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RECENZIA
d orob ku artystyczne go b adaw czego

o raz aktywn o S ci dydakty cznej i or ganizacyj n e j
dr szt. Romualda Fajtanowskiego,

op racowana w zwi4 zku z p rzewo d em habilitacyj nym
w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dysryplinie sztuki projektowe.

Recenzjq przygotowalam na podstawie nastqpuj4rych material6w:
L. Pismo CKdsSiT z 5 kwietnia20l7 roku powolujqcej mnie w sklad komisji

habilitacyjnej jako recenzenta;
2. Pismo od Dziekana Wydzialu Architektury i Wzornictwa UAP dr hab. Dariusza

Kuimy, z 20 kwietnia br., informujqce o powolaniu mnie na recenzenta w ww
pr zew o dzie, tow ar zy sz4ce przekazanej d o ku m e ntacj i Kan dyd ata w fo rm i e
elektroni czn ej i drukowanej, wraz z harmon o gramem p ostqp owania
orazzkopi4 wniosku do Cenftalnej Komisji(zt2 grudnia 2016 roku) i dyplomu
uzyskania stopnia doktora a tak2e kwestionariusza osobowego Habilitanta;

3. piqcioelementowej dokumentacji dorobku Kandydata;
4. oraz Autoreferafu.

Dane Habilitanta:
Romuald Fajtanowski (urodzony 28 czerwca L959 roku w Bydgoszczy) ukoriczyl studia
w Paristwowej WyLszej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdarisku fobecnie ASP),
na kierunku wzornictwo, w roku t9B7.
Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pL ,,WdraZanie nowego produktu
na przykladzie realizowanych projekt6v/", L9 stycznia 20!2 roku uzyskal stopief
doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznyctr, w dysryplinie artystycznej: sztuki
projektowe, nadany uchwalq Wydzialu ArchitekEury i Wzornictwa Akademii Sztuk
Piqknych w Gdarisku. Promotorem w przewodzie doktorskim byl prof. Marek
Adarnczewski IASP Gdarisk), a recenzentami: dr trab. S]awomir Fija]kowski
IASP Gdarisk), oraz dr hab. Micha] Stefanowsh IASP Warszawa).
W latach 1r9B7-tg99 Habilitant podnosil swoje kwalifikacje zawodowe, pracuj4q
jako projektant sprzqtu audio w Zakladach Radiowych ELTM S.A. Bydgoszcz.
W latach 1989 - 2007 byl wsp6lwla6cicielem Studio projektowego ROGO Bydgoszcz,
wkt6rym pelnil tak2e obowi4zki projektanta. Od 1989 roku dziala jako projektant
nowych wyrob6ww Sp6lce HARO Bydgoszcz.
Od roku 2OA7 jest zatrudniony w Zakladzie Wzornictwa, na Wydziale Inzynierii
Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wBydgoszczy [obecnie
jako adiunkt).



Autoreferat
Na pocz4tku Autoreferatu, Habilitant projektant z 30 letnim sta2em

zawodowym - odnosi siq do projektu dyplomowego, opracowanego pod kierunkiem
prof. |acka Popka i we wsp6lpracy z bydgoskim producentem rower6w - firm4 Romet.
Dyplomowy rower treningowy byl chroniony w UP RP jako wz6r uZytkowy, wzi4l udzial
w wystawie najlepszych dyplom6w uczelni plastycznych i mial szanse na wdro2enig
czemu przeszkodzily problemy gospodarcze, majEce zwiqzekze zmianami ustrojolvymi
wnaszym kraju. Podobny los stal siq udzialern drugiego zakladu produkryjnego,
z kt6rym Habilitant rwi4zal siq zawodowo - bydgoskiej Eltry. Romuald Fajtanowski
cieplo wspomina ten okres, chociaZ byla to - obok rozwijania umiejqtno5ci i kompetencji
- lekcja pokory.

Habilitant ujawnia w tyrn miejscu sw6j stosunek do zawodu projektanta: jest
slcomny, gotowy do szukania porozumienia i nieustajqcego uczenia siq. Docenia wiedzq,
jak4 rrynosi z zetkniqcia siq z r6tnymi zadaniami, sytuacjami i z r62nymi ludfmi. Ka2de
zlecenie postrzega jako potencjalnie intryguj4ce llyzwanie. Ceni sobie wolnq rqkq, zna
konseloarencje wtrqcania siq w projekt os6b, kt6re siq na tym nie zna14, rozumie
ograniczenia producent6w. Rozpoznaje r6ine standardy i zakresy wsp6lprary
projektanta z konstruktorem, technologiem i z kierownictwem firmy. Melokrotnie sam
(lub tylko z konstruktoremJ byl zmuszony budowat zalohenia nowego produktu,,,(..J
dopasov4nvai go do prafiIu pradukcji, do odbiarcdw i dastqpnej technologii, proszqc
jednoczefinie inwestora o akceptacjq ustalonych (...) kryteri6w, tak by mie( jakiS punkt
zaczepienial Wielolcotnie nie zgadzat siq z wyborami inwestor6w, dokonywanymi
subiektywnie z pominiqciem wa2nych kryteri6w. Podejmowal ryzyko tworzenia
rorwiqzafr nie oczywistych i pnezywal razczarowanie, gdy zvryciglaly odpowiedzi
standardowe. Wpisywal siQ w warunki konkurs6w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiqbiorczo5ci, zarz4dzaj4cej funduszami europejskimi oraz w wymagania innych
program6w (np. voucher b adaw czy).

