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1. Imię, nazwisko 
Daniel Mizieliński 
 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 
Stopień doktora otrzymany w 2014 roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, tytuł dzieła to „Ba Ba Dum, edukacyjna aplikacja dla dzieci, która ułatwia 
naukę 1500 słów w 20 językach”. 
 

3. Zatrudnienie w jednostkach naukowych/artystycznych 
 

2015 do chwili obecnej 
Adiunkt w Pracowni projektowania książki i publikacji cyfrowych prof. Macieja 
Buszewicza na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
niezależnie prowadzę zajęcia z projektowania gier. 
 

2008–2015  
Asystent w Pracowni projektowania książki prof. Macieja Buszewicza na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
 

4. Osiągnięcia artystyczne uzyskane po otrzymaniu stopnia 
doktora 
 
Na wstępie chciałbym podkreślić, że wszystkie moje osiągnięcia artystyczne dzielę 
z Aleksandrą Mizielińską. Każdym projektem dzielimy się po połowie, w każdej książce 
są teksty i ilustracje zarówno moje, jak i Aleksandry, a każdy pomysł omawiamy 
wspólnie. Pracujemy razem od pierwszego roku studiów (razem już 15 lat) i wszystkie 
niżej zestawione osiągnięcia są naszym wspólnym dorobkiem. 
 

4.1. Kilka słów o wydaniach zagranicznych 
Poniższe zestawienie poświęca dużo miejsca na zagraniczne wydania naszych książek. 
Ta część nie jest tylko techniczną wyliczanką. Nasze książki są bardzo trudne 
w adaptacji – często obraz jest tak mocno powiązany z tekstem, że najmniejsze zmiany 
w objętości tekstu czy zmiana systemu znaków wymagają od nas stworzenia nowego 
liternictwa lub przeprojektowania layoutu. Wizualne tłumaczenie ma za zadanie 
utrzymanie oryginalnego charakteru projektu oraz gwarantuje zachowanie poziomu 
jakościowego. 
To podejście zmusiło nas do nauczenia się budowania typografii we wcześniej 
nieznanych nam systemach. Tworzyliśmy liternictwo m.in. do wydań składanych 
cyrylicą, wydań gruzińskich, indonezyjskich, tajskich, koreańskich, chińskich (zarówno 
uproszczonych jak i tradycyjnych) i japońskich. Za każdym razem współpracujemy 
z lokalnymi projektantami w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Przyglądamy się 
i akceptujemy dosłownie każdy centymetr kwadratowy każdego zagranicznego 
wydania naszych książek. 
W załączonej dokumentacji pokazuję jedynie okładki wymienionych wydań 
zagranicznych, ale środek książki zawsze wymaga od nas ogromnego nakładu pracy. To 
nigdy nie jest jedynie techniczny skład, a raczej projektowa łamigłówka. 

 
2/16 Daniel Mizieliński | autoreferat 



Ilość wydań zagranicznych i poświęconego na nie czasu niewątpliwe wpłynęła na nasz 
twórczy proces i sposób myślenia o książce. Wiemy, że naszymi odbiorcami są nie tylko 
polskie dzieci. 
 
Poniżej znajdą Państwo zestawienia wydań zagranicznych książek wydanych w Polsce 
od momentu otrzymania przeze mnie stopnia doktora oraz listę wydań zagranicznych, 
których opracowaniem zajmowaliśmy się również po roku 2014, ale których polskie 
pierwowzory zostały wydane wcześniej. 
 

4.2. M.U.ZY.K.A. 
Opracowanie graficzne (ilustracje, layout, typografia, teksty w obrębie ilustracji) 
książki „M.U.ZY.K.A., Możesz usłyszeć zygzaki, krajobrazy i archidźwięki”.  
 
Współautorka opracowania graficznego: Aleksandra Mizielińska 
Wybór i tekst główny: Michał Libera, Michał Mendyk 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2017 
format: 20 × 20 cm 
objętość: 224 str. 
ISBN 978-83-65341-36-5 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 4. 
 
Szósty tom serii edukacyjnej zapoczątkowanej przez „D.O.M.E.K.”. „D.O.M.E.K.” był 
naszym debiutem i jedyną książką w serii, którą zarówno napisaliśmy, jak i 
zaprojektowaliśmy. 
W 44 zwięzłych i przystępnych rozdziałach zostali przedstawieni wybrani 
kompozytorzy, muzycy i ich dzieła. Wśród bohaterów można znaleźć m.in. Johna 
Cage’a, Steve’a Reicha, Arnolda Schönberga, Karlheinza Stockhausena, Pawła 
Szymańskiego i Iannisa Xenakisa, a także The Beatles, Briana Eno, Einstürzende 
Neubauten, Kraftwerk czy Madonnę. 
Książka ukazuje na przykładach różnorodne sposoby myślenia o dźwięku, muzyce, 
komponowaniu oraz byciu muzykiem.  
Zadaniem opracowania graficznego nie było wizualizowanie muzyki, tylko 
opowiedzenie równoległej historii dopełniającej główny tekst. Często napisane przez 
nas dialogi i zbudowane ilustracje podśmiewają się z wspomnianych kompozytorów, 
czy wręcz negują spisane przez autorów tekstu przemyślenia. Wszystko służy temu, by 
pokazać, że współczesna muzyka pozostawia słuchaczom wiele miejsca na 
interpretację: że dźwięki otoczenia mogą być równie wspaniałe jak odegrana 
w filharmonii symfonia, a znana z radia muzyka pop czy rockowa może być tak samo 
rewolucyjna jak utwory wielkich kompozytorów muzyki klasycznej. W muzyce 
współczesnej wszystko może się zdarzyć i właśnie o tym opowiada ta książka. 
 

4.3. muzykownik.pl 
Projekt graficzny i kodowanie strony internetowej muzykownik.pl, która towarzyszy 
książce „M.U.ZY.K.A.” i umożliwia odsłuchanie większości opisanych utworów.  
 
