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Szanowni Państwo 
Uczestnicy Wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”
Gdańsk 2015

pragnę serdecznie pozdrowić uczestników, pedagogów i gości 7. edycji wystawy Naj-
lepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych.

Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to wizytówka Gdańska, wspania-
łe przedsięwzięcie artystyczne promujące utalentowanych plastyków. To impreza mają-
ca wpływ na przyszłość polskiej sztuki.

Ciepłe słowa kieruję do uczestników wystawy. Pokazujecie swój wielki talent i wrażli-
wość artystyczną, dzielicie się z nami świeżym spojrzeniem na świat. Życzę Wam radości 
i satysfakcji z obranej drogi twórczej.

Szczególne słowa uznania przekazuję pedagogom, którzy z oddaniem dbają o rozwój 
umiejętności warsztatowych oraz o wrażliwość młodych artystów.

Gorąco dziękuję organizatorom i fundatorom nagród, dzięki którym wystawa Najlepsze 
Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych promuje młodych artystów.

Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów i niezapomnianych przeżyć artystycznych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło mi zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym katalogiem, będą-
cym podsumowaniem kolejnej – siódmej – już odsłony niezwykle ciekawego przedsię-
wzięcia, jakim jest Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 
2015.

Rad jestem, że właśnie Pomorze jest miejscem, gdzie swoje prace dyplomowe prezento-
wać mogą najzdolniejsi absolwenci wyższych uczelni plastycznych w kraju. Wiem, że ten 
cenny projekt cieszy się również uznaniem młodego środowiska adeptów sztuki. Jestem 
przekonany, że ta swoista platforma wymiany doświadczeń oraz promocji twórczości jest 
istotnym elementem wspierania rozwoju młodych artystów. 

Serdecznie dziękuję Organizatorom za trud i konsekwencję w przygotowaniu tegorocznej 
edycji konkursu i zapraszam na to wyjątkowe spotkanie z młodą, ambitną sztuką wysoką!

Z wyrazami szacunku

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
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Szanowni Państwo,

17 lipca 2015 roku Akademia Sztuk Pięknych otwiera przestrzenie Wielkiej Zbrojowni dla 
mieszkańców, turystów i - przede wszystkim - dla Sztuki. Jest mi niezmiernie miło ko-
lejny raz objąć patronatem wystawę Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych. 
Cieszę się, że to w Gdańsku spotykają się akademickie środowiska twórcze z całej Polski, 
żeby uhonorować najbardziej wartościowe dyplomy studentów uczelni plastycznych 
w 2015 roku.

Wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” z roku na rok zdobywa coraz 
większe zainteresowanie odbiorców i miłośników sztuk plastycznych. Pozwala obcować 
z twórczością młodych artystów, prognozując i ukazując nowe tendencje w rozwoju 
tak różnorodnych dziś sztuk wizualnych. Dla uczestników jest ona okazją do pozyskania 
kontaktów i zawarcia znajomości zawodowych w świecie sztuki. Dla uczelni jest to moż-
liwość integracji przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Dla publiczności to jedyna 
w swoim rodzaju okazja ujrzenia tego, co najciekawsze w dorobku wstępującego po-
kolenia artystów.

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do obejrzenia Wystawy „Najlepsze Dyplomy Akade-
mii Sztuk Pięknych 2015” - jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych sztukom 
plastycznym w Gdańsku. Uczestnikom wystawy życzę, aby wytrwale realizowali obrane 
cele artystyczne oraz nie ustawali w poszukiwaniach twórczych. Wszystkim odwiedzają-
cym, organizatorom i jurorom życzę, by ta wystawa była dla nich żródłem piękna, emocji 
i refleksji nad nieustanną przemianą w sztuce.

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
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Szanowni Państwo,

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015 to już siódma edycja tego ważnego 
wydarzenia, którego organizatorem jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prezen-
tacja prac dyplomowych absolwentów roku akademickiego 2014/2015, nominowanych 
przez macierzyste uczelnie do udziału w tej wystawie, obejmuje różnorodne realizacje: od 
malarstwa, grafiki i rzeźby, aż po instalacje, wideo i wideoinstalacje. Dla nich otwiera się 
przestrzeń wyjątkowa – przestrzeń Zbrojowni Sztuki. Wyrażam nadzieję, że dla gości od-
wiedzających Zbrojownię twórczość młodych artystów rozpoczynających samodzielną 
drogę, zestawiona w jednej przestrzeni i w jednym czasie, będzie budzić emocje i stanie 
się przyczynkiem do głębszych refleksji.