Nastqpnie Habilitant opisuje szczegfilawo warunki wsp6lprary z 13 podrniotami
o r62nym profilu produkcji. Dla bydgoskiej firmy SLICAN projektowal centrale
telefoniczne, telefony systemowe, konsole oraz urzEdzenia kontroli dostqpu. Projekt
wzorniczy telefonu systemowego z konsolq, serii CTS-2AO, oraz proces jego wdraiania
i produkcji w Chinach, zostal opisany w rozprawie doktorskiej Kandydak. Byl to jeden
z pierwszych telefon6w systemowych opracowany w Polsce. Od kilkunastu
latfunkcjonuje w wielu firmach i nadal jest produkowany. Dla flrmy MAKRUSZ
specjalizuj4cej siq w masrynach, przeznaczonych do kruszenia mineral6w
i do reryklingu rnaterial6w odpadowych z branZy budowlanej, oplacowal obudowq
innowaryjnej, mobilnej kruszarki samozaladowawczej. Opr6cz nadania odpowiedniej
formy, Projektant zadbal o dostqp do podzespot6w, umoZliwiaj4c optymalne warunki
napraw i serwisowania. W ramach, rozpoczgtej w 2010 roku czteroletniej wsp6lprary
z firmq SELI-A, powstalo m.in. opracowanie fotela audytoryjnego wybranego w zvm4zku
z przewodem habilitaryjnym. Projekt uzyskal dofinansowanie [w ramach
wspomnianego juz vouchera badawczego), dlatego Fajtanowski m6gl dzialai
,,(...) zgodnie ze standardem prawidlowego projektowania, gdzie opracowanie zaczynamy
od ustalenia zaloiert i wsp6lnej, rdwnoleglej pracy wszystkich osdb uczestniczqcych
w projekciq tj. projektantn, konstruktnra, technologa, na inwestorze koficzqc. Zoczynamy
wiqc od poczqtl<u, od zere, a nie, jak poprzednio dostajqc do dyspozycji elementy z innego
mebla, kt6re trzeba tak zestawi4, by tworzyly jakqS logicznq i funkcjonalnq calo{6. Funkcjq
zachowujemy, aleformy f logiki jui nie ma".



Romuald Fajtanowski od lat wsp6lpracuje tei z firm4 FORM-PI^ASTIC, projektujqc
r6Znego rodzaju artykuty ogrodnicze: m.in. donicg pojemniki, stojaki, konewki oraz
plotki. Poszukuje nie tylko wyrazistej formy, ale tez nowych funkcjonalno5ci (np. system
modulor,rych pojemnik6w do przechornrywania drobiazg6w z przegr6dkami
i uchwytem). W opisie wsp6lpracy ztym producentem, Projektant akcentuje wagq
odpowiedniego zam4dzania procesem wprowadzania nowego produktu na rynek
Kolejny opis - wsp6lprary zfirm4 PLASTPUR, to dla Habilitanta okazja do podzielenia
siq Swoiq - niemal4 - wiedz4 zzabesu technologii twomyw sztucznych. Opracowal
systemowy projekt krzesel przemyslowych, uwzglqdniaj4cy wymagania
wyspecjalizowanych stanowisk pracy: ,,(...) obrotowg wysokie i niskie {...) z oparciem
i siedziskiem antypoflizgowym wykonanymi z miqkkiego poliuretanu. Regulacja wysokoici
siedzisko odbywa siq za pornocq podnoSnika pneumatycznego. Warianty wysokie
wyposaione sq w regulawany podn62ek". K6lka, stopki, dodatkowe podlokietniki -

sE tak2e elementami systemu. Na zlecenie kolejnej firmy - ECOFLOW - Habilitant
opracowal wstqpny projelit wtryskarki dla koreariskiego producenta takich maszyn.
Do realizacji tego pruedsiqwziqcia nie doszlo z prryczyn niezaleilnych od Projektanta.
Podobnie jak w przypadku projektu krzesla konferenryjnego z funkcjq lqczenia w rzqdy,
kt6re mialo byi plaszcryzn4 wsp6lpracy pomiqdzy wspomnianq juZfirmq PTASTPUR
a firmq Bejol Powstal projelG uwzglqdniaj4q - opr6cz l4czenia - takhe sztaplowanie
krzesel, spelniajEcy szereg wynegocjowanych miedzy partnerarni zalohefi. Po zmianie
przez Bejot przedmiotu zam6wienia: z wysokiej jako6ci krzesel konferenryjnych
na tanie wyposa2enie przestrzeni publicznych, wsp6lpraca zatamala siq. Zdaniem
Habilitanta firma Beiot wykorzystala idee projektu w swojej p62niejszej produkcji.
Po kilkuletniej udanej wsp6tprary w zalcesie projektowaniagrafieznego, kotrejna flrma *

