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IDENTYFIKACJA WIZUALNA
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Nazwa i logo grupy badawczej, zajmującej się wpływem czynników zewnętrz-
nych na reprodukcję. Reprezentują wspólny kierunek działania kreatywnej 
grupy z zachowaniem niezależności jej członków, charakter badawczy – docie-
kliwość, testowanie, koncentrację na reprodukcji kobiet i wpływie czynników 
zewnętrznych na nią, jakość pracy, jej zasad i poziomu uniwersyteckiego. Kuli-
sty kształt reprezentuje komórkę jajową, pierś, oderwany obwód tworzy ramio-
na – odniesienie do matczynej opiekuńczości. Wyrwa w ciągłym doskonaleniu 
się pochodzi od stabilnego systematycznego badania przez niezależne jednost-
ki (wyrwa kwadratowa). Nazwa jest unikalna, łatwa do zapamiętania, pochodzi 
od repro – – reprodukcja i skop – wziernik (dociekanie, zagłębianie się).

Klinika laktacyjna, oferująca profesjonalne wsparcie laktacyjne, współpracę 
medycznę i naukową, szkolenia. Kompleksowa, wspierająca, dla kobiet w ciąży, 
karmiących, dzieci z zaburzeniami jamy ustnej, położnych, pielęgniarek, pro-
motorów karmienia i lekarzy. Otwartych umysłów, które nie boją się szukać. 
Tematy delikatne, intymne ale i całkiem mierzalne i profesjonalne, a ważne było 
aby przekazać, że czasem trzeba przejść niespodziewaną drogę, aby dotrzeć 
do celu i rzeczy proste mogą takie być tylko pozornie. Kolory – spokój, porzą-
dek. Bezszeryfowy krój pisma – motyw sektorowy, okręgi – otoczenie, opieka, 
wsparcie, odniesienie do piersi, labirynt – szukanie pokarmu, droga do specja-
lizacji, skojarzenie z literą C (clinic), uśmiechniętym dzieckiem, dziecko w brzu-
chu, audytorium, wyrwany okrąg – usta.
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Strated – strategia dla edukacji, edukacja dla strategii, organizacja tworzona 
przez naukowców, oferująca wsparcie doskonalenia organizacyjnego instytucji 
szkolnictwa wyższego. Ważna była czytelność, mistrzostwo, zmiana, wsparcie, 
edukacja, strategia, klasa. Granatowe koło to dynamiczna organizacja, szary 
kwadrat to stabilni profesjonaliści, znajdujący moment współpracy i dążący 
w doradzanym kierunku. Człowiek, czapka absolwenta, dwie rozmawiające ze 
sobą twarze.

Studio nośne. Nośne, bo nosi tematy 
ważne, bo projektuję plecaki, które 
noszą Twoje sprawy i meble, które 
noszą Twoje ciało. Staram się też, 
aby moje projekty były nośne. To 
polskie studio, w którym kreseczka 
nad „s” jest atutem, w którym liczy 
się detal, prostota i jakość proce-
su. Kreatywność – dekonstrukcja 
i konstrukcja.
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Nietypowa szkoła językowa, placów-
ka edukacji alternatywnej, krzewiąca 
hiszpańską kulturę. To przesłanki 
zarówno dla utworzenia nazwy fir-
my – Clave (hiszp. „clave” to klucz, 
pol. „klawy” to świetny, wyborny), jak 
i przekazu wizualnego. Powstał swo-
bodny logotyp, który wyróżnia się na 
tle żółto-czerwonej (piaszczysto-
-krwistej?) konkurencji. Celem było 
wypromować dwuznaczną, bogatą 
nazwę - logotyp. W projektowaniu wy-
korzystano motyw zagadki, zabawy, 
przenikania, przepływania (jak Hisz-
pania). Silnie wyróżniająca czerń jako 
baza, logo plastyczne, nieprzywiąza-
ne do koloru. Możliwości rozwoju gra-
fiki, budzenie skojarzeń, możliwość 
rozwoju na labirynty, wykorzystywa-
nia liter jako elementów postaci itd. 
Nauka w Clave opiera się na zaufaniu, 
współpracy, pomaga wspinać się wy-
żej - wieża. 