Dziękuję Pani Profesor Małgorzacie Omilanowskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Panu Mieczysławowi Strukowi Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Panu 
Pawłowi Adamowiczowi Prezydentowi Miasta Gdańska za wieloletnie, przyjazne wspar-
cie i patronowanie temu przedsięwzięciu, jak i przyznane nagród dla artystów będących 
na początku swojej drogi artystycznej. Od 2014 roku fundatorem nagrody jest również 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Gorące podziękowania kieruję do wszystkich zaangażo-
wanych w działania, dzięki którym wystawa może przyczynić się do promocji młodych 
artystów.
Rektorom uczelni artystycznych i zaproszonym gościom dziękuję za ich znaczące w wielu 
obszarach uczestnictwo.    

Gratuluję wszystkim autorom prac biorących udział w wystawie Najlepsze Dyplomy Aka-
demii Sztuk Pięknych 2015 i życzę wielu sukcesów w pracy artystycznej i w życiu osobi-
stym.

prof. Ludmiła Ostrogórska
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
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Dyplomacja i punkt przecięcia trzech osi
    

  ...Kiedyś trzeba jednak zadebiutować w życiu. 
Nie można się od tego wymigać.

Patrick Modiano 

Powyższe zdanie Patricka Modiano, wyrwane z kontekstu jego powieści „Nawroty nocy”, nasunęło 
mi się w chwili, gdy zaczęłam zastanawiać się nad tegoroczną edycją Ogólnopolskiej Wystawy 
Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Jest to bowiem moment, w którym młodzi artyści i artystki wkraczają na scenę 
artystyczną, wychodząc z mikroklimatu własnych uczelni i pieleszy pracowni, które niejed-
nokrotnie spowijają niczym miękki, przytulny i bezpieczny kokon. Ich dyplomy zostały wybrane 
jako najlepsze, wyróżniające się i w pewnym sensie mają reprezentować poszczególne akademie 
(jakże urocze są te zakulisowe szepty o tym, jaka uczelnia ma najlepsze np. malarstwo, a która jest 
konserwatywna! Który z mistrzów produkuje swoje klony, a kto pozostawia absolwentom swojej 
pracowni totalną swobodę i intensywnie inspiruje do wkroczenia na własne ścieżki itp.). 
Uczestnicy wystawy konfrontują się z pracami innych młodych twórców, rywalizują, poddają się 
ocenie jury, liczą na to, że zostaną zauważeni przez krytyków sztuki. Oczywiście wielu spośród nich 
wystawiało swoje realizacje wcześniej, lecz pokaz najlepszych dyplomów wydaje mi się jednak 
przełomowy – w spektakularnej przestrzeni Zbrojowni Sztuki dochodzi do debiutu i nie można się 
od tego wymigać. Na młodych i ich sztukę czeka świat: pociągający i niebezpieczny zarazem.
Krytycy sztuki przyglądają się każdej kolejnej edycji wystawy, próbując wyróżnić rysujące się 
tendencje i rozpoznać trendy znamienne dla generacji twórców właśnie opuszczających aka-
demie. Przybywają – znam to uczucie z własnego doświadczenia – wygłodniali nowych wra-
żeń oraz oczekujący świeżości czy powiewu czegoś zaskakującego, odpowiadającego naszej 
epoce. Jednak w obecnych czasach szalenie trudno takie oczekiwania i ów głód zaspokoić. 
Uderza bowiem przede wszystkim różnorodność artystycznych poszukiwań, rozpiętych od 
sztuki autonomicznej po społecznie zaangażowaną, od poważnej po nasyconą ironią, od dzieł 
mieszczących się w ramach tradycyjnych gatunków sztuki po nowe media i performance, od 
miniaturowych do monumentalnych… Uwidaczniają się również liczne świadome lub nieuświa-
damiane dialogi z artystyczną tradycją i spuścizną poprzednich epok, które mogą być zarówno 
twórcze i pokazujące daną kwestię z nieoczekiwanej perspektywy, jak i naśladowcze i mieszczące 
się w kategoriach wyważania już dawno otwartych drzwi. Młodzi, wkraczający na scenę w epo-
ce ponowoczesnej i postartystycznej, zazwyczaj nie łączą się w grupy i nie piszą wyrazistych, 
płomiennych manifestów pokoleniowych. Trudno wskazać więc jakieś dominujące nurty, można 
raczej mówić o rozproszonej energii pola minowego , gdzie tu i ówdzie rozlegają się wybuchy, 
choć nie można przewidzieć, czy i w jakim miejscu one nastąpią. Może taki wybuch usłyszymy 
w trakcie tegorocznej edycji wystawy? 