Współautorka opracowania graficznego: Aleksandra Mizielińska 
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Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 22. 
 

4.4. Mapy (edycja pomarańczowa) 
Koncepcja, wybór, opracowanie merytoryczne i opracowanie graficzne (ilustracje, 
layout, typografia, kroje pisma) książki „Mapy, edycja pomarańczowa”.  
 
Współautorka: Aleksandra Mizielińska 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2016 
format: 37 × 27,2 cm 
objętość: 144 str. 
ISBN 978-83-64347-10-8 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 26. 
 
„Mapy” to nasz największy hit. Wydane w 31 krajach w łącznym nakładzie ponad 
3 milionów egzemplarzy, zdobyły m.in. Prix Sorcières i Premio Andersen – najbardziej 
prestiżowe nagrody w dziedzinie literatury dziecięcej przyznawane we Francji 
i Włoszech. 
Edycja pomarańczowa powstała z okazji 10-lecia Wydawnictwa Dwie Siostry. 
Wzbogaciliśmy ją o 16 dodatkowych krajów, co w efekcie dało komplet 67 
całorozkładówkowych map (58 krajów i 6 kontynentów). Każda mapa zawiera od 90 do 
120 ilustracji reprezentujących zwierzęta, rośliny, znane osoby, zabytki, lubiane 
potrawy oraz ciekawostki z zakresu kultury, sztuki i nauki. 
Na potrzeby „Map” stworzyliśmy dwa kroje pisma: Mrs White i Cartographer. 
„Mapy” zmieniły książki obrazkowe z kategorii non fiction. Nawet precyzyjnie wybrany 
przez nas format początkowo był odrzucany przez wydawców zagranicznych – dziś, 
dzięki naszemu uporowi, zapisał się jako jeden z obowiązujących standardów. Obecnie 
prawie każdy światowy wydawca dziecięcy wydał przynajmniej jedną książkę w 
formacie 37 × 27,2 cm. Pod ten format zostały przeprojektowane półki w księgarniach, 
a kiedyś luźno używana nazwa „oversized picture books” dziś dotyczy właśnie tych 
konkretnych wymiarów. 
 
Wydania zagraniczne 

1. język tajski, „แผนท่ี”, Nanmeebooks, 2017, ISBN: 978-616-04-3728-3 
2. język ukraiński, „Карти (оновлене видання)”, 

Старого Лева, 2017, ISBN: 978-617-679-448-6 
3. język angielski, „Maps, Special Edition”, Big Picture Press, 2017, 

ISBN: 978-1-78370-804-8 
4. język włoski, „Mappe, edition ampliata”, Electa Kids (Mondadori Electa), 2017, 

ISBN: 978-88-918-0866-0 
5. język koreański, „Maps : 우리나라를 포함해 58개 나라의 지도 수록”, Greenbooks, 

2017, ISBN: 978-89-5588-335-0 
6. język chiński (chiński tradycyjny – Tajwan), „地圖 (增訂版)”, Global Kids Books, 

2017, ISBN: 978-986-479-141-5 

 
Wydania zagraniczne niebieskiej edycji, które ukazały się po otrzymaniu przeze mnie 
stopnia doktora 

1. język estoński, „Kaardid”, Kirjastus Varrak, 2017, ISBN: 978-9985-3-4067-7 
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2. język gruziński, „რუკები”, Diogene, 2017, ISBN: 978-9941-11-559-2 
3. język łotewski, „Atlants”, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2017, ISBN: 

978-9984-07-731-4 
4. język portugalski (brazylijski), „Mapas”, wmf martinsfontes, 2017, ISBN: 

978-85-469-0143-2 
5. język japoński, „マップス　新・世界図絵”, Tokuma Shoten Publishing Co., 2017, 

ISBN: 978-4-19-863785-9 
6. język czeski, „Mapy”, Host, 2016, ISBN: 978-80-7491-708-0 
7. język słowacki, „Mapy”, Slovart, 2016, ISBN: 978-80-556-2475-4 
8. język rumuński, „Hărţi”, Humanitas, 2016, ISBN: 978-973-50-5134-1 
9. język chiński (chiński tradycyjny – Tajwan), „地圖”, Global Kids Books, 2015, 

ISBN: 978-986-320-654-5 
10. język koreański, „지구촌 문화 여행”, Greenbooks, 2015, ISBN: 

978-89-5588-255-1 
11. język tajski, „แผนท่ีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม”, Nanmeebooks, 2015, ISBN: 

978-616-04-2768-0 
12. język islandzki, „Kort”, Vaka-Helgafell, 2015, ISBN: 978-9979-2-2313-9 
13. język hiszpański, „Atlas del Mundo”, Maeva young (Ediciones Maeva, S.A.), 2015, 

ISBN: 978-84-16363-46-9 
14. język szwedzki, „Kartor”, Alfabeta, 2014, ISBN: 978-91-501-1667-0 
15. język duński, „Kort over verden”, Farlaget Carlsen, 2014, ISBN: 

978-87-11-326275 
16. język norweski, „Kart”, Fontini, 2014, ISBN: 978-82-93346-01-2 
17. język fiński, „Suuri karttakirja”, Nemo, 2014, ISBN: 978-952-240-263-9 
18. język węgierski, „Világlátó”, Manó Könyvek, 2014, ISBN: 978-963-403-106-2 
19. język ukraiński, „Карти”, Старого Лева, 2014, ISBN: 

978-617-679-063-1 
 
 

4.5. Jeden dzień 
Koncepcja, wybór słów, opracowanie merytoryczne i opracowanie graficzne (ilustracje, 
layout, typografia, krój pisma) książki „Jeden dzień”.  
 
Współautorka: Aleksandra Mizielińska 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2016 
format: 19 × 19 cm 
objętość: książka kartonowa, 46 str. 
ISBN: 978-83-64347-01-6 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 70. 
 