Logo Łowiska karpiowego Borowa 
– miejsca dla pasjonatów. Nowocze-
sność, profesjonalizm, przyjemność 
z przebywania tam, bezpieczeń-
stwo, a przede wszystkim zgodność 
z naturą (woda, las – kolory: zielona 
natura, niebieska woda, cisza, czy-
stość, przyjemność, pomarańczowy 
ambitny, doskonalący się). Logo mu-
siało wyraźnie określać, że łowi się 
tam tylko karpie. Złudzenie lustra, 
symetrii.
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Efekt rebrandingu krakowskiego 
salonu fryzjerskiego z Kiss Paris na 
Salon de Paris. Nazwa i logo. Teraz 
identyfikacja wizualna salonu odpo-
wiada charakterowi miejsca i ludzi, 
którzy tam pracują. W logo motyw 
francuskiej grzywki. Dla porównania 
niżej również zdjęcia poprzedniej 
oprawy wizualnej miejsca.

Nowe logo Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Krakowie. Nieszablono-
wonowy sposób pracy w szkole, 
wytrwałość niezbędna do ciągłego 
doskonalenia siebie (praca, wysiłek, 
kierunek), pasja, ruch (kolor). Piłka 
nie wprost, obrócony sygnet – pęd. 
Ponieważ organem założycielskim 
szkoły jest Klub Sportowy Craco-
via, istotne były również odniesienia  
do jego przekazu wizualnego (trzy 
pasy). Tarcza – szkoła.

rebranding



PROJEKT I SKŁAD PUBLIKACJI
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Album jest wydaniem specjalnym serii krakowskich pocztów, opracowywa-
nych przez Urząd Miasta Krakowa. Nawiązuje do projektu pozostałych ksią-
żek, jako wydanie specjalne wyłamujący się jednak formatem (kwadrat) oraz 
sposobem podziału treści. Layout wyznaczają linie podziału herbu krakow-
skiego, który jest głównym bohaterem publikacji. Linie dzielące herb tworzą 
moduły, wykorzystywane w różnych konfiguracjach. Kolory – szlachetność, 
bogactwo, klasyka, profesjonalizm. Ekskluzywność (nieoficjalna dystrybucja – 
niedostępność na rynku, prezenty dla ważnych dla miasta gości).

album o symbolach krakowa



9

wystawa o symbolach krakowa
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publikacja nt. sztuki ludowej i krzesła krakowskiego

Publikacja towarzysząca wprowa-
dzeniu zaprojektowanego krzesła 
krakowskiego. Zszywana ręcznie 
sznurkiem jutowym jak dziergane 
siedzisko. Użyty wzór nawiązuje 
do krakowskiej wycinanki. Na po-
szczególnych stronach książeczki 
zamieszczono zapis kolejnych rzę-
dów robótki na drutach, układające 
się ze strony na stronę w schemat 
dziergania. Lekturze tego opraco-
wania może służyć więc odkrywanie 
przepisu na siedzisko. Strony pa-
rzyste budują prawą stronę robót-
ki, a nieparzyste stanowią jej lewą, 
monotonną stronę, niewymagającą 
wysiłku intelektualnego, kontroli 
wzoru, a zatem stwarzające możli-
wość oddania się lekturze tekstu.
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Przewodnik po komunikacji wspo-
magającej i alternatywnej (AAC) dla 
Fundacji GenerAACja, zaprojektowa-
ny głównie z myślą o rodzicach i te-
rapeutach. Layout oparty o motyw 
koła – ciągłego procesu doskonale-
nia, uczenia się. Czytelność, jednak 
nieszablonowy sposób przekazu – 
jak opisywana metoda komunikacji.