Wiesław Juszczak, poświęcając książkę wczesnej twórczości Wojciecha Weissa, pokusił się o sfor-
mułowanie ogólnych cech znamionujących młodzieńczą twórczość.  Poczynania artystyczne 
młodych twórców wiążą się przede wszystkim z poszukiwaniem własnej, indywidualnej drogi. 
Postawa tego rodzaju, zdaniem Juszczaka, objawia się w nieustannych zmianach środków wyrazu, 
w tworzeniu dzieł zaskakująco dojrzałych obok szkolnych, czy w występowaniu obok siebie roz-
maitych konwencji określanych jako niezborność stylistyczna. Uwidacznia się ona także w częstym 
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uleganiu wpływom oraz stawianiu kroków wstecz i eksplorowaniu bocznych ścieżek kuszących 
rozgorączkowaną wyobraźnię. Młody artysta często obraca się wokół przypomnień czegoś znane-
go, a w jego twórczości wyczuwalne są niepokój i gwałtowność. Myślę, że uwagi Juszczaka, mimo 
tego, że były formułowane w latach 70. XX wieku i w relacji do malarza czynnego na przełomie 
stuleci XIX i XX, w dużej mierze zachowują swoją aktualność. Wystawa najlepszych dyplomów 
daje nam wgląd tylko w pojedyncze, wyrwane z kontekstu prace poszczególnych uczestników 
i uczestniczek – za nimi, jakby w tle, możemy domyślać się jednak owego młodzieńczego nie-
pokoju i uporczywego poszukiwania własnej indywidualności artystycznej w połowie drugiej 
dekady XXI wieku. 
Za każdym z prezentowanych dyplomów stoi także konkretna pracownia i konkretny promotor. 
W niektórych atelier stawia się bardziej na intuicję, w innych zaś docenia się zaplecze teoretyczne 
i samoświadomość twórcy. Patrząc na poszczególne realizacje, nie możemy dociec, ile jest w nich 
atmosfery pracowni i jej programu, ile wskazówek profesorskich, a ile własnej inwencji autorki 
czy autora. W większości przypadków do dyplomu studenci zmagają się z zadaniami, które otrzy-
mują od prowadzących. Często dopiero dyplom jest tym momentem, gdy oczekuje się od nich 
podejmowania samodzielnych artystycznych decyzji: wyboru problematyki, jak i odpowiedniej, 
kompatybilnej do pomysłu formy. Jest to kluczowy i jednocześnie bardzo stresujący moment: gdy 
młody twórca powinien kreować owo okolicznościowe dzieło z własnej potrzeby, by rozwiązać 
nurtującą ją/go osobiście kwestię. Można mieć nadzieję, że w takich pracach wyczuwa się ładunek 
intensywnej i autentycznej energii, która nie wynika z odrabiania zadania, lecz z własnych bebe-
chów danego indywiduum, jakby określił to Witkacy. 
Chociaż Umberto Eco postrzegał tę kwestię dokładnie odwrotnie. Włoski pisarz i badacz kultury 
podkreślał, że to właśnie na zlecenie napisał swoje najciekawsze teksty: „Czym jest tekst okolicz-
nościowy i jakie są jego zalety? Otóż z reguły jego autor nie ma w planach zajmować się danym 
tematem, lecz zmusza go do tego czyjaś prośba o przygotowanie kilku wykładów lub wypowiedzi. 
Ta inspiracja nakazuje mu rozważanie czegoś, co inaczej by przeoczył – i niejednokrotnie temat 
‚zadany’ okazuje się bardziej twórczy od podyktowanego własną zachcianką. Inną zaletą tekstu 
okolicznościowego jest to, że nie zmusza do oryginalności za wszelką cenę (…).” 
Czym więc powinien być dyplom: okolicznościowym zadaniem czy rozstrzygnięciem indywidual-
nego problemu nurtującego danego artystę? Nie mam na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. 
Może bowiem istnieje gdzieś punkt przecięcia tych dwóch aspektów, tych dwóch osi, w którym 
dochodzi do kumulacji szczególnie twórczej energii? Oczywiście taki punkt każdy z młodych adep-
tów sztuki musi dla siebie odnaleźć indywidualnie. Do tych dwóch osi dodałabym jednak jeszcze 
trzecią: oś naszych czasów. Podobnie jak Mieczysław Porębski uważam, że sztuka jest najczulszym 
instrumentem kontrolnym dla wszystkiego, w co wierzę i co mnie otacza: „Dlatego żądam od niej 
dużo. Żądam między innymi, by mi unaoczniła i potwierdziła sens czasu, w którym żyjemy.” Powie-
działabym zatem, że tworzenie dyplomu to swego rodzaju dyplomacja – ale nie wobec promoto-
ra/promotorki czy tradycji artystycznej, lecz wobec punktu przecięcia owych trzech osi. 

