wielkopolski design –
wystawa
design from wielkopolska –
exhibition

„wielkopolski dom” –
wnętrza przyszłości
Wielkopolska stawia na wsparcie nauki w określonych obszarach Inteligentnej Specjalizacji,
które stanowią o sile gospodarczej regionu. Jednym z nich są WNĘTRZA PRZYSZŁOŚCI.
Specjalizacja WNĘTRZA PRZYSZŁOŚCI obejmuje branżę meblarską oraz
wyposażenie wnętrz mające w Wielkopolsce silny potencjał wytwórczy, wsparty
doskonałym wzornictwem przemysłowym. To produkcja rzeczy odpowiadających
potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze
współpracujących łańcuchów wartości w regionie, czyli silnie zakorzenionych w jego
potencjale produkcji surowców, komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych
międzynarodowo na bazie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty. Źródłem inspiracji dla wnętrz
przyszłości mogą być wyniki badań naukowych z obszaru m.in. psychologii, antropologii
i socjologii oraz nauk technicznych, dzięki którym mogą powstawać produkty, które
sprostają wymogom współczesnego użytkownika.
Design, który staje się wyróżnikiem specjalizacji jest nie tylko zwykłym myśleniem
o rzeczach, ale także o tym, jak te rzeczy służą człowiekowi, o sposobach podnoszenia
jakości życia i dbałości o zdrowie, promuje on nowe rozwiązania i technologie, dając przy
tym wartość i jakość nie tylko w sferze produktu, ale również w jego otoczeniu.
Tematem wystawy WIELKOPOLSKI DOM jest wzornictwo przemysłowe
wielkopolskich projektantów. Prezentujemy Państwu ponad 30 wybranych projektów,
które powstały w trakcie procesu dydaktycznego w pracowniach Uniwersytetu
Artystycznego, School of Form oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Katalog prezentuje prace studentów wielkopolskich uczelni, które zostały wdrożone
do produkcji lub opracowane na specjalne życzenie firm. To przykłady udanej współpracy
nauki i biznesu, które budują markę Wielkopolski.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

wielkopolska home –
interiors of the future
The Wielkopolska Region gives priority to supporting science in particular areas of the
Smart Specialisation, which build the region’s economic power. “Interiors of the Future”
are one of these specialisations.
“Interiors of the Future” concern the furniture and interior design industry in
Wielkopolska, which has a high creative potential supported by quality industrial design.
The region produces objects which respond to the needs and challenges faced by modern
people, perfectly combining various regional value chains, deeply rooted in its possibilities
of resource, component, and intermediate products manufacturing. Thanks to the modern
and attractive offer, the products are able to compete internationally. The scientific
research results in the fields of, among others, psychology, anthropology, sociology, and
engineering can provide a source of inspiration for the interiors of the future. The research
enables the production of objects which fulfil the requirements of modern users.
Design, being the characteristic feature of the specialisation, is not just a way to
think about things but also a reflection on the functions they serve for people and on
how they can improve the quality of life and health. Design promotes new solutions and
technologies, ensuring quality and value related both to a product and its surroundings.
The subject of the “Wielkopolska Home” exhibition is industrial design in the
region. We would like to present over 30 chosen projects which are the result of the
didactic process realised at the University of Arts, School of Form, and Poznan University
of Life Sciences.
The catalogue presents works of students from Wielkopolska universities, which
have been already implemented in production or developed according to companies’
assignments. They are examples of the successful cooperation of science and business
which creates the brand of the Wielkopolska region.

Marek Woźniak
Marshal of the Wielkopolska Region

o w ystawie
Wystawa WIELKOPOLSKI DOM to prezentacja ponad trzydziestu projektów, które
powstały w trakcie procesu dydaktycznego w pracowniach PE-P Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, w School of Form oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we
współpracy z firmami z regionu. Dzięki wieloletniej współpracy uczelni projektowych
z przemysłem, powstają innowacyjne produkty i usługi. Młodzi projektanci poznają
technologie, natomiast przedsiębiorcy mają okazję do współpracy z najbardziej zdolnymi
studentami.
WIELKOPOLSKI DOM to z jednej strony inspiracja dla świata biznesu jak
współpracować z utalentowanymi projektantami i studentami wielkopolskich uczelni.
Z drugiej, prezentacja nowatorskich projektów. Ekspozycja ma zachęcić odbiorców do
wyboru wysokiej jakości rodzimych produktów, które można przetestować na wystawie
oraz dowiedzieć się od kuchni jak powstawały i co je wyróżnia na tle konkurencji.
W WIELKOPOLSKIM DOMU można znaleźć projekty studentów, które zostały wdrożone
do produkcji lub opracowane na życzenie firm.
W poszczególnych strefach WIELKOPOLSKIEGO DOMU, umownie reprezentujących
pomieszczenia mieszkalne, można odnaleźć produkty pokazujące jak dobre wzornictwo
poprawia jakość życia i odpowiada na potrzeby użytkowników. Wystawa jest dowodem na
to jak kreatywność projektantów i doświadczenie przedsiębiorców przekuwa się w sukces.
Katarzyna Pełka
Kurator wystawy
www.wzorro.com

about the exhibition
WIELKOPOLSKI DOM (“WIELKOPOLSKA HOME”) exhibition presents over 30 projects
which are the result of the didactic process realised as part of the PE-P programme in
the University of Arts, School of Form, and University of Life Sciences in Poznań, in
cooperation with local companies. Thanks to the long-term collaboration of design
universities and industry, innovative products and services arise. Young designers learn
new technologies, and entrepreneurs have the chance to work with the most accomplished
students.
On the one hand, the exhibition is an inspiration for the business world showing
how to cooperate with talented designers and students from local universities. On the
other hand, it is a presentation of innovative projects. The exhibition will encourage the
audience to choose high-quality local products which they will be able to try during the
event, finding out how they were made and what distinguishes them from other products.
Greater Poland will house students’ projects which have been already implemented or
developed according to companies’ commissions.
WIELKOPOLSKA HOME is formed with various zones which symbolically represent
rooms. The products located in the rooms demonstrate how top-notch design can improve
the quality of life and respond to the users’ needs. The exhibition proves that the designers’
creativity and the entrepreneurs’ experience guarantee success.
Katarzyna Pełka
Curator of the exhibition
www.wzorro.com

uniwersy tet art yst yczny w poznaniu
Współpraca nauki z gospodarką, na przykładzie PE-P.
PE-P (Program Edukacyjno-Projektowy) od 15 lat realizowany jest na Wydziale
Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (wcześniej Akademia
Sztuk Pięknych). Koncepcja PE-P powstała jako alternatywna forma kształcenia projektantów,
uzupełniająca proces edukacyjny o elementy praktycznej współpracy z przemysłem.
PE-P jest autorskim programem Katarzyny Laskowskiej, który zainicjowała w 2001 roku,
funkcjonuje nieprzerwanie przyciągając kolejnych studentów i partnerów biznesowych.
Lata doświadczeń doprowadziły do współpracy rozszerzonej o projekty rynkowe
i komercjalizację wyników badań. Możliwość przejścia przez proces rozwoju nowego
produktu, praca w zespole interdyscyplinarnym, stały dostęp do know-how, kontakt
z biznesem powodują, że PE-P jest niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem zarówno dla
studentów UAP jak i dla przedsiębiorców.
Podejmowane obszary projektowe w ramach PE-P to systemy mebli do przestrzeni
publicznych i prywatnych, stanowiska komputerowe, systemy mebli młodzieżowych,
siedziska konferencyjne, miejsca pracy, kuchnie, meble apteczne, siedziska biurowe,
jadalnie, systemy frontów meblowych, siedziska systemowe do przestrzeni publicznych,
terminale internetowe wraz z projektem interfejsu czy wyposażenie łazienek i kuchni.
Wybrane projekty – produkty zaprezentowaliśmy na wystawie DOM polski_by PE-P na
targach arena DESIGN 2015 w Poznaniu.
Współpracujemy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych z przodującymi
producentami: ATLAS Meble Kuchenne, BALMA, Black Red White, Blum, BRW, DIG-NET,
DEFRA, EGGER, Hettich, FORBO, Krismar, Kronopol, Kronospan HPL Kronospan, Marmorin,
MBH, MIKOMAX, Moelke kuchnie, NOTI, Paged, Pfleiderer, Profap, PROFIm, Ridex,
Schattdecor, SIRO, Sitag Polska, VOXMeble.
Partnerzy oceniają wspólną pracę, jako rozwojową w podejściu do projektowania,
stymulującą kreatywność w rozwiązywaniu trudnych problemów pojawiających się
w trakcie procesu. Współpraca daje możliwość pozyskania badań, innowacyjnych rozwiązań,
nowych wzorów rynkowych, nowego podejścia do projektowania, umożliwia nawiązanie
kontaktów z zespołem młodych projektantów i naukowców. Dzięki programowi PE-P
doprowadziliśmy wspólnie ponad dwadzieścia projektów do wdrożenia, które pozostają
w stałej produkcji. Kilka szczególnie docenianych i nagradzanych, wypracowane wspólnie
z przedsiębiorstwami Noti, Marmorin i Defra, prezentowane były wielokrotnie na
międzynarodowych targach branżowych (m.in. Salone Internazionale del Mobile - Mediolan
2011, ICFF – Nowy Jork 2014, ISH -Frankfurt 2015).
dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pep.uap.edu.pl

