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Recenzio prqcy hobilitocyinej i dorobku ortystycznego dr Romuoldo Fojtonowskiego
sporzqdzono w zwiqzku z przewodem hqbililocyfnym w dziedzlnie szluk
ploslycznych, w dyscypllnle szluki projektowe. wszczelym przez Rodg Wydzlolu
Archileklury i Wzorniclwo Uniwersylelu Artyslycznego w Poznqnlu.

Przedslqwlone dokumenlv

Niniejszo recenzjo zostotq spozqdzonq no podstowie dostqrczonych mi
moteriot6w :
- quioreferot - oprocowqnie tekstowe
- dorobek 1986-2011- oprocowonie ilustrocyjne projektow, wykononych pzed
uzyskoniem stopnio doktoro
- dorobek 2012-2015 - oprocowonie ilustrocyjne projekt6w, wykononych po uzyskoniu
stopnio doktoro
- dydoktyko - oprocowonie ilustrocyjne dokumentujqce okres 2011-2016
- wystowy - oprocowonie ilustrocyjne obejmujqce okres 2011-2014
- fotogrofio - kotolog wystowowy BWA w Bydgoszczy "Dekodo2O04-2O14"

Podslqwowe done o Kondydocie

Romuold Fojtonowski urodzit sie 28.06.,|959 roku. Studiowot w Pohsiwowej Wy2szej
Szkole Sztuk Plostycznych w Gdorisku no Wydziole Architektury i Wzornictwo. Procg
dyplomowq zreqlizowqt w Procowni prof. Jqcko Popko, uzyskujqc tym somym tytut
mogistro sztuki w 1987 roku. Po studiqch rozpoczql prqce joko projektont
wzornictwo pzemystowego, wsp6tprocujqc z wielomo producentomi. Od roku 2002
procuje w Zoktodzie Wzornictwo no Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodnicrym
w Bydgoszczy. Stopieh doktoro w dziedzinie sztuk plosiycznych, w dyscyplinie
ortystycznej sