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Tytułowe „Zbiory” to pojęcie wieloznaczne. W pierwotnym 
znaczeniu zbiory to przede wszystkim zebrany plon: z pola, 
sadu czy ogrodu oraz czynność związana z tzw. zbieraniem 
i zwożeniem płodów ziemi, charakterystycznych dla odręb-
nych kultur i zapewniających im przetrwanie. Jako projek-
tanci całe życie zbieramy obserwacje i działania, które skła-
dają się na zawodowe i życiowe doświadczenie a także na 
wspólny dorobek naszej społeczności. 

Zbiorem jest każda całość składająca się z jakichś ele-
mentów, każda „kolekcja”… Zbiór to też stan posiadania, 
wiele wystawianych prac pochodzi ze zbiorów własnych ar-
tystów, kolekcjonerów lub instytucji. Nie tylko w matema-
tyce zbiór to „zespół liczb, punktów, elementów zebranych 
ze względu na jakąś cechę”. Zbiory zawierają się w sobie, 
tworzą części wspólne, pozwalają na wyodrębnienie z nich 
podzbiorów.

Wybrane prace mają wszystkie cechy opisane powyżej:  
pochodzą z naszych zbiorów, mają konkretne - zaprojekto-
wane - cechy, mogą się łączyć w kolekcje w zależności od 
wybranych kryteriów. Dają się w różny sposób klasyfikować. 
Wiele z nich można uznać za elementy materialnej kultury. 
Ludzie codziennie z nich korzystają. Część z nich to jesz-
cze nie zmaterializowane idee. Zebraliśmy je ze względu 
na wartości, które ze sobą niosą.

Gwałtowność i skala zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zmu-
sza do definiowania modelu kształcenia, przygotowującego przyszłych projektantów do reali-
zacji nieznanych dzisiaj i nieprzewidywalnych wyzwań. 

Podstawowymi elementami takiego modelu są: wiedza o człowieku, jako adresacie projekto-
wanych rozwiązań oraz wiedza o procesach twórczych i poznawczych, stanowiących istotę pro-
jektowania.

Zespół Katedry Wzornictwa 
deklaracja programowa, 2019
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Projektant wzornictwa projektuje procesy, których realizacja 
ma na celu zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb człowie-
ka oraz współprojektuje przedmioty umożliwiające realiza-
cję tych procesów.

Naszym celem jest kształtowanie twórczej i krytycznej posta-
wy przyszłych projektantów. Dążymy do rozwijania wyobraź-
ni i zdolności analizowania, oraz zbudowania umiejętności 
używania ich do rozwiązywania problemów projektowych. 
Program kształcenia opiera się na świadomym realizowaniu 
procesu projektowego.

Stawiane studentom wyzwania zawarte są w zakresie kształ-
towania idei, programowania i realizacji badań i ekspery-
mentów oraz definiowaniu postaci rozwiązania. Niektóre 
dociekania dotyczą tylko idei, niektóre tylko badań i eks-
perymentów, żadne nie dotyczą tylko definiowania postaci 
rozwiązania.

Projektowanie wzornictwa jest twórczą, wieloaspektową  
działalnością. Twórczą, ponieważ prowadzi do opracowa-
nia koncepcji czegoś nowego, czegoś, czego dotychczas nie 
było. Wieloaspektową, ponieważ projektując, trzeba wziąć 
pod uwagę wiele czynników mających wpływ na przebieg 
procesu projektowego i postać konkluzji projektowej. 

Warunki działalności projektanta ulegają ciągłym zmianom. 
Sprostanie im wymaga wykształcenia mechanizmów ada-
ptacyjnych wykorzystujących posiadaną wiedzę, wyobraźnię, 
intuicję i zdolność do twórczego myślenia. 

Najistotniejsza dla projektanta wzornictwa jest umiejętność 
realizacji procesu projektowego, od sformułowania proble-
mu projektowego, poprzez zdefiniowanie założeń, poszuki-
wanie koncepcji rozwiązania, do opracowania konkluzji pro-
jektowej i jej realizacji.
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W roku 1964 w strukturze organizacyjnej PWSSP w Gdańsku, 
obecnej Akademii Sztuk Pięknych, pojawiły się katedry. 

Docent Adam Haupt został kierownikiem Katedry Architek-
tury Okrętów i Form Przemysłowych, która w sposób ciągły, 
kilkukrotnie zmieniając nazwę, funkcjonuje do dzisiaj.  Dwa-
naście lat później kierownictwo katedry objął profesor Ja-
cek Popek. Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Wzornictwa 
Przemysłowego. 

Profesor Jacek Popek nadał gdańskiemu wzornictwu nowy 
kurs. Było to wzornictwo w dużej mierze oparte na inwen-
tyce, skierowane na rozwiązywanie złożonych problemów 
funkcjonalnych. Kolejna zmiana nazwy na Katedrę Wzor-
nictwa podyktowana była koniecznością dostosowania na-
zwy do różnicującego się programu pracowni wchodzących  
w skład katedry. Coraz silniejsze zróżnicowanie obszarów 
pracy twórczej członków katedry doprowadziło do powsta-
nia w 2019 roku, obok Katedry Wzornictwa drugiej katedry  
– Katedry Projektowania Produktu.

2021 obecny skład Katedry Wzornictwa 
(w porządku alfabetycznym)

Pracownia projektowania architektury okrętów
dr Paweł Gełesz, mgr Krzysztof Bochra

Pracownia projektowania mebla seryjnego
dr hab. Marek Jóźwicki, dr Anna Wachowicz

Pracownia projektowania społecznego
dr hab. Bogumiła Jóźwicka, mgr Bartomiej Lewandowski

Pracownia projektowania wieloaspektowego
dr hab. Marek Średniawa, dr Tomasz Kwiatkowski

katedrawzornictwa.asp.gda.pl
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KABINA ŚMIGŁOWCA SW4

Projekt kabiny śmigłowca SW4 w wersji sanitarnej, realizowany w 1988 roku, 
na zlecenie Zakładu Badawczo Rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunika-
cyjnego PZL Świdnik. 

Zespoł: kierownik prof. Jacek Popek, mgr Wojciech Charkin, mgr Marek 
Średniawa, współpraca dr med. Zdzisław Sićko. 

W ramach projektu powstała makieta kabiny śmigłowca w skali 1:1. Prace 
nad definiowaniem przestrzeni kabiny i wzajemnego usytuowania wyposa-
żenia medycznego, osoby poszkodowanej i personelu medycznego pole-
gały głównie na eksperymentach przeprowadzanych w makiecie, w których 
wykorzystywane było rzeczywiste wyposażenie medyczne oraz fantomy  
do ćwiczeń procedur medycznych.

OKRĘTOWY PREFABRYKOWANY
BLOK SANITARNY

Krystyna Sawka
promotor: st. wykł. Jacek Popek
1978

KABINA SZYBOWCA WYCZYNOWEGO SZD-55 KLASY STANDARD
KONCEPCJA PROJEKTOWA

Leszek Fedszyn
promotor: doc. Jacek Popek
1987
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RATOWANIE ŻYCIA LUDZKIEGO NA MORZU
TRANSPORT OSÓB POSZKODOWANYCH

Bogumiła (Jóźwicka) Wolańska
promotor: doc. Jacek Popek
1987

MORSKA PŁYWAJĄCA PLATFORMA WIERTNICZA
KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA

Bezpieczeństwo: Julia Tarnawska
Rekreacja: Waldemar Dezor
Transport: Andrzej Młynarczyk
Mieszkanie: Józef Krasnodębski
Ewakuacja: Czesław Szczepański
promotor: doc. Jacek Popek
1979

MASKA PŁETWONURKA

Projekt kasku płetwonurka profesjonalnego, realizowany na zlece-
nie zakładów „Stomil”. Skład zespołu: kierownik prof. Jacek Popek, 
prof. Adam Haupt oraz L. Nowicz i M. Kuczyńska . W ramach pro-
jektu powstał i był przetestowany prototyp rozwiązania, 
1979

ZESPÓŁ KOMÓR HIPERBARYCZNYCH 

Projekt wzorniczy zespołu komór hiperbarycznych realizowany na 
zlecenie Stoczni Szczecińskiej dla Instytutu Medycyny Morskiej  
i Tropikalnej w Gdyni, zespół pod kierunkiem Jacka Popka: Jacek 
Popek, Marek Adamczewski, Adam Iwanaszko, AndrzejPerkowski, 
lek. med. Eustachy Bonikowski.

1987

Zespół składał się z komory mieszkalnej, komory leczniczej i komory 
treningowej. Projekt polegał na opracowaniu optymalnej lokalizacji 
i postaci wyposażenia poszczególnych komór oraz stanowisk robo-
czych oraz przebieg określonych procesów wewnątrz komór. W ra-
mach projektu powstał model komory w skali 1:1. Wewnątrz modelu 
przeprowadzane były symulacje z udziałem projektantów. W trakcie 
pracy z przestrzennym modelem podejmowane były kluczowe decy-
zje projektowe.

RATOWANIE LUDZI NA MORZU
PŁYWAJĄCA BEZZAŁOGOWA JEDNOSTKA RATOWNICZA

Marek Pareczewski
Promotor: Jacek Popek
1980

STEROWANIE ODBIORNIKIEM TV
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Artur Januszkiewicz
promotor: doc. Jacek Popek
1982
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MOTORÓWKA ROZJAZDOWA DLA ADMIRALICJI

Adam Haupt
1963 

Projekt nagrodzony na Ogólnopolskiej 
Wystawie Sztuki Użytkowej w Warszawie 

STATEK WCZASOWO-TURYSTYCZNY

Jerzy Wołoszyn
1963

DWUOSOBOWY PODWODNY POJAZD SUCHY
 

Janusz Fiuk
1969

WNĘTRZA STATKU PASAŻERSKIEGO

Teresa Wawryn 
ok. 1963

PRZYBRZEŻNY STATEK PASAŻERSKI

Renata Trawińska
1967

STATEK PASAŻERSKI

Ruszard Pasek 
przed 1964

MODEL MODERNIZOWANEGO STATKU MS „KILIŃSKI”

Adam Haupt 
ok. 1960

STATEK PASAŻERSKI

Janusz Fiuk 
przed 1969

PODUSZKOWIEC PASAŻERSKI

Andrzej Smagacz
1972

PRZYBRZEŻNY STATEK PASAŻERSKI

Renata Trawińska 
1967
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STATEK RZECZNY

Alicja Chłopek-Grzesiak
1968

STATEK WYCIECZKOWY 

(monogram PrPs) 
autor i data powstania nieznane

MODEL STATKU PRZECIWPOŻAROWEGO
DLA BASENU PORTOWEGO W GDYNI

Adam Haupt
ok. 1962

STATEK WCZASOWO-TURYSTYCZNY

Andrzej Frechowicz
1967

BAZA PRZETWÓRNIA

Bogdana Szuba-Łajming
1964

MOTORÓWKA ROZJAZDOWA 

Leszek Dranicki
przed 1963
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NIEZBĘDNIK GÓRSKI

Kamila Piętkowska
promotor: dr hab. Marek Średniawa
2017

Celem pracy było stworzenie przystępnego zestawu wspomagającego czynności 
udzielania pierwszej pomocy i przetrwania w warunkach górskich. 

