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Przedstawiam tu trzy cudowne dziewczyny, które w różnych latach 
ukończyły nasz kierunek i które od wielu już lat doskonale radzą 
sobie na profesjonalnym rynku. Każda z nich poszła inną drogą, 
każda miała swoją wizję istnienia w zawodzie i każda z nich tę 
wizję cierpliwie i z poświęceniem realizowała. Trójka absolwentek, 
które w ciągu 13 lat istnienia Wzornictwa, kształciły się na naszym 
kierunku i które po jego ukończeniu dały się poznać jako jednostki 
utalentowane, pracowite i uparcie dążące do wyznaczonych przez 
siebie celów… jakiekolwiek by one nie były. I nie chodzi tu tylko 
o to magiczne słowo SUKCES, bo to pojęcie bardzo względne, 
mające inne znaczenie dla każdego, ale raczej o to ulotne SPEŁ-
NIENIE, czyli radość z tego, co się robi i to uczucie ciepła w sercu, 
kiedy to nasze „coś” już się dokona i zmaterializuje. 

By wspomniany obraz był prawdziwy i szczery – każda z nich 
sama opowie o swej drodze. Nie przedłużajmy więc. Niech 
przemówią, niech się posnuje opowieść o kolorach, barwach 
i piękniejszym świecie. Oto pierwsza z nich… 

Ewa Parfianowicz

Wzornictwo ukończyłam w 2012 roku. Okres studiów był ważnym 
czasem eksperymentowania, smakowania i badania granic desig-
nu. Wtedy też zrozumiałam, oczywiście nie od razu, a z rosnącą 
znajomością dziedziny i jej zasad, że projektowanie, to nie praca 
od deski do deski, a raczej stan umysłu, coś z czym się chodzi, je, 
zasypia. To ciągła ekscytacja, permanentna burza mózgu. 

Po ukończeniu I stopnia (uczel-
nia nie miała wówczas w ofercie 
studiów II stopnia) emigrowałam 
i dyplom magisterski realizowa-
łam na krakowskiej ASP. Z pro-
jektem dyplomowym maty dla 
rodziców i dzieci zostałam fina-
listką międzynarodowego kon-
kursu Graduation Project 2014. 
Zostałam także uhonorowana 
dyplomem Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych, a moją 
pracę można było oglądać na 
wystawie najlepszych dyplomów 
w Pałacu Sztuki w Krakowie. Ta 
właśnie praca otworzyła mi dro-
gę do kariery międzynarodowej. 
Dzięki holenderskiej fundacji 
Minimax, która doceniła projekt, 
miałam okazję prezentować swój 
dorobek na Dutch Design Week 
– jednym z najciekawszych festi-
wali poświęconych wzornictwu. 
Moje prace były także prezento-

Ten nieco przekorny tytuł dobrze oddaje sens artykułu, w którym chciałbym pokazać, jak różne 
i jak kręte były ścieżki naszych absolwentów, którzy po ukończeniu WZORNICTWA na naszej 
uczelni, wchodzili w dorosły już świat designu. 
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wane na wielu innych wystawach w kraju i za granicą. Niezwykle 
ważnym etapem w pracy projektanta było zatrudnienie mnie 
w interdyscyplinarnym biurze projektowym. Wachlarz zadań był 
bardzo szeroki, od projektowania mebli, akcesoriów dla dzieci 
i rodziców po formy wtryskowe. Produkty, które miałam okazję 
współtworzyć z zespołem Husarska Design Studio zostały do-
cenione przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a torba do 
wózka dziecięcego MAGSY zdobyła nagrodę Dobry Wzór 2018 
w kategorii moda i akcesoria.

Obecnie jestem przede wszystkim mamą, ale ponieważ obcowanie 
z rozwijającą się istotą jest niezwykle inspirujące i daje wiele sił do 
działania, postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i tak stałam 
się właścicielką dwóch marek, które stworzyłam od podstaw – od 
pomysłu, po identyfikację wizualną i wdrożenie. 

Tove, pierwsza z nich, to marka, która oferuje autorskie produkty 
do wyposażenia wnętrz, przedmioty, które oprócz tego, że są prak-
tyczne, wywołują uśmiech i przyjemne skojarzenia. Produkuję je 
ręcznie z naturalnych materiałów. Uważam, że znajomość surowca 
i możliwości jego obróbki, to istotny aspekt pracy projektanta. Cza-

sem materiał i jego właściwości weryfikują wizję i trzeba znaleźć 
jakiś zadowalający kompromis, a bywają to bardzo pasjonujące 
poszukiwania. 