POLANES zlecila Panu Fajtanowskiemu opracowanie interfejs6w graficznych do r62nych
urzqdzeri obsluguj4rych proces dojenia lc6w. Dla bialoruskiej firmy MEDINDUSTRIA,,
zajmujEcej siq produkcjq urz1dzefi medycznych, Habilitant opracowal stojak
do kropl6wek, kt6rego odpowiednio uksztaftowana stopa ulatwia magazpawanie,
oszczgdzaj4c miejsce. W Swoim dorobku Projektant ma takZe realizacje brelok6w
do kluczy dla firmy WISPLAST. Od 2Ot4 roku Habilitant uczestniczy w kolejnym
voucherze badawczym UTP ftu - wsp6lpraca z firm4 FAMOR). W trwajqgrm nadal
zadaniu Pan Rornuald Fajtanowski, wraz z zespolern pod kierownictwem prof. Andrzeia
Tomporowskiego, opracowuje projekty przedzial6w wagon6w kolejolrych, autobus6w
szynowych oraz tramwaj6w. W Autoreferacie opisuje szczeg6lowo 7 wariant6w
podsufite[ w co najmniej 8 wersjach, z uwzglqdnieniem przechowywania baga2u,
o3wietlenia i miejsc pasaZer6w. Od marca ubieglego roku Habilitant uu,estniczy
wkolejnym uczelnianym projekcie badawc4rm, realizowanym wZakladzie Wzornictwa
na Wydziale Iniynierii Mechanicznei UTP w Bydgoszczy. Projekt dotyczy innowaryjnego
zestawu artykul6w, przeznaczonych do pielqgnacji najmlodszych, produkowanego
przez firmq MALTEX na rynek er,lropejski. Po uzyskaniu dofinansowania, poszerzono
zakres systemowego projektu do oSmiu element6w, kt6re Projektant zderydowal siq
zrealizowaf,przy wykorzystaniu zmniejszonej - do sze5ciu - ilo5ci form. Najwa2nieiszym
kryterium bylo bezpieczeristwo dziecka podczas kqpieli i zabieg6w pielqgnaryjnych.

Wszystkie projekty zostaly opracowane w zr6Znicowanych wariantach,
powstawaty analiry funkcjonalne i badania kompozycji fwyrazu bryl), realizowane
poprzez pr6by modelowe i studia ergonomiczne. W czg5ci opracowaf zostal
vrryrkorzystany druk 3D, do wyhwarzania modeli badawczych o cechach prototyp6w,
kt6re poddawano testom.



Kaidy z opisywanych przypadk6w stuzyl Habilitantowi jako pretekst do podzielenia siq
przemy6leniami zwi4zanymi z prynrypiami i kondycjE zawodu projektana wzornictwa.
Podejmujqc bardzo zr6inicowane - z powodu speryfiki zadania i zakresu badarl -
decyzje projektowe, Pan Romuald Fajtanowski bierze pod uwagg kryteria estetyczne,
ergonomiczne, funkcjonalne programowe, technologiczne, konstrukryjne
i ekonomiczne, wykorzystuj4c je jako argumenty, uzasadniajqce wyb6r poszczeg6lnych
rozwi4zafr.

Ostatnia czq$t, opisywanych w Autoreferacie osi4gniqf zawodowych, dotyczy
do5wiadczeri z frrmq kt6rej byl wsp6twla6cicielem. Oprficz odniesier{
do preferowanych metod projektowania i wizualizacji koncepcji, oraz ich mo2liwo3ci,
Pan Romuald Fajtanowski zawiera w tej czqSci opis wlasnych badawczych koncepcji
mebli siedziskovrrych, kt6ryrni chcialby siq zaj4t, w przyszlo5ci. Czekai4c na wolny czas,
kt6ry Mu na to pozwoli, bada swoje formalne i konstrukryjne idee na modelach
wzredukowanej skali (1:3). Temu samemu stuzy kilkanaScie wersji zegar6w
kominkovnych, kt6rych drewniane korpusy, klejone z czterdziestomilimetrovqych desek,
szlifuje, po@wa r6Znobarwnymi bejcami, poleruje i woskule, czerpi4c z tego sporo
pr4rjemno6ci.