Niezbędnik skierowany jest do amatorów bez profesjonalnej wiedzy ratowniczej. 
Korzystać z niego powinien umieć każdy – zarówno właściciel, jak i osoby widzą-
cego pierwszy raz w życiu. Działanie w sytuacji kryzysowej, pod wpływem stresu, 
utrudnia szybkie podejmowanie decyzji i sprawne postępowanie. 

Procesy poszukiwania potrzebnych przedmiotów i decydowania zostały więc 
maksymalnie uproszczone.

STUDIUM MAŁEJ PRZESTRZENI

Angelika Grzeszczyk, Sonia Kiczko
2020

Jak mała przestrzeń może zająć najmniejszy możliwy węzeł sanitarny? Załóż-
my, że powinien umożliwiać realizację potrzeb wydalania i podstawowych po-
trzeb higienicznych z zachowaniem intymności. 

Jaki kształt, jakie gabaryty, jaką objętość powinna mieć minimalna prze-
strzeń umożliwiająca realizację tych potrzeb przez 95% dorosłej populacji. 
Jaki wpływ na parametry przestrzeni będzie miał stopień sprawności jej użyt-
kownika? 

STANOWISKO DO BADANIA POZYCJI SIEDZĄCEJ

Przeprowadzanie różnego rodzaju badań i eksperymentów 
jest nieodzownym elementem procesu projektowego. 

W wyniku badań projektanci uzyskują informacje niezbęd-
ne do podejmowania decyzji projektowych. Badania po-
zwalają na weryfikowanie postawionych hipotez projekto-
wych. 

Przedstawione stanowisko zostało zbudowane przez stu-
dentów na potrzeby warsztatów dotyczących pozycji pilo-
ta w kabinie szybowca. Powstało w 2002 roku i okazało się 
przydatne w wielu innych, późniejszych projektach. Pozwa-
la na szybką weryfikację prawidłowości przyjmowanej po-
zycji siedzącej.
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EWAKUACJA

Tytułowa ewakuacja jest pretekstem do podjęcia rozważań na temat po-
trzeb i możliwości człowieka. Potrzeb tych najprostszych: oddychanie, 
picie, jedzenie, schronienie. Możliwości fizycznych. 

Jak długo mogę iść? Jaki ciężar mogę nieść? Jaki wpływ na moje moż-
liwości mają warunki zewnętrzne? Chciałbym, żebyśmy szukając proble-
mu projektowego w zakreślonym obszarze, koncentrowali się na wymie-
nionych zagadnieniach.

NARZĘDZIA OGRODNICZE

Amal Al-Shahari 
Joanna Jarza
Kamila Piątkowska 
Agnieszka Solarz 
Joanna Tomaszewska
2014

Zadanie polega na analizie wykonywanych w ogrodzie 
czynności i modyfikacji istniejących (lub zaprojektowa-
nie nowych) prostych narzędzi ogrodniczych. 

Modyfikacje mają na celu podniesienie wygody pracy. 
Wymagane jest wyraźne wskazanie dla kogo i dla jakiej 
sytuacji oraz czynności przeznaczone jest rozwiązanie. 
Medium operacyjnym realizowanego projektu powinny 
były funkcjonalne modele robocze.

MEBEL-NIE-MEBEL

Zuzanna Bartkowska
Jilia Sieńkowska
Mateusz Żurek
Michał Prażmo

Projekt powstał w trakcie warsztatowych zajęć dla II roku. 
Warsztaty prowadzone były wspólnie przez Pracownię Pro-
jektowania Produktu, Pracownię Projektowania Ergonomicz-
nego i Pracownię Projektowania Mebla. 

Siedzisko zostało przedstawione w zbiorze prac zrealizowa-
nych w pracowni projektowania ergonomicznego, ponieważ 
w najpełniejszy sposób odpowiada założeniom warsztatów 
prowadzonych przez pracownię.

Projekt jest propozycją siedziska o zmiennej geometrii, wy-
muszającego aktywne utrzymywanie równowagi przez osobę 
siedzącą. W trakcie długotrwałego siedzenia należy zmie-
niać pozycję. 

Zaproponowane rozwiązanie to umożliwia. Specyficzne usy-
tuowanie osi obrotu powoduje, że układ człowiek-siedzisko 
jest stabilny i równocześnie umożliwia zmianę kąta nachyle-
nia siedziska pod wpływem ruchu osoby siedzącej. 

Rozwiązanie charakteryzuje się prostym schematem kine-
tycznym i prostą konstrukcją.

OGRODNICZKI

Sonia Kiczko 
2019

Projekt ogrodniczek odpowiada na potrzeby młodych mam już na etapie pla-
nowania ciąży. Ubiór można nosić z myślą o tym, że towarzyszyć nam będzie 
on przez okres ciąży, a także będzie praktyczny po porodzie. 

Symboliczny aspekt projektu podkreśla radosny kolor, kojarzący się z kobie-
cością. Dziewięć kwiatków wyhaftowanych w talii uwidacznia się wraz z ro-
snącym brzuchem.  Mają one symbolizować rozkwit kobiety w ciąży. 

Ogrodniczki zaprojektowane zostały z myślą o przekazywaniu ich kolejnym 
kobietom. Dlatego też krój jest prosty i swobodny, dzięki czemu będzie pa-
sował na wiele rozmiarów i figur. Materiał to naturalna bawełna. Gumki wszy-
te w pasie rozciągają się i dopasowują do brzucha ciążowego, jednak jest  
to proces odwracalny, dzięki czemu następna osoba może korzystać z ubio-
ru w ten sam sposób. Szelki są w łatwy sposób regulowane i odpinane z tyłu 
na rzepy na dwa sposoby co umożliwia łatwe korzystanie z toalety.

Przód jest marszczony dzięki czemu pomieści rosnący biust, zaś kieszenie  
z przodu i z tyłu pomieszczą drobne przedmioty.
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PIŻAMA

Martyna Grzywacz
2019

Bluzo-piżamo-narzuta-płaszcz jest odpo-
wiedzią na potrzeby grupy docelowej jaką 
stanowią osoby borykające się ze stanami 
lękowo-depresyjnymi. Jej zadaniem jest to-
warzyszenie człowiekowi w chwilach, gdy nie 
ma siły się przebrać, większość czasu spę-
dza w łóżku, tylko sporadycznie wychodząc  
z domu. 

Idea projektu polega na zapewnieniu poczu-
cia komfortu termicznego, ingerencji w wize-
runek osoby chorującej, zapewnienia poczu-
cia bezpieczeństwa poprzez schowanie się  
w niej, otulenie...

POSZPITALNY ZESTAWY PIERWSZEJ POTRZEBY
PROJEKTOWANIE DLA OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ
STAROŚCI 

Wiktor Dembs
promotor: dr Tomasz Kwiatkowski
2020

Celem projektu jest zmniejszenie dezorientacji bliskich osoby 
starszej wymagającej opieki w sytuacji wypisu ze szpitala, jak 
i zwiększenie świadomości na temat fizycznych i psychicznych 
potrzeb osób starszych.

STRÓJ TRIATLONOWY

Marta Dzienisz
promotor: dr Tomasz Kwiatkowski

Projekt jest głosem w dyskusji na temat kobiecości i męskości.  
Autorka przeprowadza głębokie studia dotyczące wizerunku kobie-
ty w sporcie. Dostrzega potrzebę podkreślania kobiecości zawodni-
czek. Uprawianie sportu zmienia sylwetkę i powoduje upodobnienie 
do siebie zawodniczek i zawodników. 

Przedmiotem projektu stają się kobiece stroje do uprawiania triatlo-
nu. Stroje spełniają zalecenia ITU (International Triathlon Union). 
Jeden z proponowanych strojów przeznaczony jest do użytku w ni-
skich temperaturach, drugi w wysokich. 

Istotą rozwiązania jest podkreślanie wspólnych dla kobiet cech do-
tyczących proporcji budowy ciała i rozwoju umięśnienia przy równo-
czesnym, maksymalnym dostosowaniem strojów do funkcjonalnych 
potrzeb zawodniczek. Krój, elementy technologiczne – szwy, prze-
szycia, wstawki – zostały użyte jako środki wyrazu, mające na celu 
podkreślenie charakterystycznych cech budowy kobiecego ciała. 

Wynikiem projektu są prototypy strojów uszyte we współpracy z fir-
mą Cardio Bunny. Autorka planuje wprowadzenie strojów na rynek.

SYSTEM KOMUNIKACYJNO-RATUNKOWY
DLA ŻEGLARZY 

Ewa Kątowska
promotor: dr hab. Marek Średniawa
2016

Problem jaki rozwiązuje projekt to komunikacja żeglarzy na wo-
dzie z innymi jednostkami oraz z lądem. 

Pierwszą częścią rozwiązania jest ręczny komunikator, mogący 
działać autonomicznie jak telefon oraz w połączeniu z kamizel-
ką, pełnić funkcję komputera dla całego systemu. Całe rozwią-
zanie opisuje koncepcja systemu rozproszonego, znajdującego 
się w kamizelce asekuracyjnej. 

Głównym atutem projektu jest kompatybilność rozmaitych 
środków bezpieczeństwa, takich jak: uprząż, kamizelka wypor-
nościowa, radio UKF czy system lokalizacji GPS. 