„Jeden dzień” to słownik obrazkowy przeznaczony dla dzieci od 10 miesiąca życia do 2 
lat. Ponad 200 przyjaznych i kolorowych rysunków ułatwia zapamiętywanie nazw 
podstawowych przedmiotów i zwierząt z życia dziecka.  
Najmłodsi czytelnicy mogą bawić się z rodzicami zgadując, gdzie na stronie znajduje się 
przeczytany obiekt lub mogą próbować przypisywać sylaby konkretnym obrazkom. 
Starsze dzieci mogą już same powtarzać właściwe słowa. 
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Elementy w książce zostały ułożone zgodnie z rytmem dnia. Od rana do wieczora. Od 
poduszki pod głowę do księżyca za oknem. Od przebudzenia do zaśnięcia. 
W książce został wykorzystany zaprojektowany przez nas krój pisma Mr Orange. 
 
Wydania zagraniczne 

1. język francuski, „Tout ça dans une journée !”, Rue du monde, 2017, 
ISBN: 978-2-35504-462-5 

2. język hiszpański, „Mi Día”, Maeva young (Ediciones Maeva, S.A.), 2017, 
ISBN: 978-84-16690-89-3 

3. język kataloński, „El Meu Dia”, Maeva young (Ediciones Maeva, S.A.), 2017, 
ISBN: 978-84-16690-90-9 

 
 

4.6. Pod ziemią / Pod wodą 
Tekst i opracowanie graficzne (ilustracje, layout, typografia, kroje pisma) książki 
„Pod ziemią / Pod wodą”.  
 
Współautorka: Aleksandra Mizielińska 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2015 
format: 37 × 27,2 cm 
objętość: 110 str. 
ISBN 978-83-65341-05-1 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 89. 
 
„Pod ziemią / Pod wodą” to dwustronna książka edukacyjna – ma dwie poziome okładki 
połączone grzbietem. Z jednej strony odkrywa tajemnice przykryte ziemią, z drugiej 
ciekawostki zalane wodą. W środku obie części łączy rozkładówka poświęcona jądru 
Ziemi. 
W książce można znaleźć zwierzęta żyjące pod ziemią i dziwne podwodne stworzenia, 
najgłębiej sięgające korzenie i plątaniny podziemnych rur, sensacyjne wykopaliska 
i skamieniałe kości dinozaurów. Można zajrzeć do podziemnych nor i norek, zapuścić 
się w labirynty jaskiń i zjechać na dno najgłębszej kopalni świata. Wypróbować 
zabytkowe okręty podwodne, zanurkować w podmorskiej studni i opłynąć wrak 
Titanica. 
Książka jest naładowana informacjami, które przedstawione są za pomocą kolorowych 
i wypełnionych drobnymi rysunkami infografik. Każda kolejna strona ma inną 
konstrukcję, dzięki czemu jej forma mogła być indywidualnie dobierana do 
przedstawianej treści – od pełnorozkładówkowych rysunków dinozaurów po drobne 
panele komiksowe, pokazujące działanie ruchu płyt tektonicznych czy sposoby 
wykorzystania surowców naturalnych. 
W książce został wykorzystany zaprojektowany przez nas krój pisma Mr Dodo. 
 
Wydania zagraniczne 
1. język słowacki, „Pod Zemou / Pod Vodou”, Slovart, 2017, ISBN: 

978-80-556-2879-0 
2. język rumuński, „Sub Pământ / Sub Ape”, Humanitas, 2017, ISBN: 

978-973-50-5808-1 
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3. język niemiecki, „Unter der Erde / Tief im Wasser”, Moritz, 2017, 
ISBN: 978-3-89565-330-8 

4. język hiszpański, „Debajo de la tierra, Debajo del agua”, Maeva young (Ediciones 
Maeva, S.A.), 2017, ISBN: 978-84-16690-31-2 

5. język koreański, „땅속 세상 물속 세상”, Gilbut Publishing Co, 2017, 
ISBN: 978-89-5582-410-0 

6. język czeski, „Pod zemí / Pod vodou”, Host, 2017, ISBN: 978-80-7577-114-8 
7. język ukraiński, „Під землею / Під водою”, Старого 

Лева, 2016, ISBN: 978-617-679-254-3 
8. język rosyjski, „Под землей / Под водой”, Самокат, 2016, 

ISBN: 978-5-91759-306-7 
9. język angielski (amerykański), „Under Earth / Under Water”, Candelwick Press, 

2016, ISBN: 978-0-7636-8922-3 
10. język angielski (brytyjski), „Under Earth / Under Water”, Big Picture Press, 2015, 

ISBN: 978-1-78370-364-7 
11. język węgierski, „Föld alatt / Víz alatt”, Manó Könyvek, 2016, ISBN: 

978-963-4032-37-3 
12. język japoński, „Under Earth / Under Water アンダーアース・アンダーウォー

ター　地中・水中図絵”, Tokuma Shoten Publishing Co., 2016, ISBN: 
978-4-19-864215-0 

13. język chiński (chiński tradycyjny – Tajwan), „地下世界.水下世界”, Global Kids 
Books, 2016, ISBN: 978-986-320-912-6 

14. język chiński (chiński uproszczony – Chiny kontynentalne), „地下 / 水下”, Guizhou 
People's Publishing House, 2015, ISBN: 978-7-221-12730-3 

15. język francuski, „Sous terre / Sous l'eau”, Rue du monde, 2015, 
ISBN: 978-2-35504-396-3 

16. język włoski, „Sottacqua / Sottoterra”, Electa Kids (Mondadori Electa), 2015, 
ISBN: 978-88-918-0380-1 

17. język niderlandzki, „Onder de grond / Onder water”, Lannoo, 2015, 
ISBN: 978-94-014-2627-5 

 

4.7. Podwodnik i Podziemnik 
 
Koncept aktywności, tekst i opracowanie graficzne (ilustracje, layout, typografia, kroje 
pisma) dwóch książek aktywnościowych: „Podziemnik” i „Podwodnik”. Książki zostały 
zaprojektowane jako dopełnienie książki „Pod wodą / Pod ziemią”.  
 