Na kolejnych 9 stronach Swojego Autoreferatu, Habilitant dzieli siq refleksjami
na temat prowadzonej dydaktyki. Opisuje poczqtki Swojej pracy na uczelni, powiEzane
zttporzenienn sig Takladu Wzornictwa. Proparycjg prary potraktowal jako szansq
do nauczenia siq czego6 nowego i podzielenia siq Swoj4 wiedz6 kompetencjami
i umiejqfiro6ciami. Ma Swiadomo6i trudno6ci, kt6re wystQpujQ w zawodzie projektanta,
oraz znaczenia proces6w komunikacji pomiqdzy stronami, zaangahowanymi
wpowstanie nowego produktu. Ma wlasny stosunek do wykorrysrywanych metod,
potrafi wskazai ich mocne i slabe strony - ucz4c student6w. Projektowanie to zlozony
proces, kt6rego skladowe muszE byd odpowiednio zbalansowane, dlatego wiele zadari
realizuje we wsp6lpracy z podmiotami zewnqtrznymi (np. OptiGuard; LOFTDecora;
Stark, FADO, FAMOR czy PESA), z l<t6rymi potencjatrnie wi4iE sig kariery absolwentow.
Potwierdzeniem takiego podej6cia jest tei rykl warsztat6w projektov4rch
wsp6lorganizowanych z firm4 Impuls, na kt6rych studenci zapoznali siq
znowoczesnymi metodami tworzenia prototyp6w. Zaklad Wzornictwa UTP
w Bydgoszuy bierze udziai w badaniach, zlecanych uczetrni w ramach programu
INNOTECH [np. badania wyFzyma]o6ci pojazd6w), dysponujqc od 2OL4 roku
Laboratorium badari struktur wielogabarytowych, gdzie r6wniei studenci zdobywajq
niezbqdn4 wiedzq, kt6r4 - byt, moie - zdyskontuj4 w p6Znie jszej prary. Slury temu takie
systern praktyk i stairy. DobierajEc zadania w procesie dydaktycznyrn Faitanowski dba
o r6wnowagq pomiqdzy estetyk4 projektu, a jako5ci4 ,,(..) rozwiqzari funkcjonalnych,
konstrukqjnych i materialowych dgpasowanych do potzeb i wymagart inwestnra
i odbiorcy, z respektowaniem jega specyfiki". Bierze pod uwagQ kontekst realnych
warunk6w np. prawnych, RozwijaiEcy siQ program dydaktyczny Habilitanta
uwzglgdnia potrzeby najbliZszego otocz,enia, zwlaszcza potencjalnych pracodawc6w
(np. wybudowanie Centrum Targowego w My6lqcinku inspiruje do ksztalcenia
w zakresie wystawiennictwa i budowania takiej specjalnoSci; czy to, 2e coraz
powszechniejsze technologie Rapid Prototyping, wymagaj4 vrysoko wykfalifikowanej
kadry operator6w). Tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych, inspirujqrych
mieszkaric6w do lceatywnych dzialarl - to teZ obszar do zagospodarowanro. Ostafirie
strony Autoreferatu opisuj4 lvystarvy, do kt6rych odniosq sig w dalszej czq6ci niniejszej
recenzji.
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Odpowiedzialno5f i dokonywanie dobrych wybor6w majq dla Habilitanta du2e
znaczenie. Wszystkie do5wiadczenia weryfikujq jego poglEdy, u6wiadamiaj4 szerokoSt
spectrum, w kt6rym dzialajako projektant i nauczyciel.

Osiqgnigcie naukowe/artystyczng iakim iest Proiekt fotela audytoryinego
dla firmy SEIIll, kt6ry zostal wskazany przez Kandydata "(...) ioko aspiraiqcy
do spelnienia warunkfw okreilonych w arL 76 ust 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz a stopntach i tytule w zakresie sztuki",

Projektowa6 fotel zacz4l Fajtanowski od modeli w skali 1:3, w kt6rych badal idee
konstrukcji. Doskonale znal juz zagadnienie, przyczynity siq do tego do6wiadczenia
z pierwszym fotelem, kt6ry z woli inwestora nie wyszedl z grupy rozwi4zart
zachowawuyrch, polegalqrych nakornpilacji iu? produkowanych, sprawdzonych
element6w.

Wszystkie weryfikowane - w Fzech wariantach - koncepcje musiaty byi zgodne
zobowi1zujqrymi normami, araz z przyjetymi zaloieniami, uwzglqdniajqcymi zloiony
program i wysokie wymagania,zvn4rane z siedziskiem eksploatowanym w audytoriach.
Krzeslo audytoryjne musi siq np. samo szybko sklada6, umo2liwiaj4c ewakuacjq.

Projektant zrezygnowal z mechanizmu opartego na przeciwwadze, z powodu
znacznego przeci4Lenia strop6w w du2ych audytoriach. Zderydowal siq na sprqiyng,
o tak dobranei sile, by siedziska zamykaly sie cicho - ale skutecznie.

