
Pracownia Fotografii I / Photography Studio I

Prace dyplomowe /

Prace semestralne /



Wybrane przykłady dyplomowych prac magister-
skich oraz projektów semestralnych realizowa-
nych pod kierunkiem  dr hab. Agaty Pankiewicz, 
dr Lecha Polcyna  w latach 2002 - 2008

Choosen examples of diploma and term works
executed in the studio of  Agata Pankiewicz, Lech 
Polcyn Records of exhibitions of the photogra-
phy studio 1 from 2002 to 2008



“Autoprojekcje” traktują o własnym wyobrażeniu życia, 
czasem intymnego, ale ukazanego w sposób konceptualny, 
z wykorzystaniem takich technik, jak instalacja. Ciało zo-
stało w nim obnażone, zdfragmentaryzowane i skonfron-
towane ze strukturą ścian, okien, czy innych przed-
miotów. To, co biologiczne i żywe, musiało rywalizować 
z tym, co nieożywione i martwe.
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Kuba Pierzchała
Źródła / Sources

2005 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

Przez ostatnie 15 lat polska rzeczywistość ulega ciągłym i zauwa-
żalnym zmianom. Zmiany ustrojowe, zmiany w systemie wartości i men-
talności w naszym kraju są bardzo widoczne na ulicy. Z roku na rok 
jej naturalna szarość powoli ustępuje atrakcyjnym przybyszom cy-
wilizacji zachodu. Jesteśmy teraz w momencie przejściowym. Bardzo 
mocny jest jeszcze kontrast miedzy wyglądem miasta, do którego 
przyzwyczaiły nas siermiężne czasy, a obiektami, które pojawiają się 
jak grzyby po deszczu, kusząc swoją wizualną atrakcyjnością.

In the last 15 years polish reality has been continuously and 
noticeably changing. Changes in the fields of politics, mentality 
and value system are easily seen on the polish streets. Year by 
year their natural dullness is replaced by attractive arrivals 
from the western civilization. We are in the moment of transi-
tion. One can easily see strong contrast between casual dull 
image of the city and attractive modern objects.
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Marcin Przybyłko
Sąsiedzi / Neighbours

2005 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

W projekcie “Sasiedzi” staram się dotrzeć do granic realistycznego 
odwzorowania fotografii, eksplorując obszar, w którym fotogra-
fowane obiekty przestają być tzw.dowodem na istnienie tu i teraz, 
a w zamian uderzają “realną nierzeczywistością”, ewokowaną przez 
obraz. Forsowałem powiększenie fragmentu negatywu, zbliżając się 
do fotografowanej postaci. Plastyczność upodabnia te zdjęcia do 
malarstwa, w związku z czym pojawiają się pytania: czy takie zdjęcia 
są nadal postrzegane w pierwszym rzędzie jako fotografie oraz  jak 
odbierane są takie niejednoznaczne obrazy?

In the „The Neighbours” project I tried to reach the limits of re-
alism in a photograph. To do so, I explored the territory, in which 
photographed objects cease to be the so called „evidence” of ex-
isting here and now, but make a great impact by „ a real unreality” 
evoked by the image, instead. 
I forced the enlargement of  the fragment of the negative, so I 
could get closer to the photographed figure. The vividness makes 
the photographs resemble paintings and this process makes one 
wonder: can such pictures be still looked at as photographs and 
how should they be received?
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Anna Bojarowicz
Po drugiej stronie - Śląsk  
On the other side - Silesia 

2006 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

W swojej pracy zawężam obserwację – patrzę na świat poprzez opu-
stoszałe perony dworcowe, które, jakby pozbawione swojej funk-
cji, przywołują dziwne wrażenie bezcelowości – a cel przecież miały. 
I nie była nim degradacja, tak często spotykana na Śląsku, która 
jest konsekwencją tego, o czym pisze Zygmunt Bauman – usuwają-
cej się spod nóg rzeczywistości. Degradacja, która budzi obawy 
i strach przed przekroczeniem granicy bezpiecznego peronu.

In my work I narrow the observation down to looking at the world 
through empty/abandoned railway platforms which look as if their 
function has been denied, bringing to one’s mind a strange feel-
ing of pointlessness – but they used to have their own purpose. 
And this purpose wasn’t degradation, easily seen in Silesia region, 
which is the consequence of - following Zygmunt Bauman – sinking 
reality. Degradation which causes concerns and fears of crossing 
the safe border of a platform.