Współautorka: Aleksandra Mizielińska 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2016 
format: 37 × 27,2 cm 
objętość: dwie książki po 72 str. 
ISBN: 978-83-64347-72-6, 978-83-64347-75-7 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 144. 
 
Obydwie książki zawierają 36 plansz, z których każdą z można łatwo wyrwać, 
by obdzielić zadaniami całą rodzinę lub powiesić gotowe dzieło na ścianie pokoju. 
Na odwrocie plansz znajdują się podziemne i podwodne zwierzęta do kolorowania. 
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Aktywności mają nie tylko utrwalić zagadnienia omawiane w książce, ale również 
rozwinąć zachęcić do kreacji i twórczej zabawy. 
Dzieci nauczą się języka nurków, zaprojektują okręt podwodny i wydobędą skarb z dna 
morza. Stworzą własną rafę koralową, znajdą najkrótszą drogę przez wrak Titanica i 
wyrwą się z macek ogromnej kałamarnicy. 
Książki zostały złożone wyłącznie zaprojektowanymi przez nas krojami pisma: 
Mrs Lemonade, Mrs Berry, Mr Dodo i Mrs Exsul. 
 
Wydania zagraniczne 
1. język angielski, „Under Earth Activity Book/ Under Water Activity Book”, Big 

Picture Press, 2017, ISBN: 978-1-78370-769-0, 978-1-78370-770-6 
2. język hiszpański, „Debajo de la tierra libro de actividades, Debajo del agua libro de 

actividades”, Maeva young (Ediciones Maeva, S.A.), 2017, ISBN: 
978-84-17108-41-0, 978-84-17108-42-7 

 

4.8. Mr Dum Dum 
Wieloskryptowy krój pisma początkowo zaprojektowany na potrzeby naszej gry 
językowej „Ba Ba Dum”. 
 
Współautorka projektu i opracowania technicznego fontu: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2016 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 214. 
 
Mr Dum Dum był niezbędny do funkcjonowania aplikacji językowej, która była 
przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej. Do jej prawidłowego działania musieliśmy 
zaprojektować nie tylko pełen zestaw znaków łacińskich, wraz ze wszystkimi znakami 
akcentowymi, ale też zestaw znaków greki, cyrylicy i japońskiej hiragany i katakany. 
Po otrzymaniu przeze mnie stopnia doktora „Ba Ba Dum” dalej się rozwijało. 
Popularność gry i wsparcie wielu instytucji umożliwiło nam wzbogacenie jej o kolejne 
języki. Dzięki pomocy Instytutu Konfucjusza w Krakowie dodaliśmy słowa w języku 
chińskim z zapisem uproszczonym (zapis obowiązujący w kontynentalnych Chinach). 
Zmusiło nas to do zaprojektowania ponad 1300 chińskich znaków, co było 
największym wyzwaniem w tej dziedzinie, z jakim do tej pory się spotkaliśmy. Cały 
proces, razem z weryfikacją poprawności znaków, trwał prawie dwa lata. Zdobyta 
wiedza okazała się bezcenna przy pracy nad chińskimi wydaniami naszych książek.Bab 
 

4.9. Mrs Berry 
Warstwowy, dekoracyjny krój pisma zaprojektowany na potrzeby dwóch naszych 
książek: „Podziemnika” i „Podwodnika”. Opublikowany jako rodzina sześciu odmian, 
które dają możliwość tworzenia wielokolorowych zestawień. Font zawiera pełen 
zestaw znaków łacińskich i cyrylicy. 
 
Współautorka projektu i opracowania technicznego fontu: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2016 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 220. 
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4.10. Mrs Lemonade 
Jednoodmianowy krój pisma zaprojektowany na potrzeby dwóch naszych książek: 
„Podziemnika” i „Podwodnika”. Font zawiera pełen zestaw znaków łacińskich. 
 
Współautorka projektu i opracowania technicznego fontu: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2016 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 222. 
 

4.11. Mrs Exsul 
Rodzina trzech odmian (Regular, Medium, Bold), którą początkowo zaprojektowaliśmy 
do komputerowej gry paragrafowej, której mechanika opierała się wyłącznie na 
dialogach. Gra nadal jest w fazie produkcji, ale krój pisma wykorzystujemy już w trzech 
kolejnych naszych książkach. Z zaprojektowanych przez nas krojów wyróżnia się tym, 
że dobrze prezentuje się w dłuższym składzie, nie tylko nagłówkach. 
 
Współautorka projektu i opracowania technicznego fontu: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2016 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 224. 
 

4.12. Mrs Onion 
Wielowarstwowy krój pisma do tytulariów. Opublikowany jako rodzina 38 fontów. 
 
Współautorka projektu i opracowania technicznego fontu: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2015 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 226. 
 
Mrs Onion umożliwia budowanie dziesiątek wariantów kolorowych liter. Cała rodzina 
składa się z 38 odmian, które można podzielić na dwie grupy: Regular do codziennego 
użytku i Monsters na wyjątkowe okazje. Oczywiście litery z obydwu grup można ze 
sobą łączyć. Pojedynczy znak może być zbudowany nawet z sześciu różnokolorowych 
warstw. 
Stosowanie tej techniki pozwala na wykorzystanie bogato stylizowanych tytulariów 
w ekranowych projektach, bez utraty takich funkcjonalności jak wyszukiwanie, 
słownik, czytelność dla botów czy edytowanie tekstów przez użytkowników. 
Mrs Onion posiada pełen zestaw znaków łacińskich oraz cyrylicznych. Grupa Monsters 
posiada alternatywny wariant dla każdego glifu. 
 