przewodniki dla opiekunów osób z trudnościami komunikacyjnymi
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Materiały graficzne dla Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, któego celem było dostar-
czenie niepopularnej dotąd wie-
dzy i rekomendacji nt. interakcji 
leków z pożywieniem zarówno dla 
pacjentów z określonymi schorze-
niami, jak i lekarzy o określonych 
specjalizacjach. Część materiałów 
powstała więc z myślą o osobach 
w większości starszych, a część dla 
profesjonalistów. Spójna kolorysty-
ka, odciążenie poruszanej tematyki 
przyjaznymi, dużymi ikonami, krój 
pisma i podział, długość wierszy, 
wielkość akapitów jak dla dzieci – 
przyjazne możliwościom percepcji 
i wzroku osób starszych.

materiały edukacyjne
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Kolorowanka, będąca jednocześnie 
autorskim zeszytem do nauki języ-
ka hiszpańskiego w szkole Clave. 
Broszura pozwala wypełnić kolorem 
rysunki, nawiązując jednocześnie do 
motywu kolorowej Hiszpanii.

materiały edukacyjne dla dzieci
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Publikacja jest efektem pracy nad 
projektem Nad nami orzeł biały, który 
został zrealizowany z okazji stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Jest to zbiór popularnych pieśni 
i piosenek patriotycznych oraz utwo-
rów skomponowanych i zaaranżowa-
nych przez uczniów, nauczycieli i sym-
patyków Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego 
w Krakowie. Publikacja składa się ze 
śpiewnika i dwóch płyt – z pieśniami 
i podkładami instrumentalnymi do 
wspólnego śpiewania. Czytelność, 
atmosfera, podręczność formatu.

publikacja patriotyczna



WEB DESIGN
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RYSUNEK, RZEŹBA
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kalendarz z karykaturami politycznymi
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RĘKODZIEŁO
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Wielkoformatowy haft gobelinowy powstał w celu zagospodarowania ściany 
ozdobionej wielką sztukateryjną ramą we wnętrzu urządzonym w stylu nowo-
czesnego baroku. Motyw graficzny gobelinu bazuje na kadrze z obrazu Jana 
Brueghela starszego „Kwiaty w wazonie”. Został poddany obróbce graficznej 
i dostosowany do druku na kanwie 85×240 cm. Kanwa została zadrukowana 
wzorem z numerami odpowiadającymi numerom wełen gobelinowych. Haft 
był ogromnym, czasochłonnym i wymagającym przedsięwzięciem. Ozdobiony 
wieloma ściegami i koralikami wisi dumnie na ścianie.

wielkoformatowy haft gobelinowy
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krzesło krakowskie

Współczesna wersji mebla ludo-
wego, nawiązująca do motywów 
zdobniczych krakowskiej wsi. 
Pochwała i szczerość materia-
łu, prostota konstrukcji i łączeń 
stolarskich i dziergane siedzisko. 
Również prostota montażu – po-
przez uniknięcie śrub, gwoździ, 
a sprowadzając go do odpowied-
niego ułożenia desek względem 
siebie i korzystania z naturalnych 
na nie nacisków. Motyw graficzny 
siedziska odnosi się do wzorów 
krakowskiej wycinanki (fajerki). To 
zostało wykonane poprzez dzier-
ganie – robótkę na drutach. Do me-
bla powstała publikacja opisująca 
proces jego powstawania i zaple-
cze teoretyczne pracy.



ANIMACJA
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Animacja obrazująca proces do-
skonalenia jakości kształcenia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Kule 
obrazują elementy cyklu jakości 
na poszczególnych poziomach 
zarządzania uczelnią. Niebieskie 
kule – planowanie, żółte – kontrola, 
czerwone – działanie. Ujęty niekoń-
czący się proces.



WYBRANE PROJEKTY 
STUDENCKIE
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