1 / 8



2 / 8



3 / 8



6 / 8



8 / 8



Manuela Dąbkowska
Bloki / Blocks

2006 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

Bloki – jako obiekty architektoniczne – wywołują pewne emocje, na-
wet jeśli jest to tylko przygnębienie. Są rodzajem pomnika swoich 
czasów, ich świadectwem. Moja praca jest pytaniem, czy  przedsta-
wiona forma humanizowania przestrzeni osiedlowych w Polsce jest 
właściwa i skuteczna.  Jak klasyfikować te malowidła? Dla mnie cie-
kawym zagadnieniem jest to, czy można traktować taki pomalowany 
blok jako przejaw sztuki? Czy nie jest to, zalegalizowana przez in-
stytucje spółdzielni mieszkaniowej, forma graffiti, tak często uwa-
żanego za wandalizm? Malowidło powstaje,w tym wypadku, na dziele 
skończonym i zapewne wbrew planom projektanta.

Looking at blocks of flats as a part of architecture we can feel 
some emotions even if the only one would be depression. Somehow 
they are monuments of the time when they were built. In my work 
I ask if this is effective and correct way of humanization of polish 
housing estates. How these paintings can be classified? Is it pos-
sible to call these paintings works of art? Or maybe this is just 
accepted form of street graffiti usually considered as an act of 
vandalism? These paintings are made on the walls of finished ob-
jects probably against the designer’s idea.
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KATARZYNA KOZERA
12 m  nowej przestrzeni 2

12 m  new space 2

2006 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

W swoich pracach wykraczam poza użycie billboardu jako zamkniętej 
w ramy przestrzeni reklamowej i poprzez naniesioną nową treść, na-
daję mu inne znaczenie: okna łączącego otaczającą go przestrzeń z 
tworzonym przeze mnie obrazem “spokoju natury”. Duże znaczenie w 
koncepcji prac odgrywa sama lokalizacja nośnika - projekt powstaje 
w wyniku szukania odpowiedzi na pytanie o charakter zastanej prze-
strzeni.

Images in the context of city space – 12m2 of new reality

In my works I go beyond the usage of billboard as advertising space 
closed within frames and by imposing on it new content I endow it 
with a new meaning: the billboard becomes a window linking its sur-
rounding space with an image created by me – “peace
in nature”. I obliterate passage borders between those spaces and 
reality. A huge role in the concept plays the localization of the 
carrier – the project came into being as a consequence of search-
ing for an answer about the character of a given space. A bill-
board builds a new space image, correcting it. Such a successful 
image stays located in its primary localization, linking with it at the 
graphical level of illusion and individual imagination of the receiv-
er, which unconsciously becomes an element of installation along 
with mental interaction entering it, crossing borders between two 
realities: the given and the created one.
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Ewelina Kowal
Zwyczajni - niezwyczajni/ 

ordinary-extarordinary people

2007 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

„Zwyczajni – niezwyczajni, czyli każdy żyje własnym życiem”

Myślę o bloku i jego mieszkańcach, o specyfice miejsca, o bliskości 
obcych sobie ludzi. Bohaterami moich fotografii są zarówno ludzie 
z mojego sąsiedztwa, jak i osoby z innych miast. Wszyscy mieszkają 
w blokach, wszyscy są nieprzeciętni na tle swoich sąsiadów. Poka-
zuję ich mieszkanie, osobistą przestrzeń i to, w jaki sposób uczynili 
z niej swój azyl, własny świat.















Michał Kawecki
Wymazywanie / Erasing

2008 
Magisterska praca dyplomowa 
Master Diploma Work

Praca odnosi się do obszarów postindustrialnych   
górnego śląska i łodzi 

Realizując projekt postanowiłem skupić się na obiektach, które 
swoją egzystencją (a właściwie jej upadkiem) opisują historię i kra-
jobraz Śląska oraz Łodzi - dwóch znaczących kiedyś ośrodków 
przemysłowych Polski. Obiektami są kopalnie, huty, fabryki i hale 
produkcyjne. Dzis przerażają ogromem, pustką i stanem zniszcze-
nia. Konfrontuję 3 wizerunki tych obiektów; 
1. fot. archiwalna– z okresu świetności budynku
2.  jego ostatnie ujęcie– naświetlone na elementy pobrane z ‘ciała’ 