KAMPER DLA…

Karolina Obczyńska
dr hab. Marek Średniawa, 
dr Tomasz Kwiatkowski

Punktem wyjścia projektu był kamper. Autor-
ka analizując różne grupy użytkowników i róż-
ne możliwości wykorzystania idei domu na 
kołach, zaprojektowała tymczasowe schro-
nienie dla osób mieszkających na terenach 
zagrożonych powodzią. 

Rozwiązanie ma postać autonomicznego mo-
dułu mieszkalnego. Moduł połączony jest ze 
strukturą budynku mieszkalnego. Jest wypo-
sażony w podstawowe środki do życia. 

W przypadku zagrożenia powodzią moduł jest 
wyposażany w zapas żywności i ustawiany na 
rolniczej przyczepie dwuosiowej o typowych 
wymiarach skrzyni ładunkowej (2000x4000 
mm).
 
Moduł może posłużyć do ewakuacji lub do 
przetrwania lokalnych podtopień (platforma 
robocza przyczepy jest uniesiona 1200 mm 
nad podłoże). 

UBIÓR HAPTYCZNY 

Angelika Grzeszczyk
promotor: dr Tomasz Kwiatkowski
2021

Ubiór to rozwiązanie pomagające zestresowanemu człowiekowi  
w zaznaniu spokoju i komfortu. Pozwala na poznanie siebie, na na-
ukę reakcji na bodźce i emocje oraz zrozumieć, jak ważne jest pie-
lęgnowanie naszego ciała. 

Cały ubiór jest w swoim wyrazie potencjalnie zwykłym elementem 
garderoby. Nie stygmatyzuje, nie zawstydza, nie prowadzi do dys-
komfortu. Po prostu pomaga. 

Materiał i detale stanowią spójną definicję doświadczenia doty-
kowego. 
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KONSERWACJA WARZYW Z WYKORZYSTANIEM 
PROCESÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH W WARUN -
KACH DOMOWYCH

Karolina Obczyńska
promotor: dr Tomasz Kwiatkowski
2020

Celem projektu jest zachęcenie do samodzielnego przy-
gotowywania kiszonek oraz przekazanie wiedzy na ten te-
mat. Istotnym poruszonym zagadnieniem jest zmniejsze-
nie obaw i poszanowanie dla środowiska naturalnego.

Zestaw pozwala na fermentowanie małych ilości warzyw, 
uwzględniając warunki, jakie panują w mieszkaniach. 
Daje możliwość przechowywania kiszonki w odpowied-
niej temperaturze oraz zwraca na siebie uwagę.

Ważnym aspektem jest nawiązanie do tradycji, które jest 
realizowane w projekcie przez wybór procesu, jakim jest 
naturalna fermentacja oraz użycie naturalnych materia-
łów.

NACZYNIA DO PICIA GORĄCYCH NAPOJÓW

Anna Domysławska
promotor: dr hab. Marek Średniawa
2020

Podstawowym założeniem autorki, było zaprojektowanie nie-
stygmatyzującego przedmiotu umożliwiającego picie kawy lub 
herbaty przez osoby o ograniczonej sprawności kończyn górnych. 

W wyniku szeregu eksperymentów powstała rodzina przedmio-
tów jednorodnych stylistycznie, ale o różnych walorach użytko-
wych. Przeprowadzając testy, autorka zauważyła, że trudno jest 
znaleźć wspólne cechy, kształtu naczyń, stanowiące udogodnie-
nie dla osób o różnych typach niesprawności. Postanowiła więc 
zaprojektować różne naczynia o różnych cechach. 

Poszczególne elementy formy – wyżłobienia, zagłębienia, wypu-
kłości – pozwalają na pewniejszy chwyt oraz na możliwość precy-
zyjniejszego manewrowania naczyniem. Osoba z niesprawnością 
dobiera optymalny dla siebie kształt z zaproponowanych przez 
autorkę. 

Autorka analizuje sposób posługiwania się naczyniem przez użyt-
kownika i w kolejnym projektowanym i wykonywanym naczyniu 
uwzględnia wyniki tych analiz. W ten sposób rodzina form ciągle 
ewoluuje. 

Przy projekcie Autorka współpracowała z Instytutem Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego.

SYSTEM ORGANIZACJI WSPOMAGAJĄCY 
ZARZĄDZANIE CZASEM ORAZ ZADANIAMI 
DLA STUDENTA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
W GDAŃSKU

Maja Dziubek
promotor: dr Tomasz Kwiatkowski

Projekt dotyczy organizacji i planowania. Zapisywanie 
swoich planów zdecydowanie zwiększa szansę na ich 
wykonanie. 

W oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród studentów, 
rozmowy z nimi oraz własne doświadczenie zaprojek-
towałam organizer, który ma wspomagać zarządzanie 
czasem oraz zadaniami. Produkt skierowany jest do 
studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Zawiera kalendarz roku akademickiego wraz z dodat-
kowymi arkuszami, szkicownik oraz kieszenie na na-
rzędzia piśmiennicze. Dzięki formie umożliwiającej 
składanie w różny sposób, można go wygodnie używać 
w wielu miejscach – uczelnia, dom, komunikacja miej-
ska ale też w plenerze.

POMOCNIK SZEFA KUCHNI

Stanisław Jancelewicz
2018

MOTOCYKLOWY ZESTAW PIERSZEJ POMOCY

Marek Kruczkowski
promotor: ad. Marek Średniawa
2004

Motocyklowy zestaw pierwszej pomocy przybrał kształt uprzęży z zamoco-
wanym z przodu rozwijalnym pojemnikiem, w którym znajdują się niezbęd-
ne przy udzielaniu pomocy akcesoria. 

Rozwiązanie jest dodatkowo uprzężą z pasami odblaskowymi, której może 
trzymać się pasażer. Pasy odblaskowe zdecydowanie poprawiają widocz-
ność motocyklisty w nocy, także podczas udzielania pomocy innym. 

PLECAK 

Karolina Nowaczewska
promotor: dr hab. Marek Średniawa

Punktem wyjścia projektu była krytyka istniejącego systemu za-
spakajania potrzeb związanych z kulturą materialną. 

Autorka zanegowała podstawowe aksjomaty współczesnego syste-
mu gospodarczego: masową produkcję oraz efemeryczność produk-
tów. To nie produkty zaspokajają potrzeby w nowym, zaproponowa-
nym systemie, lecz przedmioty-wyroby. Użytkownik nie zastępuje 
jednych produktów innymi. Przedmioty-wyroby trwają, zmieniając 
się w zależności od potrzeb użytkownika. Są naprawiane i przetwa-
rzane, pozbawione cech wizualnych podlegającym modzie. Realiza-
cja tak postawionego celu była możliwa dzięki wykorzystaniu tech-
nologii rzemieślniczych. W projekcie autorka wykorzystała wiedzę  
i umiejętności swojego dziadka – kaletnika. 

Plecak jest wyrobem rzemieślniczym i została zaprojektowany i wy-
konany tak, żeby mógł bezawaryjnie służyć przez długi okres cza-
su. W przypadku uszkodzenia użytkownik może go naprawić samo-
dzielnie. W przypadku konieczności większych napraw lub zmiany 
funkcji użytkowych należy zwrócić się do warsztatu rzemieślnicze-
go. Cały materiał użyty do uszycia plecaka można wykorzystać po-
wtórnie.

NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE 
ZARZĄDZANIE GARDEROBĄ 

Sonia Kiczko
promotor: dr Tomasz Kwiatkowski 

2021

Wieszak - pomocnik jest wsparciem w pra-
cy nad nawykami związanymi z posiadanymi 
przez nas ubraniami. Wspomaga nabywanie 
wiedzy o naszych upodobaniach co do wy-

boru odzieży, a poprzez jego używanie,  
po czasie daje możliwość uświadomienia 
sobie czego tak naprawdę potrzebujemy. 

RUCH I FORMA
INTERAKCYJNA MATERIALIZACJA RUCHU

Małgorzata Truszkowska
promotor: dr Marek Średniawa
2010

Cały sens tego projektu zawarty został w zjawisku ruchu i zrozu-
mieniu w jaki sposób wpływa ono na kształtowanie się formy, któ-
ra często jest niezauważalna lub wręcz nieczytelna. 

Cztery różnorodne formy, odzwierciedlają ruch czterech różnych 
tańców. Czyste, skupiające się tylko na wybranych partiach z za-
stosowaniem adekwatnych materiałów i ingerencji w nie. Cała 
reszta została pozbawiona zbędnych, nieuzasadnionych deta-
li, co pomaga we właściwym zrozumieniu przekazu. Do tego gra 
kontrastów bieli i czerni pozwala na łatwiejsze rozróżnienie sta-
nu zaawansowania ruchowego. Zestawienie tych wszystkich ele-
mentów tworzy indywidualny obraz ruchu.
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GERYDON - MEBEL OSOBISTY

Zuzanna Partyka
promotor: dr Anna Wachowicz
2021

Tłem dla projektu jest inspiracja gerydon-em. Głównym celem koncepcji jest zwrócenie uwagi na pro-
ces przywiązywania się do mebla i płynące z tego korzyści. Codzienne obcowanie z przedmiotem i jed-
noczesna troska o niego, ma stworzyć więź pomiędzy meblem a użytkownikiem 

Mebel jest prosty i jednocześnie wyjątkowy. Projektując go starałam się zbudować spójną i uporządko-
waną formę, która pomimo upływu lat pozostanie atrakcyjna. Mebel wykonany jest z trwałych materia-
łów, a konstrukcja ułatwia konserwację i czyszczenie. 

Najistotniejszym elementem jest drewniany blat osadzony na metalowej konstrukcji. Jego funkcjonalna  
i jednocześnie ozdobna forma została zainspirowana rytmem i strukturą wody. Tworzące się na jego po-
wierzchni wgłębienia są kształtowane z myślą o dbaniu o drobne, cenne przedmioty, zaś płaska część 
blatu nada się idealnie do postawienia flakonu.