Zarośle natomiast oscyluje wokół stylu slow life, proponując 
naturalne kosmetyki i ekologiczne produkty z płatków róży da-
masceńskiej z własnej plantacji. Pod szyldem Zarośle prowadzę 
również otwartą pracownię artystyczną na krakowskim Kazimie-
rzu, gdzie cyklicznie organizuje warsztaty twórcze dla dorosłych, 
których tematyka jest ściśle związana z ekologią i przyrodą. 

Od niedawna pracuję też w Instytucie Grafiki i Wzornictwa na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie mam możliwość 
dzielenia się swoim doświadczeniem ze studentami wzornictwa. 
Odkąd opuściłam uczelniane mury UTP wyposażona w opasły ba-
gaż umiejętności i wiedzy, wzornictwo jest wszechobecne w moim 
życiu, jest nie tylko sposobem na spełnienie zawodowe, ale jest 
także misją! W dobie nadmiernej konsumpcji i degradacji środo-
wiska projektant powinien zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, 
jaką niesie za sobą produkowanie rzeczy. To my mamy wpływ na 
to, czy nasze projekty szybko staną się bezużytecznymi odpadami 
czy przedmiotem, z którym będzie można się zaprzyjaźnić. 
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Monika Lemańska

Człowiek opakowany… w odpowiedzialność.
Zaplanowane nieplanowane

Wzornictwo jako kierunek był początkowo jedynie opcją awa-
ryjną, która ostatecznie daje mi do dziś największe możliwości 
rozwoju zawodowego. Przed studiami zadałam sobie pytanie: 
„Jak chcę pracować?”. Pod pytaniem „Jak?” kryło się wiele py-
tań, które mogły posłużyć za założenia. Trzeba je było dobrze 
wyselekcjonować. Tak na dobre scementowałam plany zawodo-
we właśnie podczas studiów. Za cel nadrzędny obrałam (daleko 
sięgając) plan posiadania własnego przedsiębiorstwa w oparciu 
o własną wizję i wartości. Zbierałam kompetencje i wiedzę, by 
w przyszłości móc stworzyć zespół najlepszych z najlepszych.

Prywatna refleksja: Jeśli jesteś na dobrej drodze, to los będzie cię 
w tym utwierdzał, a jednocześnie testował, czy jesteś tego pewien.
Studiowanie wzornictwa rozwijało mój sposób myślenia w prze-
strzeni projektowej. Porównałabym design do sfery, która jest 
pełna różnych perspektyw. Obejmuje procesy w sposób nielinio-
wy, poszerzając świadomość. Zajęcia podczas pierwszego roku 
wywarły na mnie największy wpływ. Bionika, która uczyła po-
kory wobec natury jako najlepszego projektanta. Tworzyliśmy 
nowe materiały, badaliśmy ich wzajemną interakcję. Rozwiązania 
zaczerpnięte z zadania semestralnego zaaplikowałam do mini 
kolekcji, którą wykonałam spontanicznie w ciągu dwóch tygodni 
na pokaz podczas „Zakończenia lata” w Bydgoszczy. Presja czasu 
spowodowała, że działania twórcze miały swoje źródło w sercu. 
Przyświecały mi trzy hasła: awangarda, innowacja, funkcjonal-
ność. „Zosia Samosia” czuła, że odniosła mały sukces własnymi 
rękami i małym budżetem. Utwierdziłam się w przekonaniu, że 
projektowanie odzieży to kierunek, w którym chcę się rozwijać. 
Wygrały emocje.

Podczas studiów pracowałam wielokrotnie na backstage’u pod-
czas FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Ukończyłam 
także dwuletnie studium Projektowania i Konfekcjonowania 
Odzieży w Toruniu z tytułem Technika Technologii Odzieży. 
Usystematyzowałam wiedzę dotyczącą konstrukcji, szycia, mate-
riałoznawstwa oraz systemów produkcji. Przez te lata wysyłałam 
prace na wiele konkursów. One mnie wychowały (Off Fashion, 
Fashion Designers Awards, Project Runway). Po uczestnictwie 
w programie „Project Runway” dużo się zmieniło. Po pokazie 
autorskiej kolekcji w „Phobia” w hotelu Słoneczny Młyn, otwo-
rzyłam pracownię na bydgoskiej starówce. Mimo rozciągającej 
się listy zamówień i poczucia spełnienia marzenia nie czułam na 
co dzień szczęścia i radości. Byłam zmęczona. To mnie przerosło.