4.13. mrs-onion.love 
Projekt graficzny i kodowanie strony internetowej http://mrs-onion.love, która 
umożliwia testowanie kroju Mrs Onion. 
 
Współautorka opracowania graficznego: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2015 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 228. 
 
Strona pełni trzy funkcje: 
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1. Prezentuje kształt wszystkich 545 znaków zawartych w każdej odmianie oraz 
rozwiązanie graficzne każdego z 38 styli.  

2. Za pomocą prostych przykładów i animacji wyjaśnia mechanizm działania 
warstwowych fontów.  

3. Umożliwia samodzielne testowanie dowolnych zestawień znaków na 
przygotowanych przykładowych układach stylistycznych. 

 

4.14. Mr Foodie 
Zestaw 825 kolorowych ikon związanych z jedzeniem i gotowaniem. Opublikowany 
jako rodzina warstwowych fontów (łącznie 28 odmian). 
 
Współautorka projektu i opracowania technicznego fontu: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2015 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 232. 
 
Ikony zostały podzielone na 7 grup – 109 ikon owoców, 157 ikon związanych z kuchnią, 
120 ikon produktów zwierzęcych, 100 ikon warzyw i owoców, 107 ikon słodyczy, 127 
ikon napojów i 105 ikon przedstawiających inne elementy związane z jedzeniem. 
W każdej grupie znajdują się 4 style: 

1. Regular – jednokolorowy rysunek ikony 
2. Back – sylweta ikony, która przy warstwowym wykorzystaniu jest odpowiedzialna 

za kolor konturu 
3. Front – podstawowe wypełnienie, który stosuje się jako środkową warstwę  
4. 3rd Color – opcjonalny negatyw dodatkowego koloru, jeśli jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania ikony 
 
Technika, w której kształty koloru zapisuje się w foncie jako negatyw, a kontur 
powstaje przez nałożenie sylwety wypełnienia na pełną sylwetę ikony, niweluje 
problemy zalewek w druku i różnych algorytmów renderowania liter na ekranach 
w różnych systemach operacyjnych i przy różnych gęstościach subpikseli. 
Opracowaliśmy tą metodę przy jednym z pierwszych naszych fontów i od tamtej pory 
została przyjęta jako standard dla warstwowych rodzin fontów. 
 

4.15. mr-foodie.recipes 
Projekt graficzny i kodowanie strony internetowej http://mr-foodie.recipes, która 
przedstawia schemat mapowania znaków do ikon w rodzinie fontów Mr Foodie. 
 
Współautorka opracowania graficznego: Aleksandra Mizielińska 
rok: 2015 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 236. 
 
Podobnie jak w przypadku mrs-onion.love, strona pełni trzy funkcje: 

1. Prezentuje kolorowe wersje wszystkich 825 ikon zawartych w Mr Foodie. 
2. Wyjaśnia jak używać warstwowych fontów w programach edytorskich. 
3. Pokazuje, do jakiego miejsca i fontu została przypisana dana ikonka. Dzięki tak 

przygotowanej tabeli projektantki i projektanci bardzo szybko mogą odszukać 
znak, pod którym się kryje poszukiwana ikonka. 
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4.16. Ale patent! 
Opracowanie graficzne (ilustracje, layout, typografia, teksty w obrębie ilustracji) 
książki „Ale patent!”.  
 
Współautorka opracowania graficznego: Aleksandra Mizielińska 
Wybór wynalazków i tekst główny: Małgorzata Mycielska 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2014 
format: 20 × 25 cm 
objętość: 122 str. 
ISBN: 978-83-63696-06-1 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 160. 
 
„Ale patent!” to pobudzający wyobraźnię przegląd dawnych i współczesnych 
wynalazków. Zwariowanych, wyprzedzających swój czas, zabawnych, nieudanych czy 
wręcz niemożliwych, ale zawsze – świadczących o ludzkiej fantazji. Można w nim 
znaleźć osobisty zachmurzacz, latający rower, bąbelkowy telegraf, lodową płytę 
gramofonową i wiele innych niewiarygodnych pomysłów.  
Opracowanie graficzne nawiązuje formą do składanych w pierwszej połowie XX wieku 
w urzędzie patentowym rysunków i dokumentów. Jednocześnie bazuje na gęstej siatce 
modułowej, która umożliwia dużą różnorodność układów tekstu i ilustracji. 
Same ilustracje nie tylko przedstawiają mechanizm omawianych wynalazków, ale 
również prezentują ich działanie w realiach czasów, w których zostały wymyślone oraz 
wprowadzają humor i dodatkowy komentarz w formie dialogów.  
Wszystkie trzy elementy mają za zadanie zainteresowanie mechaniką przyszłe 
inżynierki i inżynierów. Mają pokazać, że często nawet nieudane projekty prowadzą do 
przełomowych rozwiązań. 
W książce został wykorzystany zaprojektowany przez nas krój pisma Mr Lucky. 
 
Wydania zagraniczne 

1. język angielski, „Impossible Inventions”, Gecko Press, 2017, ISBN: 
978-1-776571-70-3 

2. język koreański, tytuł: „기상천외 발명백과”, wydawnictwo: Book 21, 2017, 
ISBN: 978-89-509-7110-6 

3. język niderlandzkie, „Zo Werkt Dat”, Lannoo, 2017, ISBN: 978-94-014-4424-8 
4. język chiński, tytuł: „不可思议的发明”, wydawnictwo: 贵州人民出版社, 2017, 

ISBN: 978-7-221-14379-2 
5. język hiszpański, „¡Paténtalo!”, Ekaré, 2016, ISBN: 978-84-944988-5-5 
6. język szwedzki, „Funkar Det?”, Alfabeta, 2016, ISBN: 978-91-501-1778-3 
7. język japoński, tytuł: ややっ、ひらめいた！奇想外発明百科, Tokuma Shoten 

Publishing Co., 2015, ISBN: 978-4-19-864039-2  
8. język niemiecki, „Das Funktioniert?”, Moritz, 2015, ISBN: 978-3-89565-307-0 

 
 

4.17. Let’s Go Monsters 
Koncept, wybór słów i opracowanie graficzne (ilustracje, layout, typografia) książki 
„Let’s Go Monsters”.  
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Współautorka: Aleksandra Mizielińska 
 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dwie Siostry 
Warszawa 2014 
format: 30 × 19 cm 
objętość: książka kartonowa, 18 str. 
ISBN 978-83-63696-42-9 
 
Dokumentacja w załączonym portfolio na stronie 186. 
 