KONSOLA

Magdalena Grubińska
promotor: dr Anna Wachowicz
współpraca: dr hab. Marek Jóźwicki

Celem pracy było zwiększenie wartości użytkowej kon-
soli w kontekście współczesności. Mebel ma wspomagać 
seniorów przy czynnościach wykonywanych w przestrze-
ni przedpokoju takich jak: nakładanie i zdejmowanie obu-
wia, odkładanie laski, kuli bądź siatki z zakupami, ect.

Konsola, odpowiadająca na potrzeby osób starszych, 
może zainteresować również innych użytkowników ma-
łych przestrzeni mieszkalnych. Mebel ma dwie postacie: 
podstawową oraz rozszerzoną. Wersja pierwsza składa 
się ze ścianki oraz blatu, do których - w wersji rozbudo-
wanej - przymocowywany jest przysiadak uzupełniony wy-
suwanym podnóżkiem.

STAND-UP DESK
BIURKO UMOŻLIWIAJĄCE SWOBODNĄ
ZMIANĘ POZYCJI Z SIEDZĄCEJ NA STOJĄCĄ

Paulina Pilich
promotor: dr hab. Marek Jóźwicki
współpraca: dr Anna Wachowicz

Mebel do małego mieszkania, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej  
i stojącej. Łatwa zmiana wysokości poziomu blatu. Możliwość dwukrotne-
go powiększenia powierzchni blatu przez rozsunięcie. Wewnętrzny scho-
wek na podręczne przedmioty.

PO PROSTU REGAŁ. MEBEL DO PIERWSZEGO MIESZKANIA

Katarzyna Czaban
promotor: dr hab. Marek Jóźwicki
współpraca: dr Anna Wachowicz 
2016

Mebel do przechowywania (ubrań, tekstyliów) oraz rzeczy, z których  
korzysta się na bieżąco. Regał z możliwością powiększania przestrzeni 
do przechowywania. Cechuje się lekkością, wytrzymałością i prostotą.

ŁAZIENKA UNIWERSALNA
ZESTAW MEBLI ŁAZIENKOWYCH DO MIESZKAŃ 
W BUDOWNICTWIE WIELKOPŁYTOWYM

Magdalena Kotlarek
promotor: dr hab Marek Jóźwicki
współpraca: dr Anna Wachowicz
2015

Wyposażenie łazienki zaprojektowane zostało w duchu 
designu uniwersalnego. 

Meble odpowiadają na potrzeby funkcjonalne, zapewnia-
ją komfort psychiczny po przez uatrakcyjnienie i udomo-
wienie funkcji pomocniczych. 

Poprawiają bezpieczeństwo wykonywanych w łazience 
czynności dzięki zestawowi uchwytów dyskretnie osa-
dzonych w konstrukcji mebla. 
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MEBEL Z DUSZĄ

Pamela Marcisz
promotor: Marek Jóźwicki
współpraca: Anna Wachowicz
2013

Trudna do zdefiniowania dusza, mająca swoje odpowiedniki w religii i filozofii łą-
czy się z czymś metafizycznym, niematerialnym, ożywionym i postrzeganym na 
poziomie emocji. Przestają nam wystarczać rzeczy piękne a priorytetem stają się 
idee i pomysły, które sprawiają, że życie staje się piękniejsze. Dlatego punktem 
wyjścia w tym projekcie nie jest nadanie meblowi szczególnej funkcji lecz stwo-
rzenie nowych sytuacji życiowych za pośrednictwem obiektu o metaforycznym zna-
czeniu.

To stolik na wysokich nogach wykonany z litego drewna, z przestronną szufladą 
oraz przestrzenią na mini hodowlę roślin, np. ziół. Częścią konstrukcji jest dopa-
sowana taca, będąca również blatem. 

Jedną z możliwości, do której mebel ten stwarza doskonałe warunki jest przygo-
towanie i zaniesienie śniadania bliskiej osobie. Tym samym nieożywiony obiekt 
może wywoływać pozytywne skojarzenia i dobre emocje związane z miłymi gesta-
mi. Emocjonalna relacja będzie jeszcze silniejsza jeśli stanie się on domem dla 
kolekcji roślin, które wymagają pielęgnacji i uwagi (podobnie jak naturalny mate-
riał z którego jest wykonany mebel). 

Taca może posłużyć również jako podstawa pod laptopa, w codziennym użytkowa-
niu. Mebel towarzyszy użytkownikowi w odświętnych sytuacjach, jest także elemen-
tem jego codzienności, wywołuje emocje i prowokuje zaangażowanie. Przywiąza-
nie ożywia materie, która staje się czymś na kształt duszy mebla.

BUJACZEK-SIEDZISKO

Karolina Krych
2019

MEBEL . ZRÓB TO SAM

Irena Hołozubiec
2014

Prosty mebelek do samodzielnego montażu. 
Wielofunkcyjny, tymczasowy, zmienny.

OSWAJANIE NIEWIELKIEJ PRZESTRZENI.
MEBLE DEDYKOWANE MIESZKANIOM
W BUDOWNICTWIE WIELKOPŁYTOWYM

Monika Delik
promotor: dr hab. Marek Jóźwicki
2018

Zaprojektowany sprzęt pozwala na przechowywanie tymczasowe,  
magazynowanie, eksponowanie oraz wydzielanie stref pomieszczeń. 
Mebel składa się ze szkieletowej konstrukcji nośnej oraz wymiennych 
elementów wyposażenia (półki, pokrowce, szafki). Modułowa forma 
daje możliwość przekształcenia w dwóch płaszczyznach: kształtu kon-
strukcji oraz układu funkcjonalnego półek i szafek. 

Moduły pozwalają na stworzenie pięciu kompozycji ustawienia. Zmiany 
w układzie funkcjonalnym nie wpływają na kształt konstrukcji i mogą 
zachodzić niezależnie. Projekt został przystosowany wymiarami do de-
dykowanych mu mieszkań. Największym problemem w nich jest nie-
wielka przestrzeń. Wąskie i małe pokoje mogą stwarzać problemy przy 
urządzaniu. Dlatego właśnie propozycja jest modułowa i może dosto-
sować się zarówno do wymogów wnętrza jak i użytkownika. Konstruk-
cja wykonana została ze stali oraz drewna sosnowego.

ŁAWKA DEDYKOWANA MIESZKAŃCOM
STAREGO I GŁÓWNEGO MIASTA
W GDAŃSKU

Joanna Jarza
2016

Ławka znajduje się na trasie codziennych wędrówek 
mieszkańców; umożliwia prowadzenie swobodnej roz-
mowy między siedzącymi oraz stanowi dogodny punkt 
obserwacji otoczenia

Ważną cechą ławki są elementy ułatwiające wstawanie 
i siadanie; jest łatwa do utrzymania w czystości (spły-
wanie wody deszczowej, prosta konserwacja, wymiana 
elementów) oraz daje się łatwo wypoziomować. 

Co istotne wtapia się w krajobraz, a jej estetyka kore-
sponduje z zabudową dzielnic.

DOMEK DLA KOTA

Paula Cano (Erasmus + Student)
2014

MIHO cave is a cat house created by folding a reciclyng car-
dboard panel using a simple origami technique. Easy to build, 
the flexible acordion system permit us open or close the house 
easily to use, clean, carry or store it. MIHO was specifically de-
signed for cat around 60–65 cm long and from 30-40 cm tall. 
The cave offers enought space to comfortably for our cat when 
it´s sleeping, tidy up itself even playing. It´s shape with the ro-
und hole in the middle allows the cat to see what is happe-
ning in the outside but keeping it´s privacity at the same time, 
and the hole on the top it’s perfect for playing and poke aro-
und. It´s an affordable furniture but elegant and sthetic to be 
at home. The edged shape makes the object interesting to be 
showed, not placed in the most dark place in our home as the 
rest of cat houses used to be. It can be adapted to the layout 
of your room.

Cardboard is clean warm and light, and one of the most loved 
materials by cats. Of course the weathering is part of this ob-
ject and MIHO was created to be lived by cats and humans, not 
to be an impolluted or really longlived product. You can always 
fix it or make a new one following the steps of „how to do it”.
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MIĘDZY STANIEM A LEŻENIEM
MEBLE HOSTELOWE

Katarzyna Zaleska
2010

Ludzie lubią spotykać się i rozmawiać. Takim 
sytuacjom sprzyjają hostele, schroniska i aka-
demiki, gdzie często w wieloosobowych salach 
wyposażonych w piętrowe łóżka przebywają lu-
dzie przypadkowi, nieznający się. Długie wie-
czory służą poznawaniu się, opowiadaniom  
i dzieleniu wrażeniami z minionego dnia. Nie-
stety zwykle brak miejsca, żeby wygodnie 
usiąść i pozostaje nam tylko miejsce na dol-
nym łóżku. Często sprawia to, że chętniej wy-
bieramy górne łóżko, które jest bardziej prywat-
ne - nikt nie siada nam na pościeli, możemy 
iść spać bez konieczności wypraszania ludzi ze 
swojego miejsca, itd.

Zaproponowane przeze mnie łóżko jest skon-
struowane tak, aby możliwie najlepiej wyrów-
nać różnice w komforcie użytkowania górne-
go i dolnego łóżka. Posiada część zawierającą 
dwie osobne wnęki z wieszakami oraz półecz-
ki, na które możemy odłożyć okulary lub tele-
fon komórkowy. Jednakże jego najważniejszą 
cechą są dwa przesuwne panele pełniące rolę 
siedzisk oraz elementów wydzielających strefę 
prywatną, swego rodzaju przegrody. 

MEBLE HOTELOWE

Dominika Pajdowska
2014

Komplet mebli do wyposażenia pokoju hotelowego. Gabaryty mebli 
zostały zredukowane do funkcjonalnego minimum, po to, aby w po-
koju pozostawić dużo wolnej przestrzeni. 

Elementy wyposażenia nie są jednoznacznie zdefiniowane (szafa 
ma dwa sposoby otwierania, rama łóżka jest jednocześnie wiesza-
kiem, przysiadak miejscem na buty itd), dzięki czemu mogą pełnić 
różne funkcje, a tym samym może być ich mniej. 

Meble można zestawiać ze sobą, pozwalają na zaaranżowanie na-
wet małych pomieszczeń w wygodny sposób. Komplet odpowiada 
na faktyczne potrzeby użytkowników (np. wysuwany z wezgłowia te-
lewizor), ich zwyczaje i nawyki. Komplet zastępuje schematycznie 
tworzone wyposażenie standardowego hotelu. 