Projekt uwzglqdnia r62ne nachylenie podlogi ze stopniowaniem wl4cznie,
oraz r6*ne uktady krzesel fedno za drugim i z przesuniqciem) a takie dodatkowe
akcesoria: koszyki, haczyki, gniazda oraz zestawy audio. Wazn4 funkcjE jest tak2e
mo2liwo56 sporz4dzanla notatek fplsanie, korzystanie z laptopaJ,zrealizowana poprzez
umieszczenie z tylu oparcia - lub, w ukladzie przesuniqtym, na dodatkowej konstrukcji -

skladanej p6lki/pulpitu.
Uwzglqdniono takZe mo2liwo56 r62nego dysponowania podlokietnikami: czasem

ich zastosowanie - kosztem komfortu uzytkownika - nie bqdzie moZliwe, razpoznano
wiqc tet wariant z jednym podlokiebrikiem, nie tylko z dwoma.

Konstrukcja lczesla zostala wykonana ze spawanych proflli, natomiast iej oslony
z blachy stalowej, formowanej na zimno i malowanei proszkowo. Siedzisko wykonano
ze sklejki bukowej lakierowanei. Frolekt zawiera warianty tapicerowane, o r62nym
stopniu komfortu.

Trudnym wyzwaniem bylo dopasowanie ukladu do zmiennych parameff6w
antropometrycznych, dlatego przeprowadzono badania na regulowanym prototypie.
Prolektant wprowadzil zmienny kqt oparcia fdo ustawienia przez producenta) w wersii
audytoryjnej wynoszecy 15 stopni [w wersji kinowej 25). Z powodu wysoko
postawionych parametr6w \,vyF?ymalo6ciowych, pierwszy prototyp okazal siQ
przekonstruowany i za ciqZki. Iego dalsze badania pozwolily tei na wyeliminowanie
innych niedoskonaloici i przetestowanie zrniennyctr warunk6w rnonta2u. Szkoda,
2e w opracowaniu ten material nie zostat skompletowany.

Ekspozycjq fotela audytoryjnego na Targach w Niemczech moina uznad
za wprowadzenie do powszechnego obiegu, podobnie jak jego obecno5d w katalogu
ofertowym producenta.

Fotel ma atrakryjn4 wyrazisQ formq, co moZe go wyr62niad w5r6d podobnych
produkt6w na rynku. Zmultiplikowany w wielomiejscovqym audytorium mo2e jednak
wywotywat, ptzytlaczaj4ce wra2enie. Kqt nachylenia siedziska wydaie siq zbyt du2y
dla funkcji pulpitu. Ale wsrystkie te wqtpliwo5ci prawdopodobnie wyfaSnia
dokumentacja techniczna dopracowanych modeli. Fajtanowski wybrat tg realizacjq,
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uznajEc j4 za najbardziej poprawnA pod wzglqdem procesu projektowania i wdra2ania
nowego produktu.

Dorobek tw6rczy.
Opracowanie dotycz1ce prolekt6w jest dwutomowe. Pierwsza uq$( pochodzi

z okresu przed uzyskaniem stopnia doktora i zawiera dokumentacjq wsp6tprary
z dziesiqcioma producentami w braniy nazwanej przez Kandydaa ,,Electro..."
orazzjedenastoma - w bran2yAGD.

Dokumentacjapozwala na zapoznanie siq z dorobkiem Kandydata w tym okresie,
oraz na prze3ledzenie rozwoju fego warsztatu projektowego: np. zr62nicowanym
formalnie koncepcjom radioodbiornik6w pochodzqcych z \989 roku, towarzyszq
rysunki widok6w z boku o odrqcznym charakterze. Lata 90-te to jui wizualizacje
komputerowe, naipierw widoki elewaryjne, potern perspektywy. Ten element warsztatu
jest konsekrryentnie rozwijany, co widai w formach lamp, a takie w obudowach
dzwonkdw, tqcznik6w i gniazd pochodzErych juZ z lat dwutysiqcznych.

Na uwagq zaslugujq oprawy pokladowe LCD z 2OOS roku [dla firmy Famor),
r,ryr6zniajqce sig asymerycznE ale sp6in4 form4, araz razw6j koncepcji fotelika
samochodowego Car seat z roku 2OA7 - kt6rego',,sila wyrazu" konotuje ochronq
znajduj4cego siq w nim dziecka.