Kontynuacja wydanej w 2013 „Pory na potwora”. Książka składa się z 9 linorytów 
przedstawiających zwierzęta, a każda jej strona podzielona jest na trzy części. Dzięki 
tej konstrukcji dzieci przewracają segmenty stron i budują setki absurdalnych 
potworów jednocześnie poszukując towarzyszących obrazom słów. 
W „Let’s Go Monsters” czytelnicy budują słowa w języku angielskim. Niestety, 
założenia projektowe książki uniemożliwiają jej przetłumaczenie. Wydania 
zagraniczne musiałby być tworzone od zera i dotyczy to zarówno wyboru słów, 
mechaniki, jak i samych linorytów. 
 
 

4.18. Pozostałe wydania zagraniczne 
W tej sekcji znajdują się książki, których polskie wersje zostały wydane przed 2014 
rokiem, ale edycje zagraniczne opracowaliśmy po otrzymaniu przeze mnie stopnia 
doktora. 
 

1. „Miasteczko Mamoko”, język chiński (uproszczony, Chiny kontynentalne), 
„MAMOKO 妈妈看！龙的时代”, Xi’an Lelequ Culture, 2016, ISBN: 
978-7-5417-6025-9 

2. „Miasteczko Mamoko”, język tajski, „MAMOKO ดูดีดี เมืองน้ีมีอะไร: วันน้ี มีอะไร”, 
Nanmeebooks, 2017, ISBN: 3900010016091 

3. „Miasteczko Mamoko”, język chiński (tradycyjny, Tajwan), Acme Publishing 
Group, 2017, ISBN: 978-986-94081-4-1 

4. „Miasteczko Mamoko”, język norweski, „Velkommen til Mamoko”, Fontini 
Forlag, 2014, ISBN: 978-82-52584-27-1 

5. „Miasteczko Mamoko”, język czeski, „Městečko Mamoko”, Albatros Media, 
2017, ISBN: 978-80-00-04775-1 
 

6. „Dawno temu w Mamoko”, język chiński (uproszczony, Chiny kontynentalne), 
„MAMOKO 妈妈看！龙的时代”, Ronshin Group, 2016, ISBN: 
978-7-5417-6024-2 

7. „Dawno temu w Mamoko”, język tajski, „MAMOKO ดูดีดี เมืองน้ีมีอะไร: อดีต มีอะไร”, 
Nanmeebooks, 2017, ISBN: 3900010016107 
 

8. „Mamoko 3000”, język tajski, „MAMOKO ดูดีดี เมืองน้ีมีอะไร: อนาคต มีอะไร”, 
Nanmeebooks, 2017, ISBN: 3900010016114 

9. „Mamoko 3000”, język chiński (uproszczony, Chiny kontynentalne), 
„MAMOKO 妈妈看！龙的时代”, Ronshin Group, 2016, ISBN: 
978-7-5417-6026-6 
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10. „Mapownik”, język koreański, „MAPS 색칠하고 그리며 지구촌 여행하기”, 
Greenbooks, 2017, ISBN: 978-89-5588-336-7 

11. „Mapownik”, język angielski, „Maps Activity Book”, Big Picture Press, 2015, 
ISBN: 978-0-7636-7771-8 

12. „Mapownik”, język norweski, „Kart for tegnere og oppdagere”, Fontini, 2016, 
ISBN: 978-82-93346-54-8 

13. „Mapownik”, język chiński (tradycyjny – Tajwan), „地圖創意遊戲”, Global Kids 
Books, 2015, ISBN: 978-986-320-705-4 

14. „Mapownik”, język angielski, „Maps Activity Book”, Big Picture Press, 2014, 
ISBN: 978-1-78370-109-4 

15. „Mapownik”, język japoński, „マップス　らくがきワークブック”, Tokuma 
Shoten Publishing, 2015, ISBN: 978-4-19-863928-0 

16. „Mapownik”, język chiński (uproszczony – Chiny kontynentalne), „地圖創意遊

戲”, Beijing Yuanliu Classic Culture Ltd, 2016, ISBN: 978-7-221-13626-8 
17. „Mapownik”, język niemiecki, „Meine Welt”, Moritz Verlag, 2014, 

ISBN: 978-3-89565-290-5 
18. „Mapownik”, język hiszpański, „Atlas del Mundo Libro de Actividades”, Maeva 

young (Ediciones Maeva, S.A.), 2014, ISBN: 978-84-16363-98-8 
19. „Mapownik”, język litewski, „Spalvonių knyga jaunajam tyrinėtojui”, Debesų 

ganyklos, 2015, ISBN: 978-609-8090-70-3 
20. „Mapownik”, język francuski, „Cartes: le grand carnet d'activités”, Rue du 

Monde, 2014, ISBN: 978-2-35504-344-4 
21. „Mapownik”, język włoski, „Il gioco delle mappe. Ipara la geografia disegnando”, 

Mondadori Electa, 2014, ISBN: 978-88-370-9718-9 
22. „Mapownik”, język niderlandzki, „Tekenatlas, een creatieve reis rond de 

wereld”, Lannoo, 2014, ISBN: 978-94-014-18416 
 

 