SIEDZISKO DLA DZIECKA

Joanna Okorowska, Olga Penar
2020

Siedzisko zaprojektowałyśmy z myślą o dzie-
ciach w wieku przedszkolnym. 

Jest to moment, w którym zaczynają one wy-
konywać więcej czynności w pozycji siedzą-
cej, a jednocześnie intensywnie się rozwijają. 
Mebelek umożliwia aktywności nawet podczas 
siedzenia oraz zachęca do zabawy sprzyjają-
cej rozwojowi mięśni odpowiadających za do-
brą postawę. 

SIEDZISKO Z ROZSZERZONĄ FUNKCJĄ

Angelika Grzeszczyk, Sonia Kiczko
2020

Fotel wypoczynkowy, odpowiada na problem nieprawidłowego siedzenia, które wiąże się 
z bólami oraz pogłębianiem się wad postawy ciała. Forma mebla ma prowokować do pod-
świadomego łapania za jego elementy i poprawiania postawy oraz wykonywania lekkich 
ćwiczeń np. wydłużanie kręgosłupa, otwarcie klatki piersiowej, skręty kręgosłupa, odcią-
żenie nóg. 

Siedzisko przeznaczone jest dla osób, które wchodzą w okres życia, kiedy fizyka ciała ule-
ga zmianie, gdy zaczynają się pierwsze nieodwracalne zmiany w postawie. Również oso-
by z ograniczeniami ruchowymi oraz nielubiące ćwiczyć mogą poprawić swoją postawę, 
poczuć ulgę oraz uświadomić sobie przyczyny odczuwanego dyskomfortu. Duży wpływ na 
projekt siedziska miała praktyka jogi oraz inspiracja jej elementami.

MEBLE GABINETOWY
ZESTAW O CHARAKTERZE
REPREZENTACYJNYM

Ewelina Chylińska
2014

Zestaw mebli składa się z biurka, krzesła, szafy 
i komody i przeznaczony jest do przestrzeni re-
prezentacyjnych biur oraz gabinetów. 

Każdy mebel ma otwierane elementy ekspo-
zycyjne: biurko (podnoszony blat), szafa (prze-
suwane drzwi), komoda (obrotowy segment  
z wnęką). Kontrastowe zestawienie ciemnych 
korpusów z jasnym wnętrzem mebli nadaje im 
elegancji i lekkości.

MEBLE MIEJSKIE

Agnieszka Krzyżanowska, Magdale-
na Żochowska, Katarzyna Gawrysiak, 
Barbara Kozłowska
2014

Systemowe rozwiązanie mebli dedyko-
wanych gdańskiej starówce.

Podstawowym założeniem projektu jest 
montowanie mebli miejskich na słu-
pach wygradzających, co sprzyja lep-
szemu zagospodarowaniu niewielkich 
przestrzeni miasta. Ławka, kosz na 
śmieci, słupek rowerowy, donica mają 
identyczną konstrukcję nośną (w posta-
ci słupa) co usprawnia proces montażu, 
demontażu, konserwacji oraz łatwego  
i sprawnego wprowadzania zmian aran-
żacyjnych przestrzeni dedykowanych 
mieszkańcom miasta. 

Przemyślana i prosta konstrukcja umożliwia 
różnorodne aktywności i pozwala dziecku sa-
memu decydować czy woli siedziska jako bu-
janego fotela, krzesełka czy konia na biegu-
nach. 

Zastosowane materiały wspierają rozwój hap- 
tyczny, jednocześnie są łatwe w utrzymaniu. 
Siedzisko nie zajmuje wiele miejsca, a jedno-
cześnie wszystkie jego wymiary są dobrane  
z największą dbałością o komfort dziecka. 

Elementy wykonane ze sklejki są tak zaprojek-
towane, żeby umożliwić ich samodzielne zło-
żenie i ułatwić transport mebla.
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UKŁADANKA

Alicja Zdrojewska
2021

UKŁADANKA

Alicja Krzykwa, Zofia Brzeska
2021

UKŁADANKA

Karolina Kietlińska, Piotr Banaś
2021

PRYWATNE W PUBLICZNYM

Mateusz Żurek
2019

Struktura dzieli przestrzeń na strefy, które mogą użytkować różni odbiorcy w róż-
ny sposób. „Plac zabaw” pozostawia wolność użytkownikowi oraz pozwala zdecy-
dować jak będzie użytkował obiekt. Całość złożona jest z różnych elementów, które 
mogą tworzyć system pozwalający na dokładanie kolejnych modułów poprzez du-
plikowanie czy też tworzenie nowych komponentów pozwalających na rozbudowy-
wanie przestrzeni. 

Obiekt złożony jest z betonowej podstawy, drewnianych, listwowych okładzin, sta-
lowej, profilowej konstrukcji oraz poszycia z płyt HPL oraz lakierowanych desek 
drewnianych. Materiał poszycia możemy dowolnie zmieniać kolorystycznie jak  
i materiałowo by dopasować się do docelowej lokalizacji nawiązując na przykład do 
otaczającej architektury.

OPAKOWANIE Z ODZYSKU

Joanna Okorowska
2020

PODUSZKA PŁYWACKA.
OBIEKT WSPIERAJĄCY NAUKĘ PŁYWANIA
NA GDYŃSKICH PLAŻACH

Olga Penar
2020/2021

Jednym ze sposobów na zmniejszenie liczby utonięć są działania prewen-
cyjne, do których zaliczyć można nauczanie podstaw pływania. 

Proponowane rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o osobach po-
czątkujących korzystających z akwenów otwartych, a jego głównym celem 
jest przyczynienie się do rozpowszechniania kultury pływackiej. Symetrycz-
na forma ułatwia użytkowanie w trudnych warunkach, a możliwość objęcia 
obiektu oraz pewnego chwytu zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa. 

Wykorzystując dodatkowe moduły można otrzymać deskę  
do zaawansowanej nauki pływania lub tratwę.

DZIADEK DO ORZECHÓW

Karolina Wysocka
2012

PAMIĄTKA Z GDYNI

Barbara Zięba
2018

PAMIĄTKA Z GDYNI

Beata Frąckowicz, Magorzata Luniewska
2018

UKŁADANKA-IDEOGRAM

Beata Mielus
2021

OPASKA SYSTEMOWA
PRZYTRZYMUJĄCA OPATRUNEK

Paula Klein 
2018
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OSPRZĘT ELEKTRO-INSTALACYJNY

Aleksandra Stępień
2019

OSPRZĘT ELEKTRO-INSTALACYJNY

Zuzanna Badowska
2019

OSPRZĘT ELEKTRO-INSTALACYJNY

Małgorzata Bylińska
2019

KONTROLOWANE ZAGUBIENIE
PRYWATNE W PUBLICZNYM

Sława Jaruszewska
2021

Pomysł powstał na podstawie obserwacji 
ludzi w przestrzeni publicznej. Problemem 
jest brak strefy, w której można się wyciszyć, 
zrelaksować od gwaru miasta. Brak miejsc,  
w których możemy zjeść coś nie narażając 
się na wzrok innych również może stanowić 
problem dla niektórych mieszkańców. 

Rozwiązaniem jest modularny obiekt z płyt 
betonowych i poliwęglanowych oraz drewna. 
Docelowo ma być cały pokryty bluszczem, 
który jest wiecznie zielony. Daje to użytkow-
nikowi bliskość z naturą oraz intymność.

Bardzo ważną rolę w projekcie gra umiesz-
czone pod drewnianym sufitem oświetlenie. 
W momencie gdy ktoś znajduje się w środ-
ku, światło przygasa, oznajmiając, że miej-
sce jest już zajęte. 

WKRĘTAK ASYMETRYCZNY

Jarosław Hamryszczak
2018

PRZYSIADAK DO POCIĄGU

Joanna Okorowska
2020/2021

Główną ideą projektu jest zapewnienie moż-
liwości przybrania alternatywnej pozycji sie-
dzącej podczas podróży pociągiem. 

Ustawienie siedziska pod kątem około 45o 

zapewnia zdrowe ułożenie miednicy i krę-
gosłupa. Badania wykazały, że taka po-
zycja powoduje najmniejsze przesunięcia 
oraz odkształcenia krążka międzykręgowe-
go (utrzymuje fizjologiczny kąt wygięcia cia-
ła tj. ok. 135o). Oprócz tego, oddech staje 
się głębszy, poprawia się krążenie oraz zni-
kają napięcia mięśniowe. Takie siedzenie 
jest zdrowsze i bardziej komfortowe. Zaletą 
przysiadaka jest również możliwość łatwego 
zajęcia miejsca oraz wstania. 
 
Głównymi elementami przysiadaka są tapi-
cerowane siedzisko i oparcie z zagłówkiem, 
ścianki boczne oraz wyjmowany podkolan-
nik. Ścianki boczne są jednocześnie uchwy-
tami i osłaniają osobę siedzącą, dając po-
czucie prywatności. 

W konfiguracji z zamkniętym podkolanni-
kiem, przysiadak daje możliwość wypro-
stowania nóg i oparcia stóp się o podłogę.  
Po wysunięciu podkolannik zapewnia opar-
cie dla kolan, dzięki czemu stopy mogą być 
w pełni odciążone. 

ANTYSTEREOTYP
NOTES STYMULUJĄCY PAMIĘĆ

Ewelina Chylinska
2014
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PRZYSIADAK

Zespół autorski: Iwona Dzierżko-Bukal, Marek Średniawa, 
Tomasz Kwiatkowski, Marek Wysocki i Wojciech Sęczawa
2018

Podstawowa funkcja rozwiązania to alternatywa dla siedzisk  
w przypadku konieczności odpoczynku, podparcia, zmiany po-
zycji ciała.

Projekt opracowany przez zespół międzyuczelniany Akademii 
Sztuk Pięknych i Politechniki Gdańskiej.

Lampa

Bogumiła Jóźwicka
2001

Unikatowa lampa w mieszkaniu 
prywatnym w Gdyni, wykonana z drewna.MOTŁAWA II NOWY PROM

DLA NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU

Projekt wykonany i współfinansowany przez Wydział Oceanotechni-
ki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przy współpracy Pracow-
ni Architektury Okrętów, Wydział Architektury i Wzornictwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Zespół projektowy: dr hab. inż. Janusz Kozak (główny projek-
tant), dr Paweł Gełesz, mgr inż. Artur Karczewski, mgr inż. 
Wiesław Leśniewski, dr hab. inż. Wojciech Litwin, mgr inż. Łu-
kasz Piątek . Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nowy prom będzie łączył brzegi Motławy w rejonie południowego 
cypla Ołowianki. Dzięki wyłącznie elektrycznemu napędowi będzie 
poruszał się bezgłośnie. Zapewni wygodne warunki podróży dla 
36 pasażerów w tym współczesne standardy dostępności dla sze-
rokiego grona użytkowników (osób poruszających się na wózkach  
i rowerzystów). Będzie obsługiwany przez trzyosobową załogę i bę-
dzie zdolny do samodzielnej żeglugi przez cały rok, także w lekkich 
warunkach lodowych (klasa PRS* sKM 3 L2 pr [1]).

Aby potwierdzić efektywność przyjętego układu funkcjonalnego 
zbudowano makietę statku w skali 1:1. Dzięki zaangażowaniu grupy 
studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej możliwym było przetestowanie w rzeczywistych warun-
kach wymiarowych założonych rozwiązań przestrzennych aranża-
cji pokładu a także ich wpływu na zachowanie grupy „pasażerów”. 

OBUDOWY CENTRAL 
ABONENCKICH DCT 12 I DCT 5

Bogumiła Jóźwicka
1995-96

Wykonane metodą wtrysku obudowy cen-
tral abonenckich DCT 12 i DCT 5 zostały za-
projektowane dla firmy DIGITEX Sopot. Były 
przeznaczone do miejsc, w których z jed-
nej linii telefonicznej korzystało wielu użyt-
kowników. Zaplanowano dodatkowe gniazdo, 
a kształt dna i wieka poprawiał wentyla-
cję wnętrza. Centrale mogły być serwisowa-
ne bez zdejmowania ze ściany i rozłączania 
wszystkich portów. W formach przewidziano 
także elementy montażowe oraz logo firmy.

STACJA ŁADOWANIA 
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 
PBC-202 

Zespół autorski: Anna Wachowicz, 
Tomasz Kwiatkowski
2020

Dla Zakład Automatyki i Urządzeń 
Pomiarowych AREX Sp. z o.o

ANTENA DVB-T DIGIT

Zespół projektowy: 
Marek Adamczewski, Magdalena Berlińska, Bogumiła Jóźwicka
2003

Obudowa pierwszej krajowej anteny do odbioru telewizji cyfrowej 
opracowana dla Telkom-Telmor sp. z o. o. w Gdańsku. Prezentowana 
m.in. na wystawie pt. „Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 
1989”, w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2018 roku. 

POJEMNIK

Bartłomiej Lewandowski
praca dyplomowa, 2007

Zestaw koszy do przechowywania oraz segregacji akce-
soriów pielęgnujących obuwie. Na wewnętrznej stronie 
pokrywy umieszczone są druciane kosze.  Istotnym roz-
wiązaniem jest możliwość przysiadania na głównej czę-
ści oraz mobilność przedmiotu. W dolnej części przy 
skrajnych krawędziach zewnętrznych umieszczone zo-
stały nóżki zintegrowane z kółkami, które utrzymują 
cały ciężar pojemnika do momentu kiedy siadamy. Gdy 
usiądziemy ciężar przejmują nóżki natomiast rolki cho-
wają się na głębokość 5 mm.
 
Pielęgnowanie obuwia przy pomocy zestawu. Rozwiąza-
nie stanowi sposób alternatywny dla tradycyjnego pa-
stowania w rękach. Aby usztywnić buta do środka mo-
żemy włożyć prawidła.
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Bartek

R/V OCEANOGRAF

Paweł Gełesz
2014-2016

Projekt architektury statku naukowo-badawczego 
do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego 
dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskie-
go.

Celem projektu było kompleksowe opracowanie 
statku zgodnie z zapisami SWIZ „Projekt technicz-
no-klasyfikacyjny i budowa specjalistycznego stat-
ku naukowo-badawczego do interdyscyplinarnych 
badań Morza Bałtyckiego, realizowany w systemie: 
wykonaj projekt techniczno-klasyfikacyjny i zbuduj 
statek” ogłoszonego w 2012 roku. 

Statek zbudowany w latach 2014–2016 w Stoczni 
Remontowej Nauta w Gdyni, projekt wykonany z ze-
społem Seatech Engineering Sp. z o.o. , główny 
projektant: Jolanta Jaworska

R/V OCEANOGRAF - STERÓWKA

Paweł Gełesz
2014-2016

Projekt aranżacji sterówki oraz konsoli nawigacyjno-manewrowych opracowany w ramach 
prac nad katamaranem Oceanograf. Celem pracy było opracowanie całościowego projektu 
wielofunkcyjnej przestrzeni sterówki statku z uwzględnieniem wymogów Armatora dot. orga-
nizacji pracy na mostku. 

Projekt zrealizowany w zespole: Seatech Engeeniring Sp. z  o. o. oraz Eleship Sp. z o. o. , 
Kierownik projektu: Waldemar Czajka, główny inżynier projektu: Tomasz Kacprzak, producent 
pulpitów: Famor SA

MMC 909 US SOV Service Operation Vessel 

Krzysztof Bochra, Hubert Góralczyk (autorzy architektury) 
Część inżynieryjna: Zespół MMC Ship Design & Marine Con-
sulting pod przewodnictwem: Michał Olko, Michał Olkowski 
2021

MMC 909 jest jednym z serii statków oferowanych przez MMC 
Ship Design & Marine Consulting Ltd.. Jednostka ma za zada-
nie obsługę turbin wiatrowych, tworzących farmy z dala od wy-
brzeży, zapewniając ciągłość produkcji energetycznej. 

Projekt oferuje nowoczesne, bezpieczne warunki pracy i kom-
fortowe przestrzenie wypoczynkowe dla dziewięćdziesięciu 
osób. Maksymalne możliwości manewrowe i dynamiczne pozy-
cjonowanie zapewniają stabilność wykonywania operacji przy 
turbinach wiatrowych. 

Dzięki zautomatyzowanemu trapowi z kompensacją ruchu, ser-
wisowanie urządzeń tworzących energię elektryczną, odbywa 
się w bezpieczny i możliwie optymalny sposób. 

Jedną z wprowadzonych innowacji jest system zrobotyzowanych 
suwnic, ułatwiających dostępność do poszczególnych kontene-
rów w magazynie pokładowym. Na pokładzie znajduje się rów-
nież dwunastometrowa łódź do transferu personelu na wiatrak 
drogą wodną (Crew Transfer Vessel). 

Statek o długości 90 m i napęd hybrydowy. Silniki spalinowe 
wspomagane są silnikami elektrycznymi pozyskującymi ener-
gię z wodoru.

PRZEDŁUŻACZ LISTWOWY (SERIA) 

Studio Marad Design: Marek Adamczewski, Krzysztof Kossak, Anna Wachowicz
2010-2011

Seria przedłużaczy listwowych dla Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. i Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego Sp. z o.o. wyróżnia się odpowiadającą na realne potrzeby użytkowników 
funkcjonalności – wyróżnione gniazdo na ładowarkę, nakładka umożliwiająca mocowa-
nie przedłużacza pod kątem i częściowe ukrycie nadmiarowego kabla. Forma o miękko 
formowanych krawędziach ułatwia utrzymanie przedmiotu w czystości. 

FOTEL Z PULPITEM
STUDIUM ZESTAWU DO PRACY Z LAPTOPEM

Marek Jóźwicki
2012

WAGON SPECJALNY 540S 

Marek Jóźwicki
Współpraca: Bogumiła Jóźwicka
2005

Projekt aranżacji wnętrz i elementów 
wyposażenia wagonu – salonki – dla 
kolei lwowskich, opracowany dla fir-
my PESA Bydgoszcz. 

Zrealizowano jeden egzemplarz. Pro-
totypowe rozwiązania infrastruktu-
ry wagonu o specjalnym przeznacze-
niu wymagały autorskiej koordynacji 
wszystkich branż. 

LAMPA X3

Bartłomiej Lewandowski, Anna Wachowicz, 
Konrad Raczkowski 

Praca akademicka 2006

Wysokość 60 cm, mniejsza średnica 14 cm,  
w podstawie 60 cm, materiał HIPS, technologia 
termoformowania, kopyto frezowane z mdf na 
podstawie plików CAD.  

Inspiracją do stworzenia obiektu był archety-
piczny kształt klosza lampy. Lampa składa się 
z jednakowych modułów. Trzy punkty podpar-
cia zapewniają stabilną podstawę. Na stelażu 
wykonanym z drutu umieszczona jest żarówka 
energooszczędna.

Aby dostosować przedmiot do masowej pro-
dukcji wybrano technologię termoformowania.  
W ten sposób można seryjnie produkować je-
den moduł lampy.

Stosunkowo tanie i wysoko wydajne przetwór-
stwo sprawia, że termoformowanie jest po-
wszechnie wykorzystywane zarówno w produkcji 
opakowań, jak i produktów wielkogabarytowych.
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STATEK ŚRÓDLĄDOWY – STUDIUM BRYŁY

Adam Bućko
2010

TROPIKALNY JACHT ŻAGLOWY

Agnieszka Węsierska
promotor: prof. Andrzej Lerch
2007

Koncepcja przebudowy kadłuba jachtu s/y „Zew” na żaglowiec re-
kreacyjny. Projekt powstał na potrzeby luksusowego hotelu ulo-
kowanego na Polinezji Francuskiej i obejmuje całościowe opra-
cowanie zarówno układu funkcjonalnego pomieszczeń, aranżacji 
wnętrz ich detali, jak i architektury nadbudówki. 

W warstwie stylistycznej jacht jest emanacją szlachetnej, osadzo-
nej w żeglarskiej tradycji nowoczesności z odważnymi, nadającymi 
całości wyrazisty charakter detalami. Aranżacje wnętrz zapewnia-
ją 14 pasażerom wytchnienie od równikowych upałów.