Z przyczyn oc4rwistych Habilitant wyr62nia projekty dla firmy Slican: obudowy
central telefonicznych, crytnik6w kart i telefon6w systemovrrSrch CTS 2AZ i 300.
Realizowany na ich bazie proces wdra2ania nowego produktu, stal siq

fiak ju2 wspomniano) podstawQ rozprawy doktorskiej.
Tom drugi zawiera projekty wykonane po uryskaniu stopnia doktora. Na uwagq

zaslugujq zmagania z obudowq kruszarki do gruzu dla firmy Makrusz, chociaz producent
nie zrealizowal wszystkich postulat6w Projektanta, a forma wydaje siq rozbita.
Opracowanie zawiera dokumentacjq czteroletniej wsp6lpracy z flrm4 Sella, kt6rej
owocem jest fotel audytoryjny z pulpitem, wskazany we wniosku Kandydata jako
osi4gniqcie naukowo /artystymne. Habilitant pokazal 3 warianty koncepcji wstgpnej,
oraz dopracowanie wybranej zzaaplikowanymi cechami materialowymi
i zdefiniowaniem wszystkich podzespol6w. Zaprezentowal mo2liwo5ci przeksztalcef,
oraz zestawief, a talve sugerowane wersje kolorystyczne. Dalej Kandydat uiawnia
poszueg6lnefazy opracowania prototypu, spelniaj4cego zakladany program. Nastgpnie
pokazuje jak produkt - w kilku wariantach - prezentuje siq w materialach promoryjnych
producenta.

fako kolejne zostaly zaprezentowane pojemniki z tworryw sztucznych,
oraz krzeslo przemyslowe, z wyrazi9cie r-rksztahowanlrmi powierzchniarni siedziska
i zapleck4 kt6re skontrastowane .z elementami stalowej konstrukcji skladaj4 siQ
na industrialny charakter mebla. Zupetnie inny wyraz maj4 krzesla konferenryjne -
lekkie, jakby rozbiegane - budzqce sympatiq, chocia* takZe trochq chaotyczne wraZenie.

Stylizacja obudovvy wtryskarki oraz panele sterujqce systernem doienia,
bez w4tpienia wlrszly spod jednej rgki - Projektant nadaje im zdysryplinowany, prawie
minimalistyczny charakter, rzucajqc na czarnogranatowe tlo biaty komunikat graflczny.
R6wnocze6nie wprowadza w formie paneli znane z waeiniejszych projektow zabiegs=
przyciqcie pod kqtem, wyniesienie fragment6w, zaokrqglenie niekt6rych krawqdzi

fpodobne cechy mo2na zauwairyt. w formach brelok6w). Habilitant lubi ur]rraziste formy
i chqfrrie z nich korzysta.

Statyw do kropl6wek podporzqdkowany jest funkcji zestawiania ich w ciasny
szere& Fajtanowski bada wiqc na wizualizaciach warianry oprymalnego zestawienia
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po czym konstruuje prototyp do dalszych badaf. Zaprojektowany statyw nie tylko
wyr62nia siq form4 podstawy - lvywoluje wraienie porzqdku i ryEnu, wyr62niajqc siq
spo5r6d innych realizacji Kandydata.

Przedstawione w wizualizac1ach warianty podsufitek wagon6w koleloqych
i tramwaju, nie poddaj4 siq ocenie jako zbyt og6lnie zdefiniowane. MoZna jedynie
stwierdzii, ie powstalo wiele wariant6w tego rozwiqzania. Opis zawarty
wAutoreferacie nie ulatwia por6wnywaniaposzczeg6lnych element6w projekt6w.

Na uwagq zasluguje system artykul6w dla dzieci, w kt6rym pojawiajq siq
nietypowe rozvm4zania funkcjonalne i formalne. Pewne zastzeienia moie budzii fa$
2e elementy przeznaczone do innych funkcji majq ten sam, w dodatku bardzo wyrazisty
charakter.

Na koricu opracowania Faitanowski pokazal wariacje na temat formy mebla
siedziskowego majEce charakter autorskich poszukiwaf ksztaltu i konstrukcji, kt6re
Sam w Autoreferacie okre3la jako pr6by weryfikacji pomyst6w. Inny zupelnie charakter
dzialarl Kandydata ujawniajq zegary kominkowe i tr6jlrymiarowe ramy do obraz6w,
kt6re kandydat traktule jako dzialania z pogranicza kompozycji, studiu!4c wlaSciwoSci
material6w i wykorlczefi, dapieszczajqc powierzchnie i detale. Zegary to po prostu
piqkne przedmioty.

Osi4gniqcia artystyczne.
Pan Romuald Fajtanowski trzykrotnie byl laureatern konkursu ,,Dobry wz6t''. Cztery
razy produkt, w kt6rego opracowaniu uczestniczyt zdobyl Polskie Godlo Promoryjne
,,Teraz Polska". Wiele fego projekt6w zostalo wdroZonych do produkcji, wiele osdb
ma je w dornach lub w pracy i codziennie z nich korrysta.