obiektu; blachy, fragm.    konstrukcji, stolarki, taśm produkcyj-
nych

3.  ostatni obraz jest tłem dla dwu pozostałych – przedstawia to, 
w co - już na moich oczach - zamieniły się te obiekty 

while making this project I decided to focus on objects which by its 
existence (or its destruction) describe the history and landscape 
of Slesia region and city of Lodz, which where very significant in-
dustrial areas of Poland. These objects which used to be mines, 
ironworks and factories now frighten us with their emptiness and 
destruction. I confrot 3 different images of these objects:
The first one is the archive print made an the moment of its best 
prosperity.
the second one is the last shot printed on some elements taken 
from ‘the body’ of this object like some parts of construction or 
equipment.
the last image is the background for the other two showing what 
these objects have already changed into.



1 / 5

Technika własna - obraz pozyskiwany przez nałożenie 
emulsji światłoczułej na nietypowe podłoża ( szkło, metal, 
drewno, kalka).  



2 / 5

Technika własna - obraz pozyskiwany przez nałożenie 
emulsji światłoczułej na nietypowe podłoża ( szkło, metal, 
drewno, kalka).  



4 / 5

Technika własna - obraz pozyskiwany przez nałożenie 
emulsji światłoczułej na nietypowe podłoża ( szkło, metal, 
drewno, kalka).  



Technika własna - obraz powstały przez nałożenie 
emulsji światłoczułej na nietypowe podłoża, pozyskane  
z wybranych obiektów przemysłowych  

Jaworzno - Cementownia - obraz na kalce 

Łodź przędzalnia- obraz na drewnie 

Chorzów Huta Królewska - obraz na drewnie 



Łódż - Kompleks przenysłowy Anilana - obraz na drewnie 

Łódż - Nowa Tkalnia - obraz na metalu 

Chorzów - Huta Książęca - obraz na drewnie 



selected examples of term works  
from 2002 to 2008 

Przykładowe realizacje projektów semestralnych 
w latach 2002 - 2008  



Marcin Przybyłko
Okna / Windows

2004

















Kuba Pierzchała
Źródła / Sources

2004

W ramach projektu: Domowa  Atmosfera
Project: Home Atmosphere

Cykl jest zapisem miejsc z prywatnej przestrzeni domu rodzinnego. 
Otwarta lodówka, okap nad kuchenką, ekran komputera – to punkty 
emitujące  światło. Są to miejsca koncentrujące codzienną aktyw-
ność domową rodziny, miejsca wspólne dla wszystkich mieszkających 
na tej przestrzeni.

This series consist of photographic records of places in private 
home space. An opened fridge, a hood over the cooker, a computer 
screen – these points emited light. These are places around which-
everyday activities of the family members are concetarated, places 
shared by all inhabitants of that space.











Jarosław Grulkowski
Przystanek / Way station

2007
W ramach projektu: Rzeczywistość a Dokument

Project: Reality & Document

Każdego dnia jestem uczestnikiem niezwykłego spektaklu ulicy. Uważ-
nie obserwuję moich bezimiennych aktorów. W ich twarzach odnajduję 
świadectwo trudów całego dnia.

Every day I take part in this extraordinary spectacle of the street. 
I attentively observe my nameless actors. After a whole day of 
struggle, their faces become pictures of life.













Projekt polegający na zamianie przystanku autobusowego   
w studio fotograficzne otwarte dla każdego.

a street project that transformed a bus stop into a photographic 
studio which was open for every casual passer-by.

Agnieszka Dolata
Studio zwenętrzne / External Studio













brothel









Iwona Grejdus
Kiedy obcy spotyka obcego 

When a Stranger meets a stranger

2007

Jak żyć razem? Stykam się z rzeczywistością, ktora mnie otacza 
i próbuję w niej żyć. Może już czas przestać się buntować?

How to live together? I meet the surrounding reality and try to 
live in it. Maybe it’s high time I stopped revolting.