MOTOROWY JACHT REKREACYJNY
TYPOSZEREG FUNKCJONALNY

Daniel Januszewski
promotor: prof. Andrzej Lerch 
2009

Celem projektu jest stworzenie koncepcji jachtu, która stanowi alternatywę, zarówno 
pod względem funkcjonalnym jak i stylistycznym, dla obecnej postaci jachtu Galeon 
330. W projekcie istotne jest zerwanie z obecnie istniejącym układem funkcjonalnym 
oraz nadanie takiego wyrazu architekturze jednostki, który czyniłby z jachtu charakte-
rystyczną i identyfikowaną markę. 

Wygląd architektury jachtu oparty jest na nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce. 
Elementy tworzące poszczególne wersje architektury, elementy wyposażenia, deta-
le zostały zaprojektowane jako moduły, bloki i dają możliwość łatwej aranżacji wnętrz  
i architektury jachtu w zależności od wymagań klienta. Produkowana seryjnie linia mo-
deli jachtów (FLY, HT, HTO, OPEN) oparta jest na jednej konstrukcji kadłuba.

ONEFIFTY
LUKSUSOWY KATAMARAN ŻAGLOWY

Michał Górzyński
promotor: Andrzej Lerch
2009

One Fifty to owoc współpracy autora z Sun-
reef Yachts. Klucz estetyczny projektu to opły-
wowa skorupa (kadłuby), monolityczny rdzeń 
(nadbudówka) wykończony teakowym planko-
waniem. 

Trudno mówić o nadbudówce w klasycznym 
tego słowa znaczeniu, zaciera się granica po-
między kadłubem, jego burtą, nadburciem  
i nadbudówką. Stanowią one jedną, spójną ca-
łość. Wszystkie kabiny dla 12 gości znajdują 
się na tym samym pokładzie. Pokłady dolne 
zlokalizowane w pływakach mieszczą kabiny 
9-osobowej załogi oraz wszelkie pomieszcze-
nia techniczne, kuchnię i mesę.

W miarę przesuwania się w kierunku dziobu, 
linia nadbudówki stopniowo opada, łącząc się 
z kadłubem. W efekcie profil jachtu otrzymał 
charakterystyczną, opływową linię. Powierzch-
nie pokładów zewnętrznych zostały ukształ-
towane tak, aby w naturalny sposób tworzyły 
różnice wysokości niewymagające stosowania 
zniekształcających formę relingów.

STATEK WYCIECZKOWY NA KANAŁ OSTRÓDZKO-ELBLĄSKI

Marcin Szwemiński
promotor: prof. Andrzej Lerch 
2009

Warunki żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, stawiają projektanta statku przed 
wyjątkowym zadaniem. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni pokładu 
(24 × 3 m), wynikającej ograniczeń żeglugowych kanału, nie jest łatwo za-
dbać o wygodne miejsce podróży dla 50 osób. Pomimo tego jednostka 
przystosowana jest do przewozu osób korzystających z wózków, dla któ-
rych, dzięki wkomponowanej w architekturę pochylni, dostępne są oba po-
kłady.

JEDNOSTKA RATOWNICZA NA WODY ŚRÓDLĄDOWE

Przemysław Kamiński
promotor: prof. Andrzej Lerch
2008

Łódź jest uzupełnieniem istniejącego systemu ratownictwa medycznego. 
W wielu przypadkach może zastąpić konwencjonalną karetkę, docierając 
do osoby wymagającej nagłej pomocy w krótszym czasie niż ambulans 
drogą lądową i szybciej transportując ją do miejsca gdzie udzielona zo-
stanie dalsza pomoc. Przeznaczona jest do niesienia pomocy załogom 
jachtów, łodzi wędkarskich, kajaków i mieszkańcom nadwodnych osad.

Podstawowym założeniem projektu, jest umieszczenie na pokładzie peł-
nowymiarowego przedziału medycznego, mieszczącego sprzęt odpowied-
ni dla standardowej lądowej karetki reanimacyjnej. 
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ARCHITEKTURA STATKU JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI
REWITALIZACJA MARKI ŻEGLUGA GDAŃSKA

Krystian Tyrański
Promotor: dr Paweł Gełesz, 
dr hab. Maciej Dojlitko (Pracownia Komunikacji Wizualnej)
współpraca: Krzysztof Bochra

Ideą, a jednocześnie głównym celem pracy dyplomowej, było włą-
czenie architektury statków do budowy nowej identyfikacji wizualnej. 
Chciałem, by flota Żeglugi Gdańskiej stała się głównym nośnikiem 
tożsamości – była nieodłączonym elementem kojarzonym z firmą  
i tworzyła z logo marki spójną, nierozerwalną całość. 

W strategii osiągnięcia tego celu dużą rolę odegrała analiza histo-
ryczna, która pozwoliła mi zrozumieć sposób funkcjonowania firmy, 
poznać wygląd, klimat, detale dawnych statków i przeanalizować wi-
zerunek marki.

PROM PASAŻERSKI TYPU SWATH 
STUDIUM ARCHITEKTURY STATKÓW O NIETYPOWYM,
HYDRODYNAMICZNYM UKŁADZIE KONSTRUKCYJNYM

Karolina Horn
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra

Celem projektu jest zaprojektowanie szybkiego promu pasażerskie-
go SWATH kursującego na trasie Gdańsk-Szczecin, przeznaczonego 
do przewozu pasażerów wraz z dodatkowym bagażem i/lub rowera-
mi. Zależało mi na możliwie szybkim za- i wyładunku statku w celu 
usprawnienia i skrócenia czasu podróży. Przewidziany okres eksplo-
atacyjny jednostki to od początku maja do końca września, wyłącznie 
w ciągu dnia. Wstępną liczbę pasażerów przyjęłam jako 150 osób na-
tomiast ilość załogi to 5 osób. 

KONCEPCJA SKŁADANEGO
ROWERU WODNEGO DLA DWÓCH OSÓB

Wojciech Woźniak
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2015

Idea projektu zrodziła się z chęci odświeżenia zanie-
dbanego wizerunku roweru wodnego, który jako nośna  
i wartościowa forma aktywnego wypoczynku na wodzie – 
wymaga uaktualnienia zarówno w warstwie funkcjonalnej 
jak i stylistycznej. 

Projekt powstał w oparciu o analizę rynkową stanu ist-
niejącego jednostek pochodnych, własne refleksje  
i wnioski, a także przemyślenia na temat zaobserwowa-
nych problemów, których rozwiązanie mogło by zagospo-
darować niezaobserwowaną dotąd niszę. 

OKRĘTOWY BLOK HYDROPONICZNY

Magdalena Nowak
promotor: Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2017

Okrętowy bloku hydroponicznego (OBH) jest jednym z możliwych narzędzi 
„humanizowania” okrętowych środowisk życia człowieka. Umożliwia wpro-
wadzenie tkanki biologicznie czynnej w dotychczas nieożywiony świat prze-
mysłowy i stanowi świadectwo życia na nim. Dzięki temu marynarze mają 
szansę na co dzień w swoim otoczeniu obcować z roślinami, co jest kluczo-
wym elementem urozmaicania życia na statku i buduje poczucie „udoma-
wiania” wybranych przestrzeni. 

Podstawowym sposobem implementowania OBH na statku jest ujęcie go 
jako kompleksowego systemu hydroponicznego w pełni zintegrowanego  
z innymi systemami obecnymi na statku, takimi jak choćby klimatyzacja. 
Został opracowany tak, by możliwym było jego morskie certyfikowanie oraz 
produkowanie seryjne. Technologie wykorzystane do jego produkcji cha-
rakteryzuje „okrętowa solidność”. Dlatego proces instalowania pojedyncze-
go modułu oraz jego charakter wizualny nie kontrastują nadmiernie z do-
tychczas znanym marynarzom otoczeniem.

OBH może być aplikowany do wnętrz już eksploatowanych jednostek lub 
wykorzystywany przez do aranżowania nowoprojektowanych „zielonych” 
wnętrz okrętowych. OBH może być zainstalowany niemalże w dowolnym 
miejscu na każdym statku (tam, gdzie zastosowano oszalowanie), jeśli tyl-
ko w wybranej lokalizacji nie będzie kolidować z zasadami bezpieczeństwa. 
Zastosowane technologie umożliwiają wykonanie szeregu wersji wykończe-
niowych, które mogą być realizowane indywidualnie.

Bezpośrednimi użytkownikami projektowanego systemu są załogi statków 
handlowych, platform wiertniczych oraz morskich rafinerii. Może jednak 
być też instalowany na statkach pasażerskich czy jachtach. W takim wy-
padku staje się również świadectwem „ekologicznej nowoczesności” stat-
ku wpisując się tym samym we współczesne trendy projektowe.

ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI MIEJSCA
NOWY PROM NA PRZEKOP WISŁY

Maja Kozłowska
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra 
2018

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wartość jaką może mieć za-
chowanie unikatowego dziedzictwa kultury technicznej Przekopu Wi-
sły. W wyniku przeprowadzonej pracy została odtworzona historia 
Przekopu Wisły z uwzględnieniem trzech przepraw. Uwzględniając 
potrzeby użytkowników oraz odnosząc się do historycznych wzorców 
stworzona została koncepcja nowego promu dedykowanego przepra-
wie na Przekopie Wisły.  

Statek ma zapewnić komunikację przez Wisłę między Świbnem a Mi-
koszewem. Praca promu przewidziana jest przez cały rok oraz po 
zmroku. Udostępniony został pokład wewnętrzny dla pasażerów słu-
żący jako schronienie przed warunkami atmosferycznymi. Prom na 
swoim pokładzie mieści 19 samochodów osobowych i do 100 pasa-
żerów. Do obsługi promu wystarczą 4 osoby załogi: sternik, dwie oso-
by na pokładzie i kasjer. Całkowite wymiary promu to 49 m długości 
i 18 m szerokości. Kadłub jednostki posiada odpowiednią klasę lodo-
wą. Statek dla zapewnienie niezależności, porusza się siłą własnego 
napędu. Prom posiada układ dwu rufowy. Układ funkcjonalny zapro-
jektowany jest w taki sposób, by załadunek i rozładunek mógł odby-
wać się sprawnie.