Marta Smolińska



Diplomacy and the point of intersection of three axes
      

...One day we need to make a debut in our lives. 
We cannot shirk it. 

Patrick Modiano 

The above sentence by Patrick Modiano, taken out of the context of his novel entitled “The Night 
Watch”, came to my mind as I started thinking about this year’s edition of the Esteemed Gradu-
ates of Polish Academies of Fine Arts Exhibition, organized by the Academy of Fine Arts in Gdańsk. 
For that is precisely the moment when young artists enter the stage, they quit the microclimate 
of their home academies and the hearth and home of their studios which frequently envelop 
them like a soft, cosy and safe cocoon. Their diploma works have been selected, as they are the 
best, they stand out and, to a certain extent, they represent the respective academies (oh, we 
adore those back-room whispers: which academy has e.g. the best painting faculty, which one 
is conservative! Who among the masters produces his clones, and who leaves the graduates of 
his/her studio absolute freedom and intensely inspires them to choose their own paths etc.) The 
participants of the exhibition are confronted with works by other artists, they compete, they are 
judged by the jury, they hope to be noticed by art critics. Obviously, many of them have exhibited 
their  projects before, but the esteemed graduates exhibition seems critical, in my opinion – the 
spectacular interiors of the Armoury of Art host their debut and they cannot shirk it. The world, an 
attractive and at the same time dangerous one, awaits the young and their art.  
Art critics observe every edition of the exhibition, trying to identify the latest trends and to recog-
nize characteristic tendencies in the generation of artists now graduating from academies of fine 
arts. They come – I know the feeling from my own experience – hungry for new impressions and 
expecting freshness or a surprising note, worthy of our times. However, nowadays, it is extremely 
difficult to fulfil such expectations and to satisfy that hunger. What is striking is the diversity of 
artistic quests, from autonomous art to socially engaged forms, from serious art to works loaded 
with irony, from works corresponding to traditional artistic genres to new media and performance, 
from miniatures to monumental works… Many conscious or subconscious dialogues with artistic 
tradition and the heritage of past epochs are exposed. They may be creative and present the issues 
from an unexpected perspective, or imitative and belong to the category of works reinventing the 
wheel. The young, entering the stage in postmodern and post-artistic times, usually do not form 
groups and do not compose expressive and fervent generational manifestos. Therefore, it is hard 
to identify dominating currents, we should rather talk about the dispersed energy of the minefield 
, where explosions are heard here and there, although whether and where an explosion will occur 
cannot be guessed. Will we hear such an explosion during this year’s edition of the exhibition? 
Wiesław Juszczak, who devoted his book to the early works by Wojciech Weiss, attempted to 
formulate the general features characterizing the creative activity of young artists.  The artistic  
projects by young artists are mainly related to the search of their own individual path. Such an ap-
proach, according to Juszczak, translates into frequent changes in means of expression, in creating 
surprisingly mature works next to schematic ones, or in the juxtaposition of various conventions, 
defined as stylistic clumsiness. It is also visible in the common impressionability, heading back-
wards and exploring side paths luring the fevered imagination. The young artist often revolves 
around reminiscences of something familiar, while anxiety and impetuousness may be identified 
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in his/her works. In my opinion, although Juszczak’s comments were formulated in the 1970s and 
they concerned an artist who was active in the late 19th and early 20th century, they generally re-
main valid today. The esteemed graduates exhibition only gives us insight into single participants, 
out of context – behind them, as if in the background, we may suspect the juvenile anxiety and 
stubborn search for one’s artistic individuality in the second half of the 2010s. 
Every presented diploma work represents a concrete studio and a concrete supervisor. In some 
ateliers intuition is more valued, others opt for theoretical background and the artist’s self-con-
sciousness. Looking at the individual projects, we do not know to what extent they express the 
atmosphere of the studio and its programme, how much is due to the professor’s suggestions, 
and what results from the author’s own initiative. In most cases, until the diploma work, students 
face tasks assigned by the supervisors. Frequently, the diploma is the first moment when they are 
expected to take independent artistic decisions: select the theme, as well as an appropriate form, 
compatible with the idea. That is a key and also very stressful moment: when the young artist 
should create a work for a special event out of their own initiative, in order to solve an issue that 
preoccupies him/her. We may hope that in such works the load of intense and authentic energy 
is noticeable, which does not result from completing a task, but out of the individual’s guts, as 
Witkacy would have put it. 
However, Umberto Eco was of a quite opposite opinion. The Italian writer and cultural researcher 
emphasized that his most interesting texts were created exactly because they were commis-
sioned: “What is a text written for a specific event and what are its advantages? Well, in principle, 
the author did not plan to deal with a given issue, but he is forced to do so on somebody’s request 
to prepare a series of lectures or speeches. That inspiration makes him ponder on something he 
would otherwise have missed – and frequently the “assigned” topic turns out to be more creative 
than the ones dictated by the author’s own whim. Another advantage of those special texts is the 
fact that they do not oblige the author to be original at all cost (…).” 
Finally, what should a diploma work be? An assignment for a special occasion or a solution to an 
individual issue preoccupying the artist? I cannot answer the question unequivocally. For maybe 
somewhere there is a point of intersection of the two aspects, the two axes where a particularly 
creative energy is cumulated? Obviously, every young aspiring artist must find such a point indi-
vidually. However, I would add a third axis – the axis of our times. I agree with Mieczysław Porębski 
that art is the most sensitive measuring instrument for everything I believe and everything that 
surrounds me: “Therefore, I expect a lot from it. I expect, among other things, that art demonstrate 
and confirm the sense of the times we live in.” We could say that creating a diploma work is a cer-
tain diplomacy – but not with regard to the supervisor or artistic tradition, but in relation to the 
intersection of those three axles.  

