą, dziennikarzem, reportażystą. Uważany za jednego z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej.
Jednym z ciekawszym z epizodów w jego biografii jest
podpisanie „listu 34”. List napisany został przez Antoniego Słonimskiego i podpisany przez 34 przedstawicieli polskiej inteligencji w 1964 r. Wysłany premierowi Józefowi
Cyrankewiczowi dnia 14 marca 1964 roku był protestem
przeciw zaostrzającej się cenzurze po latach polskiej „Odwliży” z lat 1953-1957. Sam Wańkowicz po podpisaniu
listu trafił do aresztu za rzekome szpiegostwo.

„Do Pana Premiera Józefa Cyrankiewicza:
Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuacjęzagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani,
uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element
postępu, powodowani troską obywatelską, domagają sięzmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu prawza gwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.”
Można zauważyć, że tekst, za wyjątkiem części z ograniczeniem przydziału papieru, można śmiało przyrównać również
do współczesnych. Postulaty zawarte w treści są aktualne
w dobie przekłamanych informacji z telewizji polskiej, internetowych fake newsów, zbyt emocjonalnego przekazu
w artykułach.

Rzeźba jest zamrożoną w bryle lodu kopią “listu 34”. Lód
stanowi odniesienie do Odwliży, jest jej przeciwieństwem.
Postulaty przeciw cenzurze, uwięzione w lodzie są symbolem dzisiejszych zmagań o rzetelne informacje, swobodę
w dyskusji i krytyce. Rzeźba zawisła na przystanku autobusowym “Wańkowicza” jako upamiętnienie Melchiora
Wańkowicza i przedstawienie go jako polskiego inteligenta z XX w. Dodatkowo przystanek jako miejsce zatrzymania się i zadumy, daje dobrą możliwość zapoznania się
z rzeźbą. Warto wspomnieć, że przystanki są miejscem
korzystania z mediów społecznościowych, kontaktu z informacjami, artykułami, co może uwydatnić przekaz obiektu.

Wincenty Kwiatkowski

Krzesełko/Pamięć materii
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu

Odpowiedź na zadanie:
„Pamięć materii’
Przedmiot, który przyszedł mi na myśl po zaznajomieniu
się z tematem, to krzesełko dla dzieci zniszczone przez
mojego ojca w kłótni ze mną. Mebel odkąd stoi w moim
domu jest świadkiem wielu ciężkich dla mnie sytuacji
związanych z rodzicielem.
Z zamiarem zgłębienia tematu powstała mapa
myśli wychodząca od słów Krzesło, Dziecko i Agresja. Jej wynikiem jest dojście do miękkiej i przyjemnej formy poduszki do której możemy się przytulić
w niekomfortowej, smutnej lub drażniącej sytuacji.