Wystany zawodowe.
Pan Romuald Fajtanowski prezentowal swoje osi4gniecia projektowe na wainych
wystawach: np. w Inst5rtucie Wzornictwa Przemyslowego [Sztuka projektowania" oraz
,Dobry wzbr,J. Czterokrotnie wystawy lego projekt6w towarzysryty Gali Konkursu
Teraz Polska, maj4cej na celu promocjq polskiego biznesu. fego prace, zwi4zane
z dziatalno6ciq autorskiego Studia ROGO, byly eksponowane w Galerii ,A" w Toruniu,
na wystawie ,,Proiekt Arting" w Bielsku Bialej, a takZe w Galerii Miejskiej. Wystawia
takze w macierzystej uczelni - w Galerii Innowacii UTP w Bydgoszczy. Od czterech
latbierze teZ udzial w Festiwalu Synteza Sztuk [m.in. wystawa w Galerii Kantorek
w 2014r.). Iego prace byty talcie eksponowane za granic4, m.in.: na wystawie
Neste Forma w Finlandii; w Sakai wJaponii; orazw Niemczech f,,Kuchnia i kultura sto]u"
MagF EditionJ, a takie w Domu Polskim w Wilnie, fgdzie F'ajtanowski zaprezentowal
kilkana6cie projekt6w krzesel i .foteli w roku 2OL4) i w Muzeum Miejskim
w Chmielnickim na Ukrainie [gdzie, we wrze5niu 2015-go roku, prezentowane byty
prace student6w i pedagoglw z UTP [a takze prace Katedry Designu Narodowego
Uniwersytetu w ChmielnickimJ. W roku 2A77 odbyla siq podobna wystawa
w Bydgoszczy.

Wystawa fotografii.
W ramach poszukiwania ,przestrzeni tylko dla siebie" Fajtanowski zajmuie siq
fotografiq. Wystawq, kt6ra miala miejsce w galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy
na pocz4tku 2OL6 roku i, kt6ra podsumowuje lata fego fascynacji t5rm medium,
zat5rtulowal ,,Dekada". Pokaz.al na niej zdjqcia kt6re traktuje jako zapiski, notatki,
uchwycone momenty z iycia zwyktych ludzi i rwyu,ajnych rniejsc. uTo odkrynuanie,
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obserwowonie i wylawianie z otaczajqcego mnie (wiata malych frogmentfiw
rzec4nvistoflci'- napisal na str. 54 Swojego obszernego Autoreferatu.
I dalej ,,Fotografowanie to mdj jgzyn moja mowa, wyraianie emocji i sposhb przekazu..
Nie zaptsuiq sl5w, nie ukladam zdafi, tylko notujg chwile, pokazujq moment i zatrzymujq
go na zdjqciach. Chwytam miejsca, w ktorych bylem, ludzi, kt1rych widzialem, zapisujq
wszystko to co mnie urzeklo i zaintrygowala". W tym miejscu pragng zauwairyt,
zeizukladaniemzdart nie ma Habitritanttrudnofci - co zasfuguje na zauwatenie.

Osiqgniqcia naukowe.
Odniesienia w ocenianej dokumentacji do prowadzonej dzialalno5ci naukowo
badawczej s4 zbyt skromng ieby moina bylo je oceni6. W tekScie Autoreferatu
Habilitant szaeg6lowo oplsuje proces projektor,ry, la6ry byl przez Niego realizowany
wzadaniach badawczlrch np. podczas projektowania systemu element6w do higieny
i pielqgnacji malych dzieci, lub podsufitek z podzespolami do pojazd6w szynowych.
Nie opisuje jednak naukowego charakteru przedsiqwziqcia. W Swoim opracowaniu
w zwiqzku z przewodem habilitacyjnyrn, przedstawia siq przede wszystkirn jako
Projektant i Nauczyciel, chociaz jest czlonkiem zespolu naukowego- co najmniej w kilku
zadaniach.

Osi4gniqcia w dzialalno$ci dydaktycznei.
W czq5ci zat5rtulowanej.Dydaktyka'pokazuje ltrabi]itantprace Swoich student6w

z 5 lat dzialalno6ci (2011-16). Reprodukcje plansz studenckich s4 opisane nazwiskami
autor6w, co zdatza siQ rzadko w tego typu dokumentacji wigc zastuguje
na dostrzeZenie. Projekty dotycz4: zestaw6w kosmetyk6w, odl<urzacza, stoiak6w
ekspozyryjnych, serii lamp, foteli skladanych, toaletek, oraz zrfiinicawanyctr rnebli
siedziskovErch. Z opis6w, kt6re moina odczytat, na planszach, oraz z tre5ci
zamieszczonych w opracowaniu przykladowych zadari, raqgnika, 2e Prowadz4cy - opr6cz
poruszania zagadnierl z zakresu formp funkcji i technologi - w projektowanych przez
student6w strukturach i rzeczach, zwraca uwagq na ich lllqyf,az, i charakter fkt6re robi4
wraZenie najwaZniejszych) oraz na inne elementy semantyki - np. akcentujqc aspekty
bezpieczeristwa, a takZe na innowaryjne podej5cie do procesu uzytkowania
i poszerzanie programu. Zadania sq Sci5le okre5lone - zzaloheniami wlqcznie - jednak
pozostawiajE studentom pole do kreowania wlasnych pomysl6w.