Marta Smolińska
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Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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prof. Ludmiła Ostrogórska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
             

prof. Antoni Cygan
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach           

dr hab. Jan Tutaj
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie            

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak 
Akademia Sztuk Pięknych w  Łodzi               

prof. Marcin Berdyszak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu                  

dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. AS
Akademia Sztuki w Szczecinie             

dr hab. Wojciech Zubala, prof. ASP
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie               

prof. Piotr Kielan
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

       
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
   

prof. Andrzej Klimowski 
Royal College of Art in London             

prof. Wiktor Jędrzejec
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego           

Beata Jaworowska
Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kultury

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
    

Iwona Bigos
Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej 

prof. Janusz Fogler 
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
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Magdalena Pela

Magdalena Stępnicka

Barbara Formella

Cezary Westfalewicz

Barbara Stec
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Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
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AS
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Gd
ań

sk Magdalena Pela 
Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „All-over. Struktura tłumu” 
Promotor: prof. Jerzy Ostrogórski
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Gd
ań

skMagdalena Stępnicka 
Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „Autopsja” 
Promotor: prof. Mieczysław Olszewski
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sk 22Barbara Formella 
Kierunek studiów: intermedia 
Temat pracy: „Beautiful Deformations”
Promotor: prof. Wojciech Zamiara
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ań

skCezary Westfalewicz  
Kierunek studiów: rzeźba 
Temat pracy: „Realny, wirtualny, integralny”
Promotor: prof. Katarzyna Józefowicz
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sk Barbara Stec 
Kierunek studiów: grafika 
Temat pracy: „Lęk”
Promotor: prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
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Kamil Kocurek

Marta Czarnecka

Mateusz Hajman 

Pawel Siodłok

Mateusz Rafalski
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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
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AS
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Ka
to

wi
ce Kamil Kocurek 

Kierunek studiów: grafika, specjalność grafika warsztatowa 
Temat pracy: „Topografia wojny” 
Promotor: prof. Jan Szmatloch

28



AS
P 

Ka
to

wi
ce29 Marta Czarnecka

Kierunek studiów: malarstwo  
Temat pracy: „Re-interpretacje” 
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak



AS
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ce Mateusz Hajman

Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „Laboratorium” 
Promotor: dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
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ce31 Pawel Siodłok 

Kierunek studiów: grafika, specjalność grafika warsztatowa 
Temat pracy: „Satori”
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP



AS
P 

Ka
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ce Mateusz Rafalski 

Kierunek studiów: grafika, specjalność: grafika warsztatowa 
Temat pracy: „Brud” 
Promotor: prof. dr hab. Józef Budka
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Emilia Kina

James Sierżęga

Kaja Wojtyga

Tomasz Kręcicki
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Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
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36Emilia Kina
Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „Martwe oko” 
Promotor: prof. Adam Brincken
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ów37 James Sierżęga
Kierunek studiów: rzeźba 
Temat pracy: „Ultima Thule”
Promotor: prof. Bogusz Salwiński



Kaja Wojtyga
Kierunek studiów: grafika 
Temat pracy: „Kolekcja”
Promotor: prof. Krzysztof Tomalski
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ów39 Tomasz Kręcicki 
Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „Wspomienia”
Promotor: prof. Andrzej Bednarczyk
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Kamil Kucharski