the universit y of arts in poznań
The cooperation of science and economy on the example of PE-P.
PE-P (Education and Design Programme) has been realised at the Faculty of
Architecture and Design at the Poznań University of Arts for 15 years. The idea of PE-P
was to provide an alternative method of educating new designers, completing the
didactic process with elements of practical collaboration with industry. PE-P was created
by Katarzyna Laskowska in 2001 and it has been functioning ever since, attracting more
and more students and business partners. As a result of the many years’ experience, the
cooperation expanded, including market projects and commercialisation of research
results. The possibility of going through the whole process of development of new
products, work in interdisciplinary teams, constant access to the know-how, and the
contact with business world make the participation in PE-P programme extremely
attractive, both for students and business people.
The design areas realised within PE-P include: furniture systems for public and
private spaces, computer workstations, furniture systems for teenagers, conference
seats, workstations, kitchen furniture, pharmacy furniture, office seats, dining room sets,
furniture fronts, seat systems for public spaces, internet terminals with interface design,
as well as kitchen and bathroom equipment. The chosen projects and products were
presented at the DOM polski_by PE-P exhibition at the arena DESIGN 2015 fair in Poznań.
In our research and development projects, we cooperate with leading manufacturers:
ATLAS Meble Kuchenne, BALMA, Black Red White, Blum, BRW, DIG-NET, DEFRA, EGGER,
Hettich, FORBO, Krismar, Kronopol, Kronospan HPL, Marmorin, MBH, MIKOMAX, Moelke
kuchnie, NOTI, Paged, Pfleiderer, Profap, PROFIM, Ridex, Schattdecor, SIRO, Sitag Polska,
and VOX Meble.
In the partners’ view, the cooperation has modernised the approach to design and
stimulated creativity while solving difficult problems which have occurred in the process.
It has enabled the partners to acquire research results, innovative solutions, novel market
designs, and new attitude to designing as well as to establish contacts with a team of
young designers and scientists. Thanks to PE-P and the collaborative effort, 20 projects
have been implemented and produced. Several of the particularly acclaimed and praised
ones, developed in cooperation with the Noti, Marmorin, and Defra companies, were
presented at many international design fairs (e.g. Salone Internazionale del Mobile – Milan,
2011, ICFF – New York, 2014, ISH – Frankfurt, 2015).
Dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www. pep.uap.edu.pl

uniwersytet przyrodniczy w poznaniu
Katedra Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu na szeroką skalę prowadzi badania naukowe (przemysłowe i rozwojowe) na
rzecz praktyki gospodarczej. Do jej najciekawszych osiągnięć można zaliczyć: projekt
technologiczny fabryki mebli w Jarocinie zrealizowany na zlecenie firmy PAGED, projekt
badawczy „Meble z auksetyków” realizowany wspólnie z firmami Bejot oraz Gala Collezione.
W ramach projektu zgłoszono 11 patentów na zaproponowane rozwiązania materiałowe
i konstrukcyjne. Wspólnie z AGH w Krakowie Katedra prowadziła projekt badawczy
„Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli”. Jego celem było opracowanie
konstrukcji i technologii wytwarzania nowych pasywnych akustycznie materiałów do
produkcji mebli. Opracowano i wdrożono projekt mebli wypoczynkowych dla użytkowników
w wieku 65+ dla fabryki Comfort Collection. Realizowano projekty, warsztaty i prace
dyplomowe dla fabryk mebli: AB Wood, Balma, BRW, Forte, Ikea, INTEX, Klose, Meble
Krysiak, Meble Mikołajczyk, Meblomak, Noti, Osika Meble, Vox. Przy Katedrze Meblarstwa
działa Pracownia Badania i Atestacji Mebli, która świadczy usługi dla przemysłu w zakresie
doradztwa oraz badań mebli pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania. Katedra
Meblarstwa od wielu lat organizuje Fabrykę Mebli na Żywo podczas branżowych targów
DREMA. Współdziałanie Katedry z przemysłem ma na celu transfer wyników badań
naukowych, rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych do praktyki przemysłowej,
a także inspirowanie i kreowanie nowych rozwiązań.
prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
Kierownik Katedry Meblarstwa
www.wtd.up.poznan.pl

poznań universit y of life sciences
The Department of Furniture Design, Faculty of Wood Technology of the Poznań
University of Life Sciences conducts large-scale scientific research (both industrial and
developmental) for business practice. The Department’s most interesting achievements
include the technological project of the furniture factory in Jarocin for PAGED and the
research project Meble z auksetyków (“Auxetic furniture”) carried out with Bejot and
Gala Collezione. In total, 11 patents for materials and constructions were submitted to the
project. In cooperation with AGH University from Kraków, the Department has also run
a research project on passive acoustic materials for furniture production. The goal of the
project was to develop constructions and technologies for the production of new passive
acoustic materials for furniture. In result, a design of living room furniture for 65+ users
has been developed and implemented for the Comfort Collection factory. Other designs,
workshops, and diploma projects were realised for furniture factories such as: AB Wood,
Balma, BRW, Forte, Ikea, INTEX, Klose, Meble Krysiak, Meble Mikołajczyk, Meblomak,
Noti, Osika Meble, and Vox. The Department runs a furniture testing studio which
offers counsel and furniture safety attestation for industries. Moreover, the Department
has organised live furniture production displays at DREMA fairs for many years. The
Department’s cooperation with business partners aims to introduce research results,
constructions, and technological solutions into business practice and to inspire and create
new ideas.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
Head of the Department of Furniture Design
www.wtd.up.poznan.pl

school of form
School of Form to katedra wzornictwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS,
która w październiku 2011 roku przyjęła pierwszych studentów. Studia stacjonarne
trwają 3,5 roku, a po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku wzornictwo. Nad unikalnym programem
nauczania, który łączy w sobie elementy edukacji projektowej i humanistycznej pracował
zespół ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, wieloletniej szefowej Design
Academy Eindhoven, która jest dyrektorem strategicznym i mentorem School of Form.
Tak przygotowany program studiów z zakresu wzornictwa otrzymał najwyższą punktację
w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane. Studenci
pierwszego roku przechodzą sześciotygodniowe kursy na każdej z czterech specjalności
oferowanych przez School of Form: domestic design, fashion design, communication design
oraz industrial design. Pozwala to na zrozumienie specyfiki każdej z nich, odkrycie własnych
predyspozycji i zainteresowań oraz ułatwia wybór jednej docelowej specjalności, której
pogłębianie zaczyna się już na drugim roku studiów. Równolegle studenci uczestniczą w
zajęciach humanistycznych i społecznych: antropologii, filozofii, psychologii i socjologii.
Poznają ich podstawy, by następnie na drugim roku skoncentrować się na studiowaniu
wybranych dwóch. W trakcie ostatnich trzech semestrów nauki studenci posługują się
jedną wybraną przez siebie dziedziną humanistyki w przygotowaniu projektu dyplomowego.
Wszystkie zajęcia, w tym również teoretyczne, mają formułę otwartych, interaktywnych
warsztatów. Do dyspozycji studentów oddane są profesjonalnie wyposażone, nowoczesne
pracownie: krawiecka, komputerowa, foto-wideo, ślusarnia, stolarnia oraz warsztat
ceramiczny. W School of Form pracują polscy i światowi projektanci, wykładowcy i eksperci.
Zajęcia prowadzą m.in. Oskar Zięta, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Mateusz Halawa, Bartosz
Mucha, Paweł Grobelny, Wojciech Dziedzic, Ewa Klekot, Lucas Verweij, Francesca Valan,
Julian Roberts, Dawid Wiener, Zuzanna Skalska, Karol Murlak, Bianka Rolando. Jednym
z najistotniejszych elementów strategii nauczania w School of Form jest praktyczne
kształcenie, w powiązaniu z biznesem, już na etapie wczesnych projektów. Dzięki
współpracy z poważnymi partnerami biznesowymi, którzy wspierają finansowo rozwój
studentów, a także oferują im staże w swoich przedsiębiorstwach, studenci mogą odbywać
praktyki w krajowych i zagranicznych studiach projektowych, firmach produkcyjnych
i warsztatach rzemieślniczych w zależności od wybranego przez siebie profilu
Barbara Matelska
Dyrektor operacyjny School of Form
www.sof.edu.pl