5. Dorobek dydaktyczny z lat 2014–2017 
 

5.1. Projektowanie gier na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie 
Stworzenie Pracowni projektowania gier na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie było 
moim celem praktycznie od początku pracy na uczelni. Już w 2012 roku, jeszcze jako 
asystent w Pracowni projektowania książki prof. Macieja Buszewicza, poprosiłem 
o możliwość prowadzenia wykładów z kodowania stron internetowych i wstępu do 
programowania gier. Zajęcia cieszyły się na tyle dużą popularnością, że w następnych 
latach pracownia zmieniła nazwę na Pracownia projektowania książki i publikacji 
cyfrowych, a moje zajęcia weszły do stałego planu zajęć studentek i studentów 
trzeciego, czwartego i piątego roku studiów. 
Początkowy program obejmował zadania przygotowujące zarówno do projektowania 
gier oraz stron internetowych i aplikacji. Istnienie pracowni o tak szerokim zakresie 
było mało praktyczne, dlatego z czasem udało mi się podzielić obowiązkami 
z dwojgiem nowych prowadzących, dzięki czemu mogłem skoncentrować się wyłącznie 
na projektowaniu gier i aplikacji z pogranicza gier. 
Od 2015 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta i już oficjalnie zajmuję się 
nauczaniem projektowania gier. Zajęcia skupiają się na opracowywaniu koncepcji 
i mechaniki oraz kreowaniu wizualnej strony gier (od concept artu przez projekty 
postaci, lokacji, interfejsu, modeling, animacje i reżyserię cut scen i zwiastunów). 
Chętni mogą uczyć się programowania i wykorzystywania silników Unity lub Unreal 
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3D. Samo programowanie nie jest obowiązkowe, zgodnie z realiami rynku, gdzie tylko 
nieliczne komercyjne gry jednocześnie projektuje i programuje ta sama osoba. 
Tworzenie gier to złożony i długotrwały proces angażujący od kilku do kilkuset osób. 
Przy pracy nad własną ogromną produkcją zaangażowanie emocjonalne i brak 
dystansu utrudniają wyłapanie nawet oczywistych błędów. Dlatego uczestniczki 
i uczestnicy moich zajęć, poza zadaniami praktycznymi, muszą co semestr oddawać 
prace pisemne, w których dokonują analizy wybranych gier. Teksty ze wszystkich lat są 
publicznie dostępne na serwisie „Medium”. 
W kolejnych latach chciałbym poszerzyć działalność pracowni i poszukać finansowania 
niezbędnego do zrealizowania choćby wybranych projektów dyplomowych. 
 

5.2. Platforma edukacyjna kursownik.pl 
Kursownik.pl to serwis przeznaczony dla studentek i studentów uczelni artystycznych. 
Powstał przy wsparciu Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ma 
na celu uzupełnienie wiedzy dotyczącej warsztatu pracy projektanta. Każdy kurs to 
zestaw filmów przygotowanych przez profesjonalistów, którzy na co dzień korzystają 
z omawianych technik. Ich wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala na selekcję 
i zaprezentowanie kluczowych narzędzi programu, dzięki czemu kursanci mają 
możliwość nauczenia się podstaw projektowania szybko i wydajnie. 
Dzisiejsi studenci i studentki uczelni artystycznych daleko odbiegają od stereotypu 
humanistycznego marzyciela. Adepci sztuki projektowania muszą poznać i opanować 
szereg skomplikowanych programów. W zależności od wybranej specjalizacji wachlarz 
umiejętności rozciąga się od zaawansowanych aplikacji umożliwiających obróbkę 
obrazu cyfrowego, edycję składu, budowanie fontów, generowanie modeli 3D, pisanie 
kodu w kilku językach programowania, kończąc na montowaniu własnych systemów 
wbudowanych opartych na przykład na Arduino. Do tego dochodzi ogrom wiedzy 
teoretycznej dotyczącej zasad typografii, edytorstwa, materiałoznawstwa i technologii 
produkcji. 
Nauczyciel akademicki stara się rozmawiać ze studentkami i studentami o procesie 
kreacji, o idei, o tworzeniu – stanowi to esencję nauczania na Akademii Sztuk Pięknych. 
Niestety często pozostaje mało czasu na zagadnienia techniczne. Zajęcia, podczas 
których naucza się obsługi oprogramowania w sali wykładowej, przed szkolnym 
komputerem, są męczące, mało wydajne i trafiają do ograniczonej liczby 
zainteresowanych. Dzięki kursom online wykładowca dociera do kilku tysięcy 
pasjonatek i pasjonatów niekoniecznie związanych z uczelnią. 
Wiem, że nagrany materiał nie zastąpi indywidualnej rozmowy o konkretnym 
projekcie, jednak w przypadku zagadnień technicznych jest bez porównania 
doskonalszym rozwiązaniem. Pozwala zwiększyć wydajność nauczania i jakość 
zapamiętanej przez studentki i studentów wiedzy. Do materiałów zawsze można 
wrócić, można rozpocząć naukę czegoś nowego albo zwyczajnie utrwalić lub sprawdzić 
potrzebne informacje. 
Kursownik stworzyłem (zaprojektowałem i zaprogramowałem) w latach 2013 i 2014. 
W ciągu kolejnych 2 lat przygotowałem 5 kursów o łącznej objętości bardzo ciasno 
edytowanych 46 godzin. Pilotowałem także pozostałe 7 kursów, prowadzonych przez 
zaproszone przeze mnie specjalistki i specjalistów (prawie zawsze absolwentki 
i absolwentów naszego wydziału). 
Kursownik jest darmowy, nie wyświetla reklam i nie sprzedaje ani nie udostępnia 
osobom trzecim danych o swoich użytkownikach. Każdy po stworzeniu konta może 
przerobić dowolną ilość materiałów. 
Z Kursownika korzysta aktualnie 1300 szkół i uczelni w Polsce. 
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5.3. Organizowanie cyklu wykładów pod zbiorczym tytułem „Korepetycje” 
Mechanizmy dobierania pedagogów na uczelniach artystycznych często 
uniemożliwiają, lub przynajmniej, utrudniają przyjmowanie osób, które mimo braku 
stopni naukowych posiadają dużo większe zawodowe doświadczenie niż niejedna 
zatrudniona na akademii osoba. Ten problem jest szczególnie bolesny przy 
dyscyplinach projektowych. 
Aby temu zaradzić, stworzyłem cykl wykładów o nazwie „Korepetycje”. Już od 5 lat 
zapraszam specjalistki i specjalistów, których proszę o drobiazgowe opisanie jednego 
projektu nie tylko pod kątem artystycznym, ale również czysto zawodowym: jak 
wyglądał podział ról w zespole, jak wyglądała komunikacja z klientem, jakie narzędzia 
się sprawdziły, a jakie zawiodły; gdzie zostały popełnione błędy, a co zadziałało 
zgodnie z planem. 
To praktyczne podejście do projektowania uzupełnia dużą lukę w akademickim 
nauczaniu oraz częściowo uspokaja najczęstsze wśród młodych adeptek i adeptów 
projektowania lęki: jak sobie poradzę w pracy, jak mam to wycenić, jak przedstawić 
swoją wizję, jak pracować z innymi ludźmi. 
 