Damian Idzikowski

Małgorzata Stebart 

Marta Zarębska 

Karolina Zaborska
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Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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AS
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Łó
dź 42Kamil Kucharski 

Kierunek studiów: intermedia 
Temat pracy:„Showreel, Showreel - artystyczna rejestracja tworzenia filmu”  
Promotorzy: prof. Krzysztof Rynkiewicz, prof. Wiesław Karolak



AS
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Łó
dź43 Damian Idzikowski 

Kierunek studiów: grafika i malarstwo
Temat pracy: Cykl grafik inspirowanych fotografiami dokumentującymi historie łódzkiego Getta 
Promotor: dr hab. Sławomir Ćwiek 



AS
P 

Łó
dź 44Małgorzata Stebart

Kierunek studiów: malarstwo
Temat pracy: „Akt- kreacje przestrzeni”
Promotor: prof. Tomasz Chojnacki  
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Łó
dź45 Marta Zarębska 

Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „Niezauważalne - cykl obrazów” 
Promotor: dr hab. Piotr Stachlewski, prof. ASP
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Łó
dź 46Karolina Zaborska

Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Temat pracy: „Megalopolis-terror cywilizacji”  
Promotorki: prof. Jolanta Wagner, dr Marta Tomczyk
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Maciej Olszewski

Justyna Krystyna Śmidowicz

Magdalena Martyniuk

Veronika Moshnikova

Aleksandra Lison 
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Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
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ń 50Maciej Olszewski
Kierunek studiów: intermedia 
Temat pracy: „System”
Promotor: prof. Sławomir Sobczak



UA
 P

oz
na

ń51 Justyna Krystyna Śmidowicz
Kierunek studiów: malarstwo 
Temat pracy: „W wolnych chwilach maluję” 
Promotor: prof. Wojciech Łazarczyk
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ń 52Magdalena Martyniuk
Kierunek studiów: rzeźba 
Temat pracy: „Torsy”
Promotor: prof. Jacek Jagielski
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ń53 Veronika Moshnikova
Kierunek studiów: grafikai i komunikacji wizualnej 
Temat pracy: „Przestrzenie Utracone”
Promotor: prof. Mirosław Pawłowski



UA
 P

oz
na

ń Aleksandra Lison 
Kierunek studiów: edukacja artystyczna 
Temat pracy: „Granica odwrotna”
Promotor: prof. Marcin Berdyszak
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Agnieszka Kucharska

Małgorzata Goliszewska

Małgorzata Michałowska 

Magdalena Sakowska-Carło

Lena Możejewska
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Akademia Sztuki w Szczecinie

57



Agnieszka Kucharska 
Kierunek studiów: grafika, specjalność: multimedia
Temat pracy: „...biec...za lasem...skręcić...”
Promotorzy: dr hab. Agata Michowska, prof. AS i prof. Wojciech Łazarczyk
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in59 Małgorzata Goliszewska 
Kierunek studiów: grafika, specjalność: multimedia 
Temat pracy: „Siostry Bliźniaczki: trzydzieste urodziny” 
- projekt intermedialny
Promotor: dr hab. Agata Zbylut, prof. AS



Małgorzata Michałowska 
Kierunek studiów: grafika, specjalność multimedia

Temat pracy: „Posag”
Promotor: prof. Kamil Kuskowski
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in61 Magdalena Sakowska-Carło 
Kierunek studiów: grafika, specjalność: multimedia 
Temat pracy: „Życiowe historie”
Promotorzy: dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS i dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. AS



62Lena Możejewska 
Kierunek studiów: grafika - multimedia
Temat pracy: „Nieobiektywne. Obiektyw fotograficzny jako narzędzie subiektywnego odwzorowania upływu czasu”
Promotor: dr hab. Waldemar Wojciechowski
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Katarzyna Borys 

Magdalena Łazarczyk 

 Sławomir Mściwoj Gębczyński 

Katarzyna Dyjewska 

Patrycja Barkowska
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
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aw

a Katarzyna Borys
Kierunek studiów: grafika
Temat pracy: „Czujące Ciało”
Promotor: prof. Piotr Smolnicki
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a67 Magdalena Łazarczyk 
Kierunek studiów: sztuka mediów
Temat pracy: „Na piętrze po prawej nikogo nie ma” 
Promotor: prof. Mirosław Bałka
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ar
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a Sławomir Mściwoj Gębczyński 
Kierunek studiów: malarstwo
Temat pracy:  „Banalność”
Promotor: prof. Jarosław Modzelewski