school of form
The School of Form is the design department of SWPS University of Social Sciences and
Humanities, which welcomed its first students in October, 2011. The full-time programme
lasts 7 semesters and the graduates acquire the title of Bachelor of Design. The unique
curriculum, which combines elements of design and humanities education, was developed
by a team of experts led by Lidewij Edelkoort, who was the Chairwoman of the Design
Academy in Eindhoven, and now serves the function of the strategic director and mentor
of the School of Form. The curriculum received the highest ratings in the competition for
ordered specialisations organised by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
First-year students complete six-week courses at each of the four specialisations offered by
the School of Form: domestic design, fashion design, communication design, and industrial
design. It allows them to understand the nature of each discipline, discover their own
talents and interests, and choose one of the specialisations to study it further in the second
year. At the same time, students participate in courses related to social and human studies:
anthropology, philosophy, psychology, and sociology. They learn the rudiments of those
fields and decide on two subjects which they continue to study in the second year. In the
final three semesters, students employ one branch of humanities and prepare a diploma
project. All courses, including the theoretical ones, have the form of open interactive
workshops. Students can use professionally equipped, modern studios: there are tailoring,
computer, photography and video-making, metalwork, carpentry, and ceramics rooms
available. The School of Form employees are designers, lecturers, and experts from Poland
and all over the world. The classes are run by, among others: Oskar Zięta, Agnieszka
Jacobson-Cielecka, Mateusz Halawa, Bartosz Mucha, Paweł Grobelny, Wojciech Dziedzic,
Ewa Klekot, Lucas Verweij, Francesca Valan, Julian Roberts, Dawid Wiener, Zuzanna Skalska,
Karol Murlak, and Bianka Rolando. One of the most important elements of the teaching
strategy at the School of Form is the practical education, joined with business practice,
introduced in the early stages of projects. Thanks to the cooperation with serious business
partners who support financially the students’ development and offer them internships in
their companies, the students have the opportunity to receive training in Polish and foreign
design studios, production companies, and handicraft workshops, depending on the profile
they have chosen.
Barbara Matelska
Operational Director
www.sof.edu.pl
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every object tells a story
studenci I i II roku industrial design
School of Form, 2013 | prototyp Škoda
Przekazany przez firmę Škoda nowy samochód stał się obiektem pracy studentów pierwszego i drugiego roku specjalności industrial design, pracujących z Oskarem Ziętą i Dorotą
Kabałą. Rezultatem analizy przedmiotu, badania mechanizmów jego działania (konstrukcji,
mechaniki, materiałów i technologii produkcji) i potrzeb przyszłych użytkowników, były
prototypy nowych produktów składające się z części samochodowych. Efekty prac studentów prezentowane były podczas Motor Show na Międzynarodowych Targach Poznańskich
w kwietniu 2013 r.
Prowadzenie projektu: Dorota Kabała, Oskar Zięta
www.skoda-auto.pl

every object tells a story
first- and second-year students of industrial design
School of Form, 2013 | prototype: Škoda
The first- and second-year students of industrial design worked on a car provided
by Škoda under the guidance of Oskar Zięta and Dorota Kabała. The analysis of the
object and the examination of its working mechanism (construction, mechanics, materials used, and production technologies) as well as of the needs of future users resulted in the prototypes of new products consisting of car parts. The students’ works
were present at the Motor Show at Poznań International Fair in April, 2013.
Project supervision: Dorota Kabała, Oskar Zięta
www.skoda-auto.pl
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pły ta warstwowa z rdzeniem falist ym
Jerzy Smardzewski, Wojciech Batko, Tadeusz Kamisiński,
Artur Flach, Adam Pilch, Dorota Dziurka,
Radosław Mirski, Edward Roszyk, Adam Majewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Akademia
Górniczo-Hutnicza, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki | 2014 | prototyp
Projekt warstwowej płyty z rdzeniem falistym powstał w ramach PBS NCBiR. Jest to lekka
wielowarstwowa płyta z rdzeniem pofałdowanym w dwóch kierunkach, przypominającym
fale. Płyta została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w meblach pasywnych akustycznie. Płyta charakteryzuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością oraz podwyższoną
zdolnością do pochłaniania dźwięku. Może mieć zastosowanie w projektowaniu mebli oraz
okładzin ściennych. Do wykonania materiału użyto płyty HDF o grubości 2 mm. Płyta warstwowa może występować w grubościach 16–18 mm. Ściany rdzenia są o grubości 2 mm.
Prowadzenie projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.wtd.up.poznan.pl

sandwich panel with corrugated core
Jerzy Smardzewski, Wojciech Batko, Tadeusz Kamisiński,
Artur Flach, Adam Pilch, Dorota Dziurka, Radosław
Mirski, Edward Roszyk, Adam Majewski
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, AGH University
of Science and Technology, Department of Mechanics and Vibroacoustics, 2014 |
prototype
The panel’s project is part of the Applied Research Programme National Centre for Research and Development. It is a light multilayer panel with wave-like corrugated core. The
function of the panel is to be used in passive acoustic furniture. It is very hard and durable
and is characterised by a high level of sound absorption. It can be used in furniture and wall
covering. To make the material, a 2-mm thick HDF board was utilized. The composite board
may be 16 to 18 mm thick. The core walls are 2 mm thick.
Project supervision: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.wtd.up.poznan.pl
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po łączenia zewnętrznie niewidoczne
do samodzielnego montażu
Jerzy Smardzewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra
Meblarstwa | 2015 | prototyp
Łącznik wykonano techniką druku 3D z ABS. Przedstawione rozwiązanie umożliwia uzyskanie połączenie elementów mebli skrzyniowych bez użycia narzędzi, klejów i dodatkowych
mechanizmów. Połączenie nie jest widoczne zewnętrznie. Gwarantuje łatwość obsługi,
samodzielność montażu i trwałość rozwiązania. W stosunku do innych połączeń mebli jest
nieskomplikowane, intuicyjne w zastosowaniu i tanie w wykonaniu. Może stanowić doskonałą alternatywę dla okuć powszechnie stosowanych do samodzielnego montażu mebli.
Prowadzenie projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.wtd.up.poznan.pl

externally invisible furniture
connectors for self-assembling
Jerzy Smardzewski
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of
Furniture Design, 2015 | prototype
The connectors were made of ABS and 3D printed. They enable joining pieces of cabinet
furniture without using any tools, glues, or additional mechanisms. The joints cannot be
seen from outside. They can be easily assembled and disassembled. The connectors are
very durable and simple to use. In comparison to other products of this type, they are
uncomplicated, intuitive, and cheap. They can provide a great alternative to fittings which
are commonly used in self-assembling furniture.
Project supervision: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.wtd.up.poznan.pl
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zestaw chw y totablic
wspinaczkow ych goliat
Szymon Grygowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa | 2013 | prototyp		
Zestaw chwytotablic wspinaczkowych „Goliat” jest innowacyjną propozycją sprzętu do
uprawiania sportów wspinaczkowych. Wielość gniazd i otworów, pochylonych obłych
i ostrych powierzchni a także solidna konstrukcja wykonana z drewna zapewniają doskonałe warunki do ćwiczenia chwytów wspinaczkowych w domu. Tablica może być mocowana
do ścian lub nad progiem drzwi. Jej atrakcyjny wygląd i wykonanie z różnych gatunków
drewna nadaje jej wyjątkowy estetyczny wygląd. Elementy zostały wykonane z drewna
bukowego, dębowego oraz z gatunków strefy tropikalnej.
Prowadzenie projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.goliat-climb.pl