5.4. Wybrane wykłady poza uczelnią w Polsce i na świecie 
 
2017 
na świecie 
● How non-fiction picture books can change education, Pekin National Library – the 

Wenjin Forum, wykład po którym odbył się panel dyskusyjny, Pekin, Chiny, 25 
listopada 

● How did we do it? Culture & Creative Industry Forum, National Library, wykład 
o procesie tworzenia złożonych, edukacyjnych książek obrazkowych, po którym 
odbył się panel dyskusyjny o roli wątków lokalnych i globalnych w książkach 
obrazkowych, Taipei, Taiwan, 21 listopada 

● How internet MEMEs helped us be better designers, China Academy of Art, 
prezentacja dla studentek, studentów i nauczycieli, Hangzhou, Chiny, 20 listopada 

● Publish an Excellent Book — How Did the Maps Become a World Wide bestseller?, 
Forum for editors, illustrators, authors, publishers, readers, dyskusja na targach 
książki w Szanghaju, Chiny, 17 listopada 

● Reprezentant Polski na London Book Fair Poland Market Focus. Wraz z 
Aleksandrą byliśmy jednymi z prezentowanych autorów na targach, gdzie Polska 
była gościem honorowym, 14-15 marca 

● Wykład w London College of Communication University of the Arts London, 
Elephant and Castle London SE1 6SB, w Katedrze projektowania gier, prezentacja 
procesu powstawania wybranych naszych gier oraz 5 gier studentek i studentów 
prowadzonej przeze mnie Pracowni projektowania gier na Wydziale Grafiki, 
15 marca 

● Fail Compilation 2017: A Few Easy Steps to Make a Lousy Book, wykład na Targach 
Londyńskich w ramach Children's Hub, 15 marca 

● Do Books Travel: Is There a European Aestethic, panel dyskusyjny w ramach Targów 
Londyńskich 

 
w Polsce: 
● Wykład i spotkanie autorskie na VI Międzynarodowych Targach Książki 

w Białymstoku, 21 kwietnia 
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2016 
na świecie: 
● Every Picture Tells a Story: Illustrated Art from Poland, spotkanie autorskie na Book 

Expo America, Chicago 11 maja 2016 
● Masters of Maps, spotkanie autorskie i warsztaty ilustracji, Chicago 14 maja 2016 

 
w Polsce: 
● Wyluzuj, to tylko książka, wykład na konferencji „Książka wiecznie żywa”, 

Warszawa, 14 października 2016 
 
2015 
w Polsce: 
● All those moments will be lost in time, like tears...in...rain. Wykład na meetupie Design 

Praktice w Warszawie, 16 listopad 2015  
● Win and fail compilation 2015–2016, Wykład na konferencji „Koktajl graficzny” 

w Institute of Design Kielce, 23 października 2015 
 
2014 
na świecie: 
● 7 life lessons that helped me be a better author. Wykład dla stowarzyszenia Grafill 

Stavanger w Stavanger w Norwegii, 7 maja 2014 
● Evolution of polish books for children and 5 rules for good book, wykład w galerii sztuki 

w Nelson, Nowa Zelandia, 13 marca 2014 
● Typography for illustrators, Warsztaty na New Zealand Festival w Wellington, Nowa 

Zelandia 12 marca 2014 
● Idea + Text + Design, wykład na New Zealand Festival w Wellington, Nowa Zelandia 

10 marca 2014 
 
w Polsce: 
● O zbawianiu świata i innych pierdołach, wykład w Zachęcie – Narodowej Galerii 

Sztuki – towarzyszący wystawie Henryka Tomaszewskiego zatytułowanej „Byłem, 
czego i wam życzę”, 5 czerwca 2014 

● Czy obraz faktycznie mówi więcej niż 1000 słów, wstęp do książki obrazkowej, wykład 
na Warszawskich Targach Książki w ramach festiwalu książki dziecięcej, 
organizator: Instytut Książki, 25 maja 2014 

● You know nothing Jon Snow, wykład na konferencji „Elementarz Projektanta”, 
Poznań, 15 kwietnia 2014 

● O lękach, zasadach i odpowiedzialności, wykład w School of Forms w Poznaniu 
25 lutego 2014 

● Book, das Buch, el libro, книга, ほん z punktu widzenia obsesyjnego autora. 
O tworzeniu książek, które będą wydawane w różnych językach, wykład na festiwalu 
Rookie w Poznaniu, 14 stycznia 2014 
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