7668
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a69 Katarzyna Dyjewska 
Kierunek studiów: malarstwo
Temat pracy: „Puste miasto” 
Promotor: prof. Krzysztow Wachowiak
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W
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a Patrycja Barkowska 
Kierunek studiów: rzeźba
Temat pracy: „Progi”
Promotor: prof. Adam Myjak
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Zuzanna Wollny

Katarzyna Frankowska

Andreea Anghel

Paulina Piecyk

Karolina Ludwiczak
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Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
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cła
w 74Zuzanna Wollny

Kierunek studiów: mediacja sztuki
Temat pracy: „Kuchnia - projekt społeczny. Przestrzenie mediacji. Nie ma miejsca bez ludzi. Interaktywny projekt multimedialny”
Promotorzy: dr Tomasz Opania, mgr Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
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w75 Katarzyna Frankowska 

Kierunek studiów: malarstwo
Temat pracy: „Ja to ktoś inny” 
Promotorzy: prof. Stanisław Kortyka, prof. Paweł Jarodzki
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w 76Andreea Anghel

Kierunek studiów: grafika, specjalność grafika artystyczna w języku angielskim 
Temat pracy: „Certej (is) Mine”
Promotorki: dr hab. Alicja Janik, dr Magdalena Hlawacz
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w77 Paulina Piecyk

Kierunek studiów: rzeźba 
Temat pracy: „Mowa ciała, siedem grzechów głównych”
Promotor: prof. Janusz Kucharski
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w 78Karolina Ludwiczak

Kierunek studiów: sztuka i wzornictwo szkła 
Temat pracy: „Właściwości estetyczne szkła jako inspiracja do kreowania małych form rzeźbiarskich”
Promotor: prof. Małgorzata Dajewska
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2009 r.

NAGRODA REKTORÓW

Joanna Zdzienicka
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

za dyplom pt.  „Archiwum w poszukiwaniu niedoskonałości”

NAGRODA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Michał Wielopolski
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

za dyplom pt.  „Przenikanie”  
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2010 r.

NAGRODA REKTORÓW

Marcin Zawicki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt.  „Hollow art”

NAGRODA 
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rafał Jeniec
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Przedmioty transformacji”

NAGRODA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Luiza Kolasa
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

za dyplom pt. „Cokolwiek wiem, trwam w jej pamięci” 
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2011 r.

NAGRODA REKTORÓW

Emilia Wojszel
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Nie wiem dlaczego, ale nie lubię różu, ani fioletu w obrazie” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Monika Łukowska
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

za dyplom pt. „Chaos i porządek w sztuce Wschodu i Zachodu”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marzena Rakoniewska
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
za dyplom pt. „W prywatnych miejscach” 

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Wojciech Sobczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Teatr Pamięci”
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2012 r.

NAGRODA REKTORÓW

Katarzyna Kukuła
Akademia Sztuk Pięknych w w Krakowie

za dyplom pt. „Kraina mlekiem i miodem płynąca” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Mateusz Bykowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Michał Hyjek
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Pasaż małp” 

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Katarzyna Szeluk
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

za dyplom pt. „Kicz jako sztuka emocjonalna”



8284

LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2013 r.

NAGRODA REKTORÓW

Patrycja Sprada
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

za dyplom pt. „Krzesło – siedem określeń przedmiotu” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Daniel Cybulski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Autoreferencja”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Agata Jankowiak
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

za dyplom pt. „Anatomia poruszania: Aleje / Wir / Trzęsawisko” 

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Łukasz Gierlak
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

za dyplom pt. „Agnozja twarzy”
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2014 r.

NAGRODA REKTORÓW

Marta Mielcarek
Akademia Sztuk Pięknych w w Warszawie

za dyplom pt. „Inwersja” , aneks „XX” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Filip Ignatowicz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Produkcja, komercjalizacja i hype czyli o konsumowaniu sztuki”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Beata Szczepaniak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

za dyplom pt. „Porządek”

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Mateusz Ząbek
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

za dyplom pt. „Systemy dualne”
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Wielka Zbrojownia Sztuki 
   