“









Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością
All memeory is present







Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością
All memeory is present

Zeskanowane i powiększone klatki filmu Super 8mm

Zdjecia pochodzą z filmu, ktory zostal nakręcony przez mojego 
dziadka, w czasach mojego dzieciństwa. Dokumentuje on rodzin-
ne spacery. Rzeczywistość filmowa jest idylliczna. Wnikam w nią, 
przeglądając materiał klatka po klatce. W ten sposób docieram 
do tych momentów, w których pojawiają sie subtelne zakłócenia 
w relacjach między filmowymi bohaterami. Na 1/24sek, niedostrze-
galną podczas projekcji, wkrada się dziwny niepokój, zgrzyt. To 
właśnie te obrazy powiększam, zatrzymując je w czasie.









Mikołaj Moskal
Czarne / Black

2008







Kamila Gorzałek
Czarne / Black

2008

Niespodziewanie fragmenty architektury stają się “czarnymi dziu-
rami” w pejzażu miejskim.

Unexpected parts of architecture become „black holes” in the city 
landscape.







Cykl składający się z 4 fotografii i towarzyszącej im ścieżki dźwię-
kowej, jest zapisem „video rozmów” odbywających się przez Skype 
pomiędzy moimi rodzicami a moim bratem, przebywającym od ponad 
2 lat w Wielkiej Brytanii. W ciągu tego czasu został on ojcem,  
a moi rodzice - dziadkami. Zdjęcia przedstawiają obraz z kamery in-
ternetowej, daleko swoja jakością odbiegający od ideału, dający 
jedynie nikły wgląd w życie dorastającego wnuka. Obraz,  będący 
na pograniczu abstrakcji,  każe nam jedynie domyślać się,  co jest 
na zdjęciach. Jest to obraz niepełny, fragmentaryczny, tak jak 
niepełne jest uczestnictwo dziadków w okresie dorastania wnuka







Dominika Pawlas
Czarne / Black

2008

Zapytałam niewidome dzieci, jak wyobrażaja sobie słońce. Wykonałam 
czarno/białą rejestrację słońca. Zinterpretowałam odbitki zgodnie 
z opisem kazdego z pytanych.

I asked blind children how do they imagine the sun. I made black 
and white photograph of the sun and developed prints according 
to their descriptions.



















Beata Danowska
Nowe oblicze malarstwa polskiego  XIX w 

New Face of 19th century Polish Painting

2008

I crated brand new selection of Polish paintings. When western 
European painters were using bright, vibrant colours following 
impressionists, Polish artists were drowning in heavy darkness. I 
decided to add some light to those pictures by removing black col-
our. Finally it appeared that they differ from western paintings in 
subject but formally they are similar.

W projekcie stworzyłam zupełnie nowy album polskich dzieł sztuki. 
Obrazy, które się w nim znalazły, powstały w czasie, kiedy we Fran-
cji końca XIXw kwitł impresjonizm. Wtedy w malarstwie europejskim 
nastąpił przełom, artyści całkowicie odrzucili czerń oraz rozjaśnili 
palety. Polscy malarze wciąż tonęli w tzw. “sosach monachijskich”, 
ciemnych barwach. Postanowiłam więc ożywić ponurą sztukę polską, 
dodając jej koloru i czyniąc bardziej nowoczesną. Z każdego obra-
zu i z każdej barwy po kolei usuwałam czerń, w końcu pozbywając 
sie jej samej. W ten sposób powstała kolekcja prac, które róznią 
się od impresjonistycznych pod względem tematyki, formalnie jed-
nak są podobne.







Sabina Sujecka
Multiplikacje / Multiplications

2008

Pictures are cutaways of school buildings which appear to be very 
repetitive in their colours, patterns and construction. One can 
easily use these parts to create new variations. Place and date are 
not important - that could be every Polish school. That is the rea-
son for anonymity not only of a place but also of a man.

“Multiplikacje” ukazują fragmenty architektury szkolnej. Uderza 
powtarzalność układów, kolorów, standaryzacja pomieszczeń. Moż-
na swobodnie dopasować do siebie poszczególne elementy i zesta-
wiać w dowolne układy.  Miejsce i data są zupełnie nieistotne, mogą 
dotyczyć każdej szkoły w Polsce, są banalnie uniwersalne. Miejsce 
staje się zupełnie anonimowe, podobnie jak człowiek.









I have shown Nowa Huta – a working class city from 1950s. Ac-
cording to the assumptions of its designers it was to be an ideal 
city. These assumptions proved wrong: as time went by Nowa Huta 
was becoming an increasingly infamous place. However, I noticed  
a trait of a historical city in it. In my pictures it is once more be-
coming an “ideal city”.