STATEK DLA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE
OPOWIEŚĆ O WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE OKRĘTOWEJ

Julia Ponczek
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2020

Bazując na analizie planowanej oferty Morskiego Centrum Nauki, wy-
szczególniłam zalety oraz potencjalne funkcje hipotetycznego statku.  
Ma służyć opowieściom o architekturze okrętów, na co składa się wy-
eksponowanie zwyczajowo zakrytych elementów konstrukcyjnych i tech-
nologii oraz pokazanie powiązania między nawigacją a napędem jed-
nostki. Przy projektowaniu koncepcji przestrzennej najistotniejsze było 
zaakcentowanie różnic względem architektury lądowej. 

Charakteryzują ją rytm kompozycyjny i dynamika oraz wyraźne odniesie-
nia do tradycyjnie okrętowych detali, jednak zinterpretowane w nowocze-
sny sposób.

Jednostka stałaby się nie tylko wizytówką już wtedy nowopowstałego Cen-
trum, ale także jej wyróżnikiem i wartością dodaną na tle innych instytu-
cji o podobnym profilu działalności, a przy tym narzędziem do edukowania  
o architekturze okrętów.

ROWER DO DŁUGODYSTANSOWEJ
TURYSTYKI WODNEJ

Aleksander Światochowski
promotor: Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2020

Pretekstem do zainteresowania się tematem była osobista pa-
sja do jazdy na rowerze, inspiracją zaś zjawisko bikepackingu - 
rozwijający się trend w turystyce rowerowej.  

Projektowana jednostka swoją strukturą wymusza na użytkow-
niku przyjęcie typowo rowerowej pozycji. Charakterystyczny ro-
werowy wygląd obiektu tworzą wyraziste koło napędowe, połą-
czone lekką wizualnie ramą, kierownicą i pływakami. Wyraźny 
podział na podzespoły pozwala użytkownikowi dostosować jed-
nostkę pod indywidualne potrzeby lub wymagania planowa-
nej podróży. Ponadto montaż podzespołów takich jak elemen-
ty sterowania, napęd i siodło jest dostosowany do istniejących 
produktów dostępnych na rynku rowerowym. 

Dzięki możliwości konfiguracji i optymalizacji rower odpowia-
da zarówno na potrzeby pasjonatów chcących dokonać wyczy-
nu w nowym środowisku, jak i znajdzie zastosowanie w rodzin-
nej rekreacji wodnej. 

WODNA WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
NOWY STATEK DLA ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA

Maciej Gerszewski
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2016 

Nowa przestrzeń publiczna dla Gdańska w mojej propozycji to flota kil-
kunastu wielofunkcyjnych, adaptowalnych jednostek pływających. W ra-
mach studium powstała koncepcja statku, który, dzięki ograniczonym 
gabarytom i zmiennemu zanurzeniu, jest przystosowany do wąskich ka-
nałów i płytkich wód Opływu Motławy oraz, co jest szczególnie istotne,  
do niskich mostów stanowiących bariery na przewidywanej trasie. 

Projekt wykonany w oparciu o pracę magisterską Anny Jadanowskiej  
i Joanna Szar pt.: Studium projektowo-konstrukcyjne statku pasażer-
skiego przeznaczonego do zwiedzania gdańskiej „pętli śródmiejskiej”, 
promotor: dr inż. Leszek Matuszewski opracowaną na Wydziale Oceano-
techniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w 2006 roku.
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STUDIUM OKRĘTOWEJ
KABINY MIESZKALNEJ

Joanna Okorowska
2020

BOJA SAMOTNIA

Dominika Bartkowska
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2020

Boja samotnia dedykowana dla jednego użytkownika, łączy ze sobą 
dwa światy: nadwodny i podwodny oraz odkrywa połączenie między 
nimi. Nie daje skomplikowanych technologicznie rozwiązań, służących 
ułatwieniu sobie odpoczynku, wręcz przeciwnie, prowokuje do pracy 
fizycznej, wchodzenia po stromych schodach, przygotowania posiłków 
pod gołym niebem. Pokazuje inną perspektywę odpoczynku aktywne-
go, dającego ulgę naszej percepcji. 

Zawiera w sobie prostotę i minimalizm, potrzebne w organizacji tak 
małej struktury i pozwala na wytchnienie od przepełnionych przed-
miotami przestrzeni, w których żyjemy. Celem projektu było zapro-
ponowanie obiektu, który nawiązywałby do architektury boi nawiga-
cyjnych i swoją stylistyką ciekawie wprowadzał w inne niż dotychczas 
spojrzenie na domek letniskowy. 

Umiejscowiony na spokojnych wodach urokliwego jeziora nie tylko był-
by atrakcją dla ludzi oglądających go z daleka. Stanowiłby odskocznię 
od codzienności dla człowieka, miejsce w którym mógłby zebrać my-
śli i oddać się kreatywnej pracy. Miejscem na odpoczynek od natło-
ku myśli, bodźców i dający przyzwolenie na swobodną kontemplację.

ŁÓDŹ O ZWIĘKSZONYM POZIOMIE
DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI

Anna Puchalska
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra 
2018

Celem opracowania jest stworzenie listy wytycznych służących 
do tworzenia przestrzeni przystosowanej do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością. Zbiór dobrych praktyk przedstawionych w tej 
pracy może okazać się ułatwieniem dla architektów i projektan-
tów i stanowić źródło informacji o tym, jakie parametry nale-
ży wziąć pod uwagę, aby budować obiekty dostępne dla wszyst-
kich, w duchu designu uniwersalnego.

Osoby niepełnosprawne na co dzień doświadczają wielu barier 
i moim celem jest zniwelowanie ich w przypadku środowiska ło-
dzi rekreacyjnych. Powyższe opracowanie ma szansę przyczynić 
się do zwiększenia świadomości problemów z jakimi stykają się 
osoby o ograniczonej mobilności. Moim zamiarem jest przed-
stawienie rozwiązań, które w niestygmatyzujący sposób pozwo-
lą użytkownikom wózków i innym na partycypację w motorowod-
nych aktywnościach.

Środowisko wodne jest wymagające i należy wziąć pod uwagę 
jego specyficzne warunki. Dlatego zwiększanie dostępności nie 
powinno polegać na bezpośrednim aplikowaniu norm lądowych. 
Należy najpierw upewnić się o ich zasadności i je zweryfikować. 
Przedstawione studium podejmuje sprawdzenie kluczowych pa-
rametrów na podstawie testów, konsultacji i mini-badań, do któ-
rych dołączone są wizualizacje przykładowych rozwiązań. 

ROWER WODNY. ZRÓB TO SAM 

Rober Mrowiec
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2015

Inspiracją dla projektu był tradycyjny kajak gren-
landzki. Charakteryzuje go lekkość wynikająca z uży-
tych materiałów. Brak drewna w rejonie arktycznym 
wymusił na Inuitach by do poszycia kadłubów wyko-
rzystywali skóry fok. Jej idealnym substytutem oka-
zała się folia PCV. Jest elastyczna, wytrzymała a po-
nad to transparentna. Dzięki temu płynąc rowerem 
mamy wrażenie spaceru po wodzie. Obserwacja dna  
i fal odbijających się od kadłuba czyni to doświadcze-
nie zupełnie niezwykłym. Dodatkowym atutem jest wy-
eksponowana konstrukcja. Wszystkie jej elementy zo-
stały zaprojektowane tak, by każdy mógł złożyć całość 
niczym puzzle w bardzo krótkim czasie i bez użycia 
specjalnych narzędzi. Cena całego przedsięwzięcia  
w założeniu wynosi 1000 zł. 

Docelowo by zbudować rower należałoby pobrać plik  
z wykrojami a następnie zlecić ich wycięcie w techno-
logii CNC. Pozycja pół-leżąca i kadłub o dużej stabil-
ności mają zapewnić większy komfort i bezpieczeń-
stwo. Dlatego adresatami projektu są wszyscy, którzy 
lubią spędzać czas na wodzie. 

KONCEPCJA MODERNIZACJI PROMU MOTŁAWA

Zuzanna Rutkowska
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2021

Założeniem projektu jest stworzenie łącznika między przeszłością a przy-
szłością. Prom zyskał bardziej nowoczesny wygląd, ale nadal przypomina 
siebie sprzed modernizacji. Niektóre elementy zostały zachowane w nie-
zmienionej formie, niektóre zostały wymienione na nowe. Technologicznie 
jednostka stała się nowoczesna – wykorzystuje napęd elektryczny. Pokład 
został dostosowany do osób poruszających się na wózkach. Pasażerowie 
zyskali nowe przestrzenie, z których mogą podziwiać widoki. Sterówka zaś 
została dostosowana do potrzeb i przyzwyczajeń załogi. Zmodernizowany 
prom Motława staje się nośnikiem własnej historii i wartości, jakie stara się 
przekazać Narodowe Muzeum Morskie oraz zmian, jakie nastąpiły na prze-
strzeni 30 lat w projektowaniu architektury statków.

ŁÓDKA WĘDKARSKA 
Z FUNKCJĄ BAGAŻNIKA DACHOWEGO

Jacek Pogonowski
promotor: dr Paweł Gełesz
współpraca: Krzysztof Bochra
2020

Na pełną ocenę amatorskich obiektów pływających służących do 
wędkowania powinny składać się nie tylko kwestie związane z ich 
funkcjonowaniem na wodzie, ale również wszystkie inne czynności 
mające miejsce po za nią. W mojej ocenie istnieje duży brak równo-
wagi pomiędzy tymi kwestiami.

Głównym celem pracy było znalezienie odpowiednich proporcji, które 
pozwoliłyby zachować wystarczający komfort w każdej sferze, zwią-
zanej z obsługą i użytkowaniem łódki do wędkowania z wody.

Z racji konstrukcji bagażnika dachowego łódka, oferuje łatwy trans-
port oraz składowanie. Natomiast dołączane pneumatyczne tuby oraz 
specjalnie zaprojektowane siedzisko wraz z systemem montażu ak-
cesoriów wędkarskich, pozwala am na w pełni komfortowe spędza-
nie czasu na wodzie. .

Projekt powstał w głównej mierze przy pomocy programu do projek-
towania parametrycznego Fusion 360 oraz makiety wykonanej w ska-
li 1:1.

STUDIUM OKRĘTOWEJ
KABINY MIESZKALNEJ

Mateusz Żurek
2020