 Nasza historia ma swój początek w Sopocie, a przypadający w 2015 roku jubileusz 70-lecia Uczelni przypomina jej 
bogatą spuściznę - od utworzonego w 1945 roku Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie, który został przekształcony 
w Państwową Szkołę Sztuk Pięknych na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 grudnia 1945 roku, następnie 
przemianowanej w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych do - Akademii Sztuk Pięknych od 1996 roku.
 Siedzibą Uczelni od 5 września 1955 roku jest Wielka Zbrojownia, najwspanialsze w Gdańsku dzieło architektury 
niderlandzkiego manieryzmu, której patronuje rzymska bogini sztuki i rzemiosła Minerwa.
 Bycie w centrum przestrzeni, którą określamy umownie jako przestrzeń kultury, zobowiązuje nas do spojrzenia 
nie tylko wstecz na dotychczasowe osiągnięcia, na dorobek i sukcesy jej pedagogów oraz absolwentów kierunków 
architektury wnętrz, grafiki, intermediów, malarstwa, rzeźby, wzornictwa ale do tworzenia koncepcji i projektów, 
które wyznaczą nowe obszary poszukiwań i wzbogacą Uczelnię i jej otoczenie. W tym celu tworzymy projekt „Zbro-
jownia Sztuki”, w którym historyczna funkcja arsenału otrzymuje nowe konteksty. Podstawą tego projektu jest: edu-
kacja, ekspozycja, popularyzacja, archiwizacja. W ramach projektu tę cenną i wyjątkową przestrzeń parteru Wielkiej 
Zbrojowni wykorzystamy do działalności edukacyjnej i kulturalnej, realizowanej zgodnie z programem i planami 
Akademii, dostępnej dla szerokiego grona zainteresowanych. 
 Chcemy poszerzyć odbiór i widzenie sztuki, popularyzować ją i promować wśród możliwie najszerszego kręgu 
odbiorców – osób prywatnych i instytucji, szkół artystycznych i instytucji kultury działających w obszarze naszej 
metropolii, jak i w całym obszarze basenu Morza Bałtyckiego. Będziemy edukować w zakresie sztuki z zastosowa-
niem różnych narzędzi. Będziemy prezentować nasze dokonania, a także kreować wspólne projekty interdyscy-
plinarne w obszarze sztuki i kultury. Nowa funkcja sprawi, że Wielka Zbrojownia w murach której realizowana jest 
idea kształcenia artystycznego jednocześnie będzie miejscem do którego się przychodzi z uwagi na interesującą 
i atrakcyjną ofertę „Zbrojowni Sztuki”, a Targ Węglowy wraz z nowym wizerunkiem na osi Teatr Wybrzeże – Teatr 
Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytut Sztuki Wyspa, Insty-
tut Kultury Miejskiej będzie przyciągał znaczącymi wydarzeniami dla których warto będzie przyjechać do Gdańska.

prof. Ludmiła Ostrogórska
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Great Armoury of Art 
        
Our history begins in Sopot and the 70th anniversary of our Academy that we are going to celebrate in 2015 provides 
an opportunity to reflect upon its rich heritage. The school was founded in Sopot in 1945 as the Institute of Visual Arts. 
On 6 December 1945 it was transformed into the State School of Fine Arts based on the decision of the Minister of Cul-
ture and the Arts. Later renamed the State High School of Fine Arts, it finally became the Academy of Fine Arts in 1996. 

Since 5 September 1955, the Academy has been based in the Great Armoury: the most splendid example of Nether-
landish Mannerism in Gdańsk, whose patron is Minerva, the Roman goddess of arts and crafts.

Being in the centre of what is conventionally referred to as the space of culture, we are not only obliged to look back 
upon past achievements, the oeuvre and success stories of the school’s professors and graduates of interior design, 
graphic arts, mixed media, painting, sculpture and design – but also to develop ideas and projects that will pave the 
way for new experiments, enriching both the Academy and its surroundings. This is the rationale behind the “Armoury 
of Art” project, in which the historical function of the arsenal is provided with new contexts. The four pillars of the 
project are education, display, dissemination and archiving. Under the project, we plan to use this valuable and excep-
tional space – the ground floor of the Great Armoury – for educational and cultural activities performed in line with 
the Academy’s programme and plans, and available to a broad group of people. 

We want to extend the reception and perception of art, popularise and promote it among as broad an audience as pos-
sible: private persons and institutions, art schools and cultural institutions operating within our metropolis and in the 
entire Baltic Sea region. We are going to provide arts education using various tools. We are going to present our achieve-
ments and develop joint interdisciplinary projects in the field of arts and culture. Thanks to this new function, the Great 
Armoury, which embodies the concept of arts education, will simultaneously attract the public thanks to the interesting 
and appealing offer of “the Armoury of Art”, while the Coal Market, with its new image along the axis of the Wybrzeże 
Theatre – Shakespeare Theatre, European Solidarity Centre, Łaźnia Centre for Contemporary Art, Wyspa Art Institute and 
the City Culture Institute, will act as a tourist magnet, with important events that will make it worth travelling to Gdańsk.

prof. Ludmiła Ostrogórska
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