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Zajęcia odbywają się ONLINE, w soboty od godz. 10.00 do 14.00.  

Dokładna procedura dołączenia do spotkania zostanie podana przed zajęciami. 

 

Pakiet 1 
30 

styczeń 

2021 

WYKŁAD TEORETYCZNY – WZORNICTWO  

prof. zwycz. Wojciech Wybieralski,  

ad. Józef Mrozek 

2 godziny wykładu + 2 godziny wykładu 

Prosimy przygotować: przybory do notowania 

6 luty 

2021 
ĆWICZENIA KONSTRUKCYJNE  

st. wyk. Jerzy Szaniawski,  

as. Zuzanna Łąpieś 

wykład + ćwiczenia + korekty  

Prosimy przygotować: kartki A3 i A4,  ołówki, 

cienkopisy, flamastry, gumkę, linijki, ekierki, cyrkiel 

13 luty 

2021 
MODELOWANIE    

st. wyk. Jerzy Wojtasik, as. Jan Buczek 

wykład + ćwiczenia + korekty 
Prosimy przygotować: brystol 70x100 cm, kartki A3, 

ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do 

papieru , taśmę klejącą, klej ew. zszywacz  biurowy 

20 luty 

2021 
RZEŹBA   

ad. Ewa Śmigielska 

ćwiczenia + korekty 
Prosimy przygotować: brystol 70x100 cm trzy 

arkusze, kartki A3, nożyczki, nóż do papieru, klej, 

drucik lub żyłka, kombinerki do cięcia drutu, spinacze 

do papieru, taśmy klejące 

Pakiet 2 

27 luty 

2021 
KOMPOZYCJA  

ad. Magdalena  Małczyńska-Umeda, 

as. Jakub Jezierski 

wykład + ćwiczenia + korekty 

Prosimy przygotować: biały i czarny brystol A3 i A4, 

papier w kratkę A4, czarne cienkopisy, flamastry, 

grube markery, gumkę, linijki, ekierki, cyrkiel, klej do 

papieru 

6 marzec 

2021 
PROJEKTOWANIE (struktury) 

prof. uczelni Daniel Zieliński 

wykład + ćwiczenia + korekty  
Prosimy przygotować: kartkiA3, ołówki, cienkopisy, 

flamastry, papierowe słomki do napojów 40-50 sztuk, 

gumkę, nożyczki, nóżdo papieru, taśmy klejące, kleje 

13 

marzec 

2021 
RYSUNEK 

ad. Mikołaj Chylak 

ćwiczenia + korekty 
Prosimy przygotować: brystol 70x100 cm trzy 

arkusze, ołówki, węgiel rysunkowy, pastele itp., klipsy 

do papieru lub pinezki 

20 

marzec 

2021 

PODSTAWY  PROJEKTOWANIA 

st. wyk. Tomasz Januszewski, 

as. Jan Buczek 

wykład + ćwiczenia + korekty 

Prosimy przygotować: brystol 70x100 cm, kartki A3, 

ołówki,  cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do 

papieru, taśmę klejącą, klej, ew. zszywacz  biurowy 

Pakiet 3 
27 

marzec 

2021 
RYSUNEK PRODUKTU PRZEMYSŁOWEGO  

st. wyk. Jacek Surawski, ad. Dominik Głąb 

wykład + ćwiczenia + korekty 
Prosimy przygotować: kartki A3, ołówki, cienkopisy, 

flamastry, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel 

10 

kwiecień 

2021 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA  

(obiekty i ich znaczenie) 

ad. Robert Pludra 

wykład + ćwiczenia + korekty  

Prosimy przygotować: kartki A3, ołówki, cienkopisy, 

flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmę 

klejącą, klej, linijkę, ekierki, cyrkiel 

17 

kwiecień 

2021 
MALARSTWO  

ad. Mikołaj Chylak 

ćwiczenia + korekty 
Prosimy przygotować: brystole 70x100 cm trzy 

arkusze, farby plakatowe lub tempery lub akryle, 

pędzle, naczynia na wodę, paletę, klipsy do papieru lub 

pinezki 

24 

kwiecień 

2021 
PROJEKTOWANIE W PRZESTRZENI  

ad. Paweł Grobelny 

wykład + ćwiczenia + korekty 
Prosimy przygotować: kartki A3, ołówki, cienkopisy 

lub żelopisy, kolorowe flamastry różnej grubości, linijkę, 

ekierkę, cyrkiel, gumkę 