Trampolina
Wskakując na trampolinę po raz pierwszy ciężko zapanować nad 
trajektorią lotu, a odbić się wysoko i upaść poza nią jest łatwo.
Zdecydowałam o zamknięciu interesu. Doszłam do wniosku, 
że chcę dojrzeć przede wszystkim jako człowiek. Łącznie 3 lata 
zajął mi etap pokornej nauki. By być w zgodzie ze swoimi war-
tościami – poszukałam nowej pracy.

Jedwabiście
W polskiej Marce PATRIZIA ARYTON pracuję blisko 3 lata. 
Pierwsza kolekcja z moim udziałem ukazała się w sklepach na 
wiosnę 2017 roku. Praca w małej rodzinnej firmie usytuowanej 
wśród jezior na Kaszubach to zupełnie inna bajka. Odetchnęłam. 
Mimo stresu było to dla mnie ekscytujące wyzwanie. Jestem 
usatysfakcjonowana. Projektowanie odzieży w marce, która ma 
swojego klienta, swoją wizję, jest moim zdaniem efektywniej-
sze i bardziej autentyczne niż w marce dostosowującej się do 
wszystkich tabel. Projektuję pod założenia stylu, pod wizję marki, 
pod klienta, z którym mogę w każdej chwili porozmawiać. Pod 
potrzeby kobiet, które pracują, odpoczywają w podobny sposób. 
Mają ze sobą wiele cech wspólnych, a jednocześnie – jak to ko-
biety – potrafią zaskoczyć. 
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Świadomość rodzi odpowiedzialność
Sporo się dyskutuje na temat zmian w środowisku naturalnym 
oraz odpowiedzialności projektanta za to, co wytwarza i wpro-
wadza do środowiska, na rynek. To odpowiedzialność zbiorowa, 
kiedy projektant zatrudniony w firmie wykonuje swoją pracę 
pod wskazane mu założenia rynkowe, target, wizję. W obecnych 
czasach jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności 
za to, jak żyjemy. Bez wyjątku, wszyscy jesteśmy projektantami. 
Nie mamy już miejsca na kolejne „ładne”. Czas na „mądre”. Moje 
plany i marzenia są związane z tym, by zwrócić uwagę społe-
czeństwa na to, co kupuje i jaki ma to wpływ na środowisko.
Pamiętajmy, że do produkcji t-shirtu, który nie nadaje się do 
użytku po kilku praniach i kosztuje 19,90 zł zużywa się ponad 
2 tysiące litrów wody.
Człowiek jest opakowany. Ty też. Decyduj.

Daria Wojewódzka

Rysunkiem interesowałam się od zawsze. Nigdy nie miałam jednak 
wystarczającej wiary w siebie, żeby za tym podążać od samego 
początku. Nie chodziłam do szkoły plastycznej, nie poszłam na 
ASP. Nie jestem typową „artystką” i nigdy tak o sobie nie myślałam, 
mam umysł ścisły, mocno techniczny i twardo stąpam po ziemi.

Uwielbiałam rysować, ale zawsze uważałam to za trochę nieprak-
tyczne i mało przyszłościowe zajęcie. Teraz wiem, jak bardzo się 
myliłam, ale by to zrozumieć, potrzebna mi była droga, którą 
przebyłam. To, co wybieramy po maturze, są to najczęściej jakieś 
wypadkowe naszych zainteresowań, czyli coś, co wydaje się najlep-
sze, opłacalne i bezpieczne. Wybierając Wzornictwo kierowałam 
się tym, że był to kierunek trochę artystyczny i trochę techniczny. 