goliat climbing tr aining boards
Szymon Grygowski
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of
Furniture Design, 2013 | prototype
The Goliat set of climbing training boards is an innovative piece of climbing equipment.
Thanks to the great number of holes, the sharp and round bending surfaces, and the firm
construction, the boards ensure perfect conditions for practicing climbing grips at home.
The boards can be installed on the walls or above doors. The use of various kinds of wood
makes the boards attractive, unique, and aesthetic: the elements were made of beechwood
and oakwood as well as of wood of tropical trees.
Project supervision: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.goliat-climb.pl
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Sprężyny dwustożkowe i aukset yczne
Jerzy Smardzewski, Krzysztof Wojciechowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra
Meblarstwa, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu | 2012 | prototypy
Projekt sprężyn został zrealizowany w ramach Initech NCBiR „Meble z auksetyków”. Dwustożkowe i hybrydowe sprężyny progresywne powstały z myślą wykorzystania ich w materacach i siedziskach mebli tapicerowanych. Ich szczególną właściwością jest nieliniowa,
progresywna charakterystyka ściskania, szczególnie przydatna w meblach wielofunkcyjnych. Sprężyny zapewniają wysoki komfort użytkowania siedzisk i|lub leżysk przez użytkowników o różnej masie i wielkości. Produkty powstały z drutu stalowego o średnicach
1.6–2.2 mm. Wysokość sprężyn waha się pomiędzy 80–120 mm, a średnica drutu to 80 mm.
Prowadzenie projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.wtd.up.poznan.pl   www.ifmpan.poznan.pl

biconical and auxetic springs
Jerzy Smardzewski, Krzysztof Wojciechowski
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, The Department
of Furniture Design, Institute of Molecular Physics of the Polish Academy Of Sciences, 2012 | prototypes
The project was part of the Initech “Auxetic Furniture” programme of the National Centre
for Research and Development. The biconical and hybrid progressive springs were created
to be used in mattresses and upholstered seats. Their special characteristic is the nonlinear compression, particularly useful in multifunctional furniture. The springs ensure
outstanding comfort of use of mattresses and seats for users of various weights and sizes.
The products were made of steel wire with the diameter of 1.6–2.2 mm. The springs are 80
to 120 mm high and the wire’s diameter is 80 mm.
Project supervision: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.wtd.up.poznan.pl   www.ifmpan.poznan.pl
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rower sowa
Mikołaj Sowacki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna | 2015 |
prototyp
Projekt powstał w ramach II edycji konkursu „Zbuduj rower z drewna” organizowanego
przez Koło Naukowe Technologów Drewna przy Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rama oraz większość detali roweru zostały wykonane
z drewna i sklejki. Rower wyróżnia ciekawa linia ramy i wypełnienia kół. Obudowy wyposażenia elektrycznego wykonano z drewna. Model roweru jest w pełni przygotowany do
jazdy, doskonale wyważony i ergonomiczny w eksploatacji.
Prowadzenie projektu: praca samodzielna studenta – Mikołaj Sowacki
www.wtd.up.poznan.pl

sowa bike
Mikołaj Sowacki
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, 2015 | prototype
The project was created for the 2nd edition of the “Make a wooden bike” competition
organised by the Students’ Scientific Association at the Faculty of Wood Technology of
Poznań University of Life Sciences. The vehicle’s frame and most of its elements were
made of wood and plywood. The unique elements of the bike are the insides of the wheels
and the interesting frame line. The casing of the electric system was made of wood. The
bike model is fully prepared for riding, perfectly balanced, and ergonomic in use.
Project supervision: individual work – Mikołaj Sowacki
www.wtd.up.poznan.pl
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rower fraxinus
Kacper Manikowski, Sławomir Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna | 2015 |
prototyp
Projekt powstał w ramach II edycji konkursu „Zbuduj rower z drewna” organizowanego
przez Koło Naukowe Technologów Drewna przy Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Forma roweru nawiązuje do stylistyki retro. Rama oraz
większość detali roweru zostały wykonane z drewna i sklejki.
Prowadzenie projektu: praca samodzielna studentów – Kacper Manikowski,
Sławomir Michalski
www.wtd.up.poznan.pl

fraxinus bike
Kacper Manikowski, Sławomir Michalski
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, 2015 | prototype
The project was created for the 2nd edition of the “Make a wooden bike” competition
organised by the Students’ Scientific Association at the Faculty of Wood Technology of
Poznań University of Life Sciences. The bike’s shape was inspired by the retro style. The
vehicle’s frame and most of its elements were made of wood and plywood.
Project supervision: individual work – Kacper Manikowski, Sławomir Michalski
www.wtd.up.poznan.pl
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rower s1
Krzysztof Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna | 2015 |
prototyp
Projekt powstał w ramach II edycji konkursu „Zbuduj rower z drewna” organizowanego
przez Koło Naukowe Technologów Drewna przy Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rama oraz większość detali roweru zostały wykonane
z drewna i sklejki. W koła roweru o pełnej formie wbudowany jest unikalny system napędu
z pięciu kół zębatych.
Prowadzenie projektu: praca samodzielna studenta – Krzysztof Jagiełło
www.wtd.up.poznan.pl

s1 bike
Krzysztof Jagiełło
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, 2015 | prototype
The project was created for the 2nd edition of the “Make a wooden bike” competition
organised by the Students’ Scientific Association at the Faculty of Wood Technology of
Poznań University of Life Sciences. The vehicle’s frame and most of its elements were
made of wood and plywood. The wheels are covered constructins with the unique
five-gear system.
Project supervision: individual work – Krzysztof Jagiełło
www.wtd.up.poznan.pl

wielkopolski
dom

rower drzazga
Mateusz Noji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna | 2015 |
prototyp
Projekt powstał w ramach II edycji konkursu „Zbuduj rower z drewna” organizowanego
przez Koło Naukowe Technologów Drewna przy Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rama oraz większość detali roweru zostały wykonane
z drewna i sklejki. Drzazga to rower miejski z drewnianym pojemnikiem na zakupy oraz
wygodnym siedziskiem. Przednie i tylne zawieszenie wykonane z drewna i sklejki.
Prowadzenie projektu: praca samodzielna studenta – Mateusz Noji
www.wtd.up.poznan.pl

drzazga bike
Mateusz Noji
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, 2015 | prototype
The project was created for the 2nd edition of the “Make a wooden bike” competition
organised by the Students’ Scientific Association at the Faculty of Wood Technology of
Poznań University of Life Sciences. The vehicle’s frame and most of its elements were
made of wood and plywood. The Drzazga project is an urban bike with a wooden shopping
box and comfortable seat. The bike’s front and rear suspensions are made of wood and
plywood.
Project supervision: individual work – Mateusz Noji
www.wtd.up.poznan.pl
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uno
Joanna Lisiecka
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 13 PE-P 2015 | współpraca DIG-NET,
Schattdecor, Pfleiderer, prototyp DIG-NET
Uno to zestaw mebli do przedpokoju o nowoczesnej, lekkiej formie wspartej na drewnianych nogach. Konstrukcja mebla wspomaga codzienne przygotowania przed wyjściem z
domu. Duże lustro powiększa optycznie przestrzeń często ciemnych korytarzy, a podchwyty usprawniają otwieranie i zamykanie szaf.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.dignet.com.pl   www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl

uno
Joanna Lisiecka
The University of Arts In Poznań | 13 PE-P 2015 | cooperation: DIG-NET,
Schattdecor, Pfleiderer; prototype: DIG-NET
Uno is a hallway furniture set characterised by the modern and light form supported with
wooden legs. It contains open and closed spaces which make your preparations to go out
easier. The big mirror optically enlarges the usually dark hallway and the opening and closing of the cabinet is simpler thanks to a modern handle.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.dignet.com.pl   www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl
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bouli
Urszula Burgieł, Olga Mężyńska, Julia Pawlikowska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 10 PE-P 2011 | wdrożenie Noti
Bouli to nowatorskie rozwiązanie dla przestrzeni publicznych. Amorficzne formy poprzez
podwieszenie, przypominają huśtawki swobodnie pływające w przestrzeni. Siedziska
powstały w dwóch wielkościach. Mogą pomieścić nawet trzy osoby. Różnice wysokości
w obrębie pojedynczych modułów umożliwiają przyjmowanie wygodnych pozycji. Forma
sprawia wrażenie lekkości i miękkości. Dodatkową zaletą projektu jest łatwość w utrzymaniu czystości wokół mebli.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.noti.pl