W tym opracowaniu prrywolal tei Fajtanowski 1l wybranych dyplom6w
licencjackich o zr6ilnicowanej temat5tce: zestaw stol6wkowy; transporter do wina;
sztudce w etui i bidou flakon na perfumy; lampa na st6l wielozadaniowy; nawijacz
do kabli; rtyposa2enie kabiny kierowry $ulpit sterowniczy); panel do aniany
parametr6w lampy blyskowej; mebel balkonowy; rower oraz inny dwukotowiec
o zmiennej geometrii. Zamieszczony material nie pozwala na bardziej szczegdlowe
wnioski ni2 te: 2e rozpiqto6i temat6w - a tym samym poruszanych zagadnieri - jest duia;
2e postaci produkt6w i struktur sq wyraziste i ciekawe, 2e Promotor oczekuje
okre6lonego warsztatu projektowego i sp6jnej dokumentacji, oraz, Le prace
prezentowane byty na wystawie. Ale Fajtanowski od wielu lat wywiEzuje siq
z obowi4zk6w pedagoga i promotora, fego studenci dostaj4 siq na studia magisterskie
[m.in. na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdafsku).

Kolejna czgfit, opracowania do$cry opisanego szczeg6lowo poni2ej,
przedsiqwziqcia Konkursowego pL,,Laweczka". Zavnera plansze konkursowe, artykuly
zuri4zane z konkursem, oraz materiallr zdiqciowg bqdEce reporta2em z wydarzeri
i wystaw.
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Ocena innych osi4gniqd.
Prace pruy aranZacji wystaw to waZne dzialania organizacyjne Kandydata, chociat
pewne wqtpliwoSci moZe budzid wyczuwalny brak scenariusza. Przyl<ladem moze byd
,fi,aweczl<a" - wsp6trne pnedsiqwziqcie Zakladu Wzornictwa i Miasta Bydgoszu.
Ekspozycja miala miejsce w Galerii Miejskiej BWA i promowala prace student6w,
z prowadzonych przez Fajtanowskiego pracowni, dotycz4ce tawek miejskich
dla mieszkarlc6w i turyst6w. Projekty zostaly opracowane w ramach pilotowanego
pyl.ez lkndydata konkursu, zarganizawanego ptzez. Wydzial Prornocji U M. Fajtanowski
angaZuje siq w dzialania l4cz4ce realizacjq potrzeb spotecznych z kreatywnoSciq
mlodych ludzi - pro publico bono, co widai m.in. po sposobig w jaki opisuje
przedsiqwziqcie, wymieniaiqc nazwisko ka2dego laureata i pmyblihai1c ideq
romtiqzania. Ale niekt6re z projekt6w stracity aspekt funkcionatrny w zdemeniu
z wyrazisto6ci4 formaln4. Szkoda, 2e potrzeby zr62nicowanych u{rtkownik6w
nie zostaly w petni uwzglqdnione, 2e wiele rozwiqzafi, kt6re w spos6b atrakcyjny
organizuj4 mi eiskq przestrzeri lest tylko desi gnersk4 ozdobq...
Habilitant od czterech lat wsp6'lorganizuje - w zespole Zakladu Wzornictrra - Festiwal
Synteza Sztuk Podczas tego wydarzenia, I4cz4cego muzykq, malarstwo, rzeibq, grafikq,
instalacje oraz architekturq i wzornictwo, w kilku miejscach miasta odbywa siq
r6wnoczeSnie kilka wystaw. W ramach ,artystycznej syntezy r62norodnoSci"
pol<arywane se prace wielu tw6rc6w, m.in. projektant6w i strrdent6w. Idea festiwalu
miala swojq kontynuacjq r6wnie2 poza granicami naszego kraju - na wspomnianych
juZ wystawach w Domu Polskim w Wilnie i w Muzeum Miejskim w Chmielnickim.

Podsumowanie i konktuzia.

fak wynika z povty2szego opisu dr sztuki Romuald Fajtanowski to rzetelny projektant
skrupulatny czlonek zespolu, zaanga2owany nauczyciel i promotor prac dyplomowych.
fego 30letni dorobek projektowy i metody vqykorzystywane podczas projektowania
stanowiE wklad w dyscypling: sztuki projektowe. |ego dokonania przekladaje siQ
na prowadzonq dzialalno5d badawcz4 w Zakladzie Wzornictwa Uniwersytetu
Techniczno - Przyrodniczego w Bydgoszcry oraz na prace dydaktycznE ze studentami.
fego dziatalno56 ma wptyw na upowszechnianie kultury oraz propagowanie znaczenia
wzornictwa w rozwoju idei spolecznych w regionie. Niniejsrym stwierdzam,
2e osi4gniecia tw6rcze, badawcze i dydaktyczne, a takZe praca organizacyjna na rzecz
uczelni i Srodowiska spelniajq wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku

{z p6fuiejszymi zmianami) o stopniach naukowych i t5rEule naukowym, oraz o stopniach
i t5rtule w zakresie sztuki.

Pszcz6lki, t7 czerttrca 2017 roku
cka
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