Natomiast moje pierwsze zetknięcie z tatuażem było już całko-
wicie przypadkowe. Zobaczyłam plakat promujący targi tatuażu 
w Gdańsku i postanowiłam się na nie wybrać. Jak tylko weszłam 
na salę od razu się zachwyciłam i poczułam, że jest to mój świat. 
Wszystko było nowe, ciekawe, kolorowe i intrygujące. Od tamtej 
pory tatuaż stał się moją pasją, ale nadal nie sądziłam, że bę-
dzie to mój zawód. Studiowałam, a w międzyczasie starałam się 
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opanować tatuowanie od strony technicznej, co było naprawdę 
niezwykle trudne. Wydaje mi się, że to, co doprowadziło mnie 
do posiadania własnego studia w tak krótkim czasie, to w dużej 
mierze pokora. Pokora i duży szacunek do sztuki tatuażu i moich 
klientów, którzy stali się dla mnie żywymi płótnami. To dla mnie 
bardzo duże wyróżnienie i często nie mogę uwierzyć w to, że 
moi klienci tak bezgranicznie mi ufają.

Na swój pierwszy tatuaż pojechałam do Poznania w wieku 21 
lat. Wytatuowałam sobie motyw, który dla wielu jest niezrozu-
miały, ale myślę, że każdy, kto studiował wzornictwo dobrze go 
odczyta – jest to mianowicie nożyk do tapet, trzymany w dłoni, 
z podpisem „ART HURST”. Zaraz po obronie, pojechałam po 
swój drugi tatuaż do Warszawy, gdzie w studio Pink Machine, 
po obejrzeniu kilku moich projektów, za-
proponowano mi pracę. Był to dla mnie 
wielki szok, ponieważ jechałam z zupełnie 
innym zamiarem. Kilka miesięcy później 
mieszkałam już w Warszawie i tatuowałam 
praktycznie codziennie. Było to spełnie-
nie marzeń i najlepsza decyzja, jaką tylko 
mogłam podjąć w życiu – od tamtego dnia 
minęło już 5 lat. Od roku prowadzę swoje 
studio AURA TATTOO, gdzie zatrudniam 
dwóch fantastycznych pracowników wy-
szkolonych przeze mnie. Do współpra-
cy zapraszam artystów z całej Polski. To 
ostatnie marzenie, które zrealizowałam, 
spełnione pomimo wielu przeciwności, 
jakie pojawiły się po drodze, od zwykłych 
problemów dnia codziennego, urzędowych 
spraw związanych ze studiem, po nowo-
twór mózgu, który zwalczyłam w lipcu 
ubiegłego roku. I dalej chcę się rozwijać, 
pracować, robić to, co kocham!

Studiując, nie miałam pojęcia, jak wielki wpływ na mój przyszły za-
wód, będzie miała zdobyta tu wiedza. Wszystkie te lata spędzone na 
uczelni doceniłam dopiero po jej ukończeniu. Teraz widzę, jak wiele 
rzeczy w mojej codziennej pracy „pochodzi” ze studiów. Teoretycz-
nie, to, co wykonuję na co dzień, nijak ma się do moich wyuczonych 
umiejętności, uważam jednak, że nie jest to prawdą. Wzornictwo, 
design, projektowanie, są to pojęcia, w których naprawdę wiele się 
zmieści. To, czego uczyliśmy się na studiach, wykonując różne za-
dania projektowe, to tak naprawdę była nauka kompozycji, łączenia 
kolorów, proporcji, symetrii/asymetrii, porządku pracy i procesu 
samego tworzenia. Wszystkie te zasady, które poznałam i które we 
mnie już „zostały”, dały mi większą odwagę w podejściu do projek-
towania oryginalnych i niebanalnych tatuaży dla moich klientów. 
Wzornictwo przygotowało mnie do tworzenia! 

Nic dodać, nic ująć! Te opowieści dalej 
się toczą, gdyż każda z dziewczyn jest do-
piero na początku swej drogi. Pięknie te 
wędrówki rozpoczęły i jestem przekona-
ny, że dalej równie pomyślnie ich losy się 
potoczą! Miło nam, że przyczyniliśmy się 
trochę do tego, by te początki były mniej 
wyboiste, by ułatwić im start w zawodzie, 
dając niezbędny pakiet wiedzy na ten 
pierwszy etap ich rozwoju.

Co roku zaczyna się wiele takich opo-
wieści, kiedy to nasi absolwenci opusz-
czają uczelniane mury i ruszają w świat. 
Potem już tylko oni decydują o tym, co 
chcą robić i jaką drogą pójść. Wiemy, że 
nie spoczną na laurach, wiemy że „da-
dzą radę”, bo to nasze dziewczyny i nasze 
chłopaki, wszyscy z kawałkiem naszego 
„wzorowego” serca! 
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