bouli
Urszula Burgieł, Olga Mężyńska, Julia Pawlikowska
The University of Arts In Poznań | 10 PE-P 2011 | implementation: Noti
Bouli is an innovative solution for public spaces. The irregular forms suspended from the
ceiling resemble swings drifting in space. There are two sizes of the seats, and there is
enough space for up to three people. The differences in height of the particular modules
make it possible to sit comfortably. The seats feel very light and soft, and it is easy to keep
them tidy.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.noti.pl

wielkopolski
dom

szafa sportowa jj7
Łukasz Krzyżaniak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa | 2014 | prototyp Blum Polska, Egger Polska, Fabryka Mebli BALMA
Szafa sportowa JJ7 jest niebanalnym rozwiązaniem do każdego młodzieżowego mieszkania.
Przede wszystkim może być wykorzystywana do przechowywania sprzętu sportowego
lub jako element zabudowy pokoju. Zaprojektowane schowki, kosze, pojemniki i uchwyty
ułatwiają przechowywanie: odzieży sportowej, piłek, rakiet a nawet roweru. Zastosowane
nowoczesne okucia i akcesoria firmy Blum zapewniają łatwy, cichy a w niektórych rozwiązaniach drzwi automatyczny przesuw części ruchomych. Korpus mebla wykonano z laminowanej płyty wiórowej. Konstrukcja była prezentowana na targach Arena Design w 2015 roku.
Prowadzenie projektu: dr inż. Łukasz Matwiej
www.balma.com.pl   www.blum.com/pl   www.egger.com/PL_pl/index.htm

jj7 sports closet
Łukasz Krzyżaniak
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of
Furniture Design, 2014 | prototype: Blum Polska, Egger Polska, Fabryka Mebli
BALMA
The JJ7 sports closet is a unique solution for every modern flat. In particular, it can be used
to store sports equipment or simply function as an element of a teenager’s room. The boxes, baskets, containers, and handles can easily store sports clothing, balls, racquets, and
even a bike. Thanks to the modern fittings and accessories made by Blum, the mobile parts
can be moved in a simple, silent, and (in some of the solutions) automatic way. The main
body of the closet is made of laminated particle board. The construction was presented at
Arena Design in 2015.
Project supervision: dr inż. Łukasz Matwiej
www.balma.com.pl   www.blum.com/pl   www.egger.com/PL_pl/index.htm
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biała koszula, mała czarna
Biała Koszula: Karolina Gwóźdź, Aleksandra Kowalska,
Klaudia Filipiak; Mała Czarna: Katarzyna Kwiatkowska,
Izabela Chmielnik, Katarzyna Westerska
School of Form | 2012–2015, prototyp LPP
Cykle spotkań Biała Koszula oraz Mała Czarna to wspólny projekt firmy odzieżowej LPP
oraz School of Form. Studenci II roku fashion design, podczas warsztatów prowadzonych
przez projektantów RESERVED uczestniczyli we wszystkich etapach powstawania produktu. W trzech wcześniejszych edycjach studenci projektowali autorskie białe koszule, zaś
efektem wspólnych prac w zakończonej w tym roku czwartej edycji projektu jest kolekcja
tzw. małych czarnych. Udział w przedsięwzięciu jest dla przyszłych pracowników branży
fashion unikalną szansą skonfrontowania wiedzy teoretycznej z realiami rynkowymi i poznania specyfiki pracy w działającej globalnie firmie odzieżowej.
Prowadzenie: Projektanci LPP, Wojciech Dziedzic
www.lppsa.com

biała koszula, mała czarna
Biała Koszula: Karolina Gwóźdź, Aleksandra Kowalska,
Klaudia Filipiak; Mała Czarna: Katarzyna Kwiatkowska,
Izabela Chmielnik, Katarzyna Westerska
School of Form, 2012–2015 | prototype: LPP
The series of meetings called Biała Koszula (“white shirt”) and Mała Czarna (“little black
dress”) is a joint project of the LPP fashion company and School of Form. During workshops
organised by the RESERVED designers, the second-year students of fashion design took
part in all the stages of creating a product. In the three previous editions, the students
designed their own white shirts, and the result of this year’s, fourth edition of the project is
a collection of little black dresses. For the future fashion designers, the participation in the
project is a unique chance to confront their theoretical knowledge with market reality and
to acquaint themselves with the nature of work in a globally-operating clothing company.
Project coordination: Projektanci LPP, Wojciech Dziedzic
www.lppsa.com

wielkopolski
dom

szafa snake
Matusiak Piotr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra
Meblarstwa | 2014 | prototyp Blum Polska
Snake to mebel do przechowywania przeznaczony do salonu. Wyróżnia go jasna linia dzieląca mebel na poszczególne części funkcjonalne. W konstrukcji zastosowano nowoczesne
okucia firmy Blum, zapewniające pełny i automatyczny dostęp do wnętrza szaf i schowków.
Mebel został wykonany z płyty wiórowej laminowanej oraz okleiny naturalnej. Konstrukcja
była prezentowana na targach Arena Design w 2015 roku.
Prowadzenie projektu: dr inż. Łukasz Matwiej
www.blum.com/pl

snake wardrobe
Matusiak Piotr
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of
Furniture Design, 2014 | prototype: Blum Polska
Snake is a piece of storing furniture for living rooms. A distinctive element of the project is
the light line dividing the wardrobe into particular parts and functions. In the construction,
modern fittings made by Blum were used, providing fully automatic access to the cabinets
and drawers. The wardrobe is made of laminated particle board and natural veneer. The
construction was presented at Arena Design in 2015.
Project supervision: dr inż. Łukasz Matwiej
www.blum.com/pl
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peekaboo
Zofia Żadan
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | Dyplom licencjacki 2014| wdrożenie Nowy
Model
Forma parawanów jest prosta, dzięki czemu po zawieszeniu na nich ubrań i torebek mebel
nie przytłacza wnętrza. Do elementów bazowych dodane są haczyki, które sprawiają, że
produkt jest jeszcze bardziej funkcjonalny. Natomiast gładka strona parawanu może być
wykorzystywana jako ekran do projektora. Zróżnicowane wielkości poszczególnych elementów systemu pozwala na używanie ich na wiele sposobów, np. zasłanianie kaloryfera
czy wydzielanie przestrzeni pracy.
Promotor: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.nowymodel.org

peekaboo
Zofia Żadan
The University of Arts In Poznań | Bachelor’s diploma project 2014 | implementation: Nowy Model
The simple screens do not overwhelm the room when clothes and bags are hung on them.
Hooks fixed to the basic elements make them even more functional products. The smooth
side of the largest of the screens may serve as a projection surface. As the particular components differ in size, the can be used in many ways, e.g. to cover the radiator or separate
a workspace.
Supervisor: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.nowymodel.org
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art food
Dorota Mostowiak (Coral), Dominika Bździak (Lid i Dil),
Antonina Kiliś (Bamm)
School of Form | domestic design, 2013 | prototypy: Polskie Fabryki Porcelany
„Ćmielów” i „Chodzież” oraz Modus Design Studio
Art Food, projekt realizowany w 2013 roku, łączy sztukę i wiedzę humanistyczną. Studenci
School of Form w Poznaniu oraz Royal College of Art w Londynie zaprojektowali ceramiczne naczynia w oparciu o wiedzę wyniesioną z warsztatów projektowych, antropologicznych
oraz kulinarnych. Sprawdzili, jakie są kulturowe aspekty spożywania posiłków oraz jak
smak i sposób przyrządzania potraw wpływają na formy ich podania. Projekt był współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza, w ramach programu promocji polskiego
designu za granicą.
Prowadzenie projektu: Marek Cecuła (Modus Design), Olga Milczyńska, Arkadiusz Szwed
(School of Form)
www.porcelana-cmielow.pl   www.modusdesign.com

art food
Dorota Mostowiak (Coral), Dominika Bździak (Lid i Dil),
Antonina Kiliś (Bamm)
School of Form | domestic design, 2013 | prototypes: Polskie Fabryki Porcelany
„Ćmielów” i „Chodzież” and Modus Design Studio
Art Food, a project from 2013, combines art and knowledge in the field of humanities. The
students from Poznań School of Form and London Royal College of Art designed ceramic
vessels based on what they learned at design, anthropology, and cooking workshops. They
found out what the cultural aspects of eating are and how the taste and the way of preparing food influence the way it is served. The project was co-organised by Adam Mickiewicz
Institute in order to promote Polish design abroad.
Project coordination: Marek Cecuła (Modus Design Studio), Olga Milczyńska, Arkadiusz
Szwed (School of Form)
www.porcelana-cmielow.pl   www.modusdesign.com
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stanislaw
Marta Jakubowska
School of Form | industrial design, 2015 | prototyp Amica | projekt dyplomowy
Stanislaw to zestaw naklejek, który umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym
gotowanie na płycie indukcyjnej. Naklejki naniesione na szkło płyty stanowią haptyczne
oznaczenia miejsc i funkcji sensorów na panelu dotykowym. Projekt powstał we współpracy z firmą Amica. Naklejki wyprodukowała firma Rathgeber w technologii Finochrom.
Testowano je z osobą niewidomą oraz rozwijano według jej wskazówek. To proste rozwiązanie jest pierwszą tego typu propozycją na rynku płyt indukcyjnych.
Promotorzy: Oskar Zięta (industrial design), Norbert Leśniewski (filozofia)
www.amica.pl

stanislaw
Marta Jakubowska
School of Form | industrial design, 2015 | prototype: Amica | diploma project
Stanislaw is a set of stickers which allows visually impaired people to cook on an induction cooktop. The stickers fixed to the glass surface are haptic markings of the positions
and functions of sensors on the touch panel. The project was realised in cooperation with
Amica. The stickers were produced by Rathgeber, using the Finochrom technology. They
were tested by a blind person and developed according to the tester’s advice. This simple
solution is the first of this kind in the induction cooking market.
Supervisors: Oskar Zięta (industrial design), Norbert Leśniewski (philosophy)
www.amica.pl
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urszula
Marta Jakubowska
School of Form | industrial design, 2015 | prototyp Amica | projekt dyplomowy
Koncepcja zakłada sterowanie głosowe płytą indukcyjną przy pomocy modułu Bluetooth
oraz aplikacji na telefon komórkowy. Pozwala m.in. włączyć płytę czy ustawić na zadaną
moc grzania. Aplikacja powstała we współpracy ze studentami informatyki Politechniki
Poznańskiej. Można ją zastosować do wszystkich urządzeń domowych, co umożliwi
zarządzanie nimi nie tylko osobom, które mają problemy ze wzrokiem, lecz także ludziom
starszym czy rodzicom opiekującym się dziećmi.
Promotorzy: Oskar Zięta (industrial design), Norbert Leśniewski (filozofia)
www.amica.pl

urszula
Marta Jakubowska
School of Form | industrial design, 2015 | prototype: Amica | diploma project
The project consists in voice control of an induction cooktop by means of Bluetooth and
a mobile phone application. It allows to turn on the cooktop or set the desired heating
power. The application was developed in cooperation with IT students of Poznań University of Technology. It can be used with any home appliances, thanks to which they may be
managed not only by the visually impaired but also by elderly people or parents looking
after their children.
Supervisors: Oskar Zięta (industrial design), Norbert Leśniewski (philosophy)
www.amica.pl

wielkopolski
dom

let’s cook the future
studenci II roku industrial design
School of Form, 2012 | prototypy Lidl i Amica
Projekt został zrealizowany we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Centrum
Designu i Innowacji Concordia Design. Wyzwaniem dla studentów było przemyślenie
potrzeb nietypowego użytkownika kuchni – robota przemysłowego KUKA, zaprojektowanie dla niego sprzętów kuchennych, przestrzeni i procesów tak, aby mógł wykonać pracę
kucharza. Dzięki opanowaniu wiedzy z zakresu robotyki i programowania przemysłowego
robota KUKA studenci z matematyczną precyzją zaplanowali każdy ruch robota, który
w rezultacie upiekł ciasteczka, podał przystawki oraz napoje. Efekty projektu można było
zobaczyć i posmakować na prestiżowych wystawach w kraju i zagranicą. Ponadto, projekt
zyskał zainteresowanie amerykańskiej telewizji CNN, która przygotowała program na jego
temat w cyklu Blueprint. Partnerami projektu były marki Lidl i Amica.
Prowadzenie projektu: Oskar Zięta, Agata Nawotny
www.amica.pl   www.lidl.pl

let’s cook the future
second-year students of industrial design
School of Form, 2012 | prototypes: Lidl and Amica
The project was realised in cooperation with Adam Mickiewicz Institute and Concordia
Design. The students’ challenge was to reflect upon the needs of an untypical user of the
kitchen – an industrial KUKA robot: to design the kitchenware, the space, and the processes in such a way that it could work as a cook. Thanks to their knowledge related to robotics
and industrial programming, the student precisely planned every move of the robot, who,
in result, was able to bake cookies and serve appetisers and drinks. The result of the project could be admired – and tasted – at prestigious exhibitions in Poland and abroad. What
is more, the project interested the CNN channel, which prepared a programme about it in
the Blueprint cycle. The partners of the project were Lidl and Amica.
Project coordination: Oskar Zięta, Agata Nowotny
www.amica.pl   www.lidl.pl
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batea – aquaforma
Zofia Żadan
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 14 PE-P 2015| wdrożenie MARMORIN
Kaskadowa forma projektu zlewu Batea wynika z poszukiwania nowej funkcjonalności
zlewozmywaka. Forma produktu wspomaga segregowanie żywności i naczyń w czasie
kontaktu z strefą mokrą w kuchni. Projekt Batea został wybrany do wdrożenia spośród
trzydziestu propozycji projektowych w ramach 14 edycji PE-P.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmorin.pl

batea – aquaforma
Zofia Żadan
The University of Arts In Poznań | 14 PE-P 2015 | implementation: MARMORIN
The waterfall-like form of the Batea sink project is a result of the search for new functionalities of a sink. The product’s shape helps separate food and dishes placed on the sink in the
kitchen. Batea was chosen for implementation out of 30 projects during the 14th edition of
PE-P.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmorin.pl
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kuchnia zero
Barbara Stelmachowska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | Pracownia Projektowania Mebla I
Kuchnia Zero to składane, modułowe stoisko kuchenne, które można dopasować do potrzeb użytkownika i w łatwy sposób transportować. U podstaw projektu tkwi przekonanie,
że w dobie globalizacji, gotowanie i wspólne jedzenie jest uniwersalnym medium, które łączy ludzi bez względu na wiek, pochodzenie czy poglądy. Kuchnia Zero umożliwia przeniesienie tych czynności na ulicę, do parków, wszędzie gdzie użytkownik ma ochotę spędzać
czas z bliskimi lub nawiązywać nowe kontakty. Używana w domach, pozwala natomiast
by przygotowywanie posiłków w gronie najbliższych, poza tradycyjnie rozumianą kuchnią,
stało się zabawą i sposobem na wspólne spędzanie czasu.
Prowadzenie projektu : dr hab. Joanna Barańska-Woźny

kitchen zero
Barbara Stelmachowska
The University of Arts In Poznań | Design Furniture Studio I
Kitchen Zero is a foldable, modular, easily transportable kitchen stand, which can be
personalized according to its user’s needs. The idea behind the project derives from the
belief that in the age of globalization, cooking and eating together is a universal medium
that connects people regardless of their age, background or views. Kitchen Zero makes it
possible to transfer such activities to parks, streets or anywhere the user wishes to spend
time with friends and meet new people. Used at home breaks conventions, makes cooking
fun and allows you to spend some quality time with your loved ones.
Project supervision : dr hab. Joanna Barańska-Woźny
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elbo
Joanna Lisiecka
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 13 PE-P 2014| współpraca: DEFRA, Schattdecor, Pfleiderer, wdrożenie DEFRA
Elbo to meble łazienkowe do małych przestrzeni. Sprytny zestaw pozwala na przechowywanie najważniejszych rzeczy. Dostosowane wysokości półek pozwala na ekonomiczne
zagospodarowanie dostępnej przestrzeni. Ergonomia jaką cechuje się zestaw jest szczególnie ważnym aspektem w projekcie Elbo. Mebel nabiera charakteru dzięki nowoczesnym
dekorom.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl   www.defra.pl

elbo
Joanna Lisiecka
The University of Arts In Poznań | 13 PE-P 2014 | cooperation: DEFRA, Schattdecor,
Pfleidererl; implementation: DEFRA
Elbo is a bathroom furniture set for small spaces. The smart suite allows storing the most
necessary items close at hand. The height-adjustable shelves make it possible to arrange
the available space economically. What is more, the Elbo collection is very ergonomic. The
project’s exceptional character is defined by the modern decorations.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl   www.defra.pl
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intro
Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 13 PE-P 2014 | współpraca: DEFRA,
Schattdecor, Pfleiderer, wdrożenie DEFRA
Zestaw mebli łazienkowych Intro został zaprojektowany by nadać oryginalny i niepowtarzalny charakter wnętrzu łazienki. Składa się on z funkcjonalnych modułów. Geometryczność brył oraz złamana biel płyty lakierowanej zestawiona z rysunkiem dębu Shetland
nadają meblom oryginalny charakter. Poprzez zastosowanie prostej formy, meble z kolekcji
Intro są uniwersalne i pasują do nowoczesnych wnętrz łazienek. Intro wielokrotnie prezentowane na targach branżowych m.in. ISH we Frankfurcie w 2015 na ICFF w Nowym Jorku
w 2014. Projekt otrzymał nagrodę Diament Meblarstwa 2015.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl   www.defra.pl

intro
Magdalena Ciślak, Wioletta Kazukiewicz
The University of Arts In Poznań | 13 PE-P 2014 | cooperation: DEFRA, Schattdecor,
Pfleiderer; implementation: DEFRA
The Intro bathroom furniture set was designed to make a bathroom unique and inimitable.
The suite consists of functional modules. Thanks to the geometric shape and the off-white
hue of the boards combined with the Shetland oakwood pattern, the furniture looks really exceptional. The universal, simple form of the Intro project perfectly suits modern
bathroom interiors. Intro was presented at many fairs, including ISH in Frankfurt in 2015
and ICFF in New York in 2014. The project received the Diament Meblarstwa (“Furniture
Diamond”) award in 2015.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl   www.defra.pl
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op-art y
Milena Wójcik, Olga Mężyńska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 13 PE-P 2014 | współpraca: DEFRA,
Schattdecor, Pfleiderer, wdrożenie DEFRA
Op-arty to kolekcja mebli łazienkowych inspirowanych latami sześćdziesiątymi. Zestaw składa się z dziewięciu elementów, które można ze sobą dowolnie zestawiać, tworząc spersonalizowaną przestrzeń. Ukośna forma nóżek nadaje bryłom lekkości. Połączenie koloru i dekoru
podkreśla nietuzinkowy charakter całej kolekcji. Zastosowanie systemów “push-to-open”
oraz funkcjonalne, ruchome lustro zwiększają komfort codziennej toalety. Op-arty to projekt
dla osób ceniących indywidualizm i elegancję. Prezentowana na targach ISH we Frankfurcie
w 2015 na ICFF w Nowym Jorku w 2014. Nominowany do nagrody DOBRY WZÓR 2014.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl   www.defra.pl

op-art y
Milena Wójcik, Olga Mężyńska
The University of Arts In Poznań | 13 PE-P 2014 | cooperation: DEFRA, Schattdecor,
Pfleidererl; implementation: DEFRA
Op-arty is a bathroom furniture set inspired by the 1960s. The suite consists of nine elements which can be matched according to your wish, creating customised space. Thanks
to the slanting legs, the form of the furniture seems very light. The combination of colours
and decorations highlights the distinct character of the collection. The push-to-open
system and the functional movable mirror improve the comfort of everyday personal care.
Op-arty is a project for people who value individuality and elegance. It was presented at
ISH in Frankfurt in 2015 and at ICFF in New York in 2014. The set was nominated for the
Dobry Wzór (“Good Design”) award in 2014.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.pfleiderer.pl   www.schattdecor.de/pl   www.defra.pl
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thin
Joanna Lisiecka
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 12 PE-P 2013 | wdrożenie MARMORIN
Thin to redefiniująca strefy użytkowe umywalka o prostym, asymetryczny kształcie. Funkcjonalna półka pozwala na oddzielenie strefy mokrej od suchej umywalki. Odbiorcą jest
użytkownik ceniący jakość i formę obiektów go otaczających. Prezentowana na targach
ISH we Frankfurcie w 2015 w ramach wystawy Form and Function (Award-winning) PRODUCTDESIGNFROMPOLAND.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmorin.pl

thin
Joanna Lisiecka
The University of Arts In Poznań | 12 PE-P 2013 | implementation: MARMORIN
Thin is a simple, asymmetrical washbasin which redefines the concept of usability. The
functional shelf allows separating the wet and dry zones of the washbasin. The target users
of the product are people who can appreciate the quality and form of the surrounding objects. It was presented at ISH in Frankfurt, 2015, as part of the Form and Function (Awardwinning) PRODUCTDESIGNFROMPOLAND exhibition.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmorin.pl
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misy
Martyna Pawlak, Maria Melerowicz, Radosław Janowski
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 12 PE-P 2013 | wdrożenie MARMORIN
Projekt Misy jest inspirowany formą pradawnych naczyń do mycia, które towarzyszą ludziom od wieków. Współczesna „misa” w nowoczesnym wydaniu ma podniesiony kołnierz,
co ma zapobiegać rozpryskiwaniu wody. Linia Misy obejmuje projekt wanny oraz umywalkę.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmorin.pl

misy
Martyna Pawlak, Maria Melerowicz, Radosław Janowski
The University of Arts In Poznań | 12 PE-P 2013 | implementation: MARMORIN
The Misy project (Misy – Polish for “bowls”) is inspired by the form of washing bowls which
were used by people in the past. The modern “bowls” have turned up edges which prevent
water from splattering around. The Misy line includes a bathtub and a washbasin.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmorin.pl
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vik a
Joanna Lisiecka
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | dyplom magisterski 2014| zakup projektu
MARMITE
Umywalka Vika jest rozwiązaniem dedykowanym przestrzeniom małych łazienek. Prosta
forma umywalki przyciąga detalem rantu, który dodatkowo osłania ścianę od rozprysków
wody. Jej bioniczna forma jest oryginalna i zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji.
Prezentowana na targach ISH we Frankfurcie w 2015.
Promotor: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmite.eu/pl

vik a
Joanna Lisiecka
The University of Arts In Poznań | Master’s diploma project 2014 | bought by
MARMITE
The Vika washbasin is a solution dedicated to small bathrooms. Its simple form attracts
attention thanks to the uniquely shaped edge, whose additional function is to protect
the wall from the sprinkling water. The basin’s bionic body makes it look very original and
stand out against other products of this type. Vika was presented at the ISH fair in Frankfurt in 2015.
Supervisor: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.marmite.eu/pl
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dodatkowa funkcja lack
Natalia Liput, Kamila Figarska
School of Form, 2013 | prototyp IKEA
W ramach projektu studenci drugiego roku, specjalności domestic design, pod okiem
Pawła Grobelnego skupiali się na produkcie istniejącym już na rynku – popularnym stoliku
LACK. Biorąc pod uwagę wymagania i stylistykę producenta – firmy IKEA, szukali pomysłów na przystosowanie tego produktu do nowej funkcji, a czasem nawet całkiem innego
użytkownika.
Prowadzenie projektu: Paweł Grobelny
www.ikea.com/pl

lack: extra function
Natalia Liput, Kamila Figarska
School of Form, 2013 | prototype: IKEA
Working on the project, the second-year students of domestic design, guided by Paweł
Grobelny, concentrated on an already existing product: the popular LACK table by IKEA.
Taking into consideration the manufacturer’s requirements and style, they searched for
new ideas to adapt the product to a new function or a completely different user.
Project supervision: Paweł Grobelny
www.ikea.com/pl
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cubber
Urszula Burgieł, Olga Mężyńska, Julia Pawlikowska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 10 PE-P 2011 | wdrożenie Noti
Projekt siedziska Cubber jest dedykowany wnętrzom publicznym. Konstrukcja mebla
umożliwia wygodne siedzenie w wielu pozycjach. Niewidoczny cokół nadaje bryle lekkości.
Różnorodność barw i form modułów ożywia wnętrze, a możliwość zestawiania ich w kilka
praktycznych kombinacji daje dużą swobodę w kreowaniu publicznej przestrzeni.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.noti.pl

cubber
Urszula Burgieł, Olga Mężyńska, Julia Pawlikowska
The University of Arts In Poznań | 10 PE-P 2011 | implementation: Noti
The Cubber seats are dedicated to public interiors. The furniture construction enables
comfortable sitting in many positions. The invisible base gives lightness to the seat’s form.
The versatility of colours and shapes of the modules livens up the space and the possibility
of joining them in a variety of options permits you to arrange the public space in a practical
and unlimited way.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.noti.pl
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cube <45
Aleksandra Czuwara, Martyna Kaczkowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra
Meblarstwa, 2014 | prototyp Fabryka Mebli Mikołajczyk
Cube < 45 to mebel mieszkaniowy do przechowywania przeznaczony dla osób w wieku
poniżej czterdziestego piątego roku życia. Konstrukcja mebla pozwala na dowolne łączenie
sześciennych brył za pomocą systemu trapezowych łączników. Przez samodzielność
ułożenia brył użytkownik bez trudu może personalizować funkcje i decydować o miejscu
użytkowania wyrobu. W szczególności mobilne są korpusy, szuflady i drzwi. Mebel wykonano z płyt MDF lakierowanych kryjąco. Łączniki wydrukowano z ABS na drukarkach 3D.
Konstrukcja była prezentowana na targach Arena Design w 2015 roku.
Prowadzenie projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.mikolajczyk.com.pl

cube <45
Aleksandra Czuwara, Martyna Kaczkowska
Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of
Furniture Design, 2014 | prototype: Fabryka Mebli Mikołajczyk
Cube <45 is storage furniture for people under 45. The construction allows joining cube
forms in various ways by means of trapezoid connectors. The elements can be arranged
according to the users’ needs, which makes it possible to customise their functions and
freely choose the place where they are to be situated. The especially mobile elements are
the main bodies, drawers, and doors. The furniture was made of varnished MDF. The ABS
connectors were 3D printed. The project was presented at Arena Design in 2015.
Project supervision: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.mikolajczyk.com.pl
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fotel z w ychylną kolumną
Wilk Dariusz, Piróg Andrzej, Smardzewski Jerzy
Bejot, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, 2011, prototyp Bejot p
Projekt realizowany w ramach projektu Initech „Meble z auksetyków” finansowanego przez
NCBiR. Przedmiotem opracowania było przegubowo-wychylne podparcie kolumny siedzisk
dedykowanych dla krzeseł i foteli biurowych. Ergonomiczne fotele i krzesła biurowe umożliwiają aktywną pozycję siedzącą podczas pracy, zapewniając swobodny ruch bioder. Mebel
z przegubem wykonano z metalu, gumy i |lub silikonu. Średnica zewnętrzna przegubu 90
mm, średnica wewnętrzna dopasowana do sprężyny gazowej. Konstrukcja została wielokrotnie przebadana laboratoryjnie z użyciem mat sensorowych i zebrała pozytywne opinie
testujących ją wolontariuszy.
Prowadzenie projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.bejot.eu

office chair
Wilk Dariusz, Piróg Andrzej, Smardzewski Jerzy
Bejot, Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of Furniture Design, 2011 | prototype: Bejot
The project was part of the “Auxetic Furniture” Initech programme funded by the National
Centre for Research and Development. The goal of the project was to create a special joint
support for the column of the chair seat. The chairs ensure an active sitting position during work and the free movement of hips. The ergonomic office chairs are made of metal,
rubber, and|or silicon. The outer diameter of the joint is 90 mm, and the inner diameter is
adjusted to the gas spring. The construction went through numerous laboratory tests using
sensor mats and was evaluated positively by the voluntary testers.
Project supervision: prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski
www.bejot.eu
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kolekcja mebli furnature
Michał Dumin
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | dyplom magisterski 2014 | prototyp
Rodzina puf, stolików, wieszaków i innych elementów jest autorską próbą stworzenia nie
tylko kolekcji mebli, ale także własnej marki produktowej. Drobne meble wsparte zostały
o projekt komunikacji wizualnej oraz sklepu. Projekt jest kompleksową rynkową ofertą.
Promotor: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.dumin.eu

furnature
Michał Dumin
The University of Arts In Poznań | Master’s diploma project 2014 | prototype
The collection of pouffes, tables, hangers, and other small elements is an original attempt
to create not only a furniture set but also the author’s own label brand. The furniture is
accompanied by the corporate visual identity and shop design. The project is a comprehensive market offer.
Supervisor: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.dumin.eu
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digital visions
Agnieszka Tomczak, Ewa Dulcet, Agnieszka Szreder
School of Form, 2015 w| prototyp Schattdecor
Firma Schattdecor, kreator i producent wzornictwa, które zdobi powierzchnie mebli,
podłóg czy też drzwi rzuciła wyzwanie projektowe studentom kierunków domestic design
i communication design School of Form. Pięć grup studentów otrzymało zadanie stworzenia wzorów, które miałyby wzmacniać przekaz danej marki lub pomóc w kreacji optymalnej
przestrzeni pracy. W role „zleceniodawców” wcieliło się pięć polskich start up’ów.
Prowadzenie projektu: Claudia Küchen (Schattdecor AG), Joanna Misiun, dr Anita Basińska
www.schattdecor.de|pl

digital visions
Agnieszka Tomczak, Ewa Dulcet, Agnieszka Szreder
School of Form, 2015 | prototype: Schattdecor
The second-year students of domestic design learned the ways of digital printing, supervised by Claudia Küchen, Design Manager at Schattdecor. They analysed and presented
printing ideas for particular users. The target groups included a company kindergarten,
a retirement home, and a luxury car brand. The best projects of twelve students were
presented at the EuroShop fair in Düsseldorf in 2014.
Project supervision: research stage Anita Basińska PhD
Project supervision: Claudia Küchen (Schattdecor AG), Joanna Misiun
www.schattdecor.de|pl
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comfee
Anna Hrecka
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | 6 PE-P 2007 | wdrożenie Noti
Kolekcja foteli wypoczynkowych Comfee zainspirowanych eterycznym dmuchawcem to
propozycja lekkich i bardzo wygodnych siedzisk domowych. Wyjątkowy komfort użytkowania
zapewnia nowatorska konstrukcja zawieszenia siedziska na metalowym stelażu. Meble dzięki
swojej formie umożliwiają wybranie najdogodniejszej pozycji relaksu, budują w swym wnętrzu
atmosferę spokoju i wypoczynku. Bogata oferta połączeń kolorystycznych i fakturowych
tkanin, trzy rodzaje przeszyć do wyboru w wersji tapicerowanej, dają szerokie możliwości
dopasowania mebla do indywidualnych upodobań użytkownika. Również możliwość wykonania siedziska z tkaniny sieciowej oraz leżakowej, także w wersji do zastosowania na zewnątrz
(Comfee outdoor z ocynkowanym stelażem) sprawiają, że jest to chętnie wybierany fotel.
Nominowany do nagrody DOBRY WZÓR 2007.
Prowadzenie projektu: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.noti.pl

comfee
Anna Hrecka
The University of Arts In Poznań | 6 PE-P 2007 | implementation: Noti
Comfee is a collection of chairs inspired by the ethereal shape of dandelions. They are
very light and comfortable seats suitable for every house and flat. The unique comfort
of their use is ensured by the innovative construction of the seating supported by metal
frames. Thanks to its form, you can sit in the chair in the position which is most convenient
for you to rest. The chairs create a relaxing and peaceful atmosphere. The wide range of
colours and textures of the fabric and the three types of stitches in the upholstered version
provide a broad spectrum of opportunities of adjusting the chairs to the users’ individual
preferences. There is also a possibility of making the chair of netting or deckchair fabric,
and a version to use outside (Comfee outdoor with a galvanized frame). All these aspects
encourage numerous clients to choose this chair. The project was nominated for the Dobry
Wzór (“Good Design”) award in 2007.
Project supervision: dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UAP
www.noti.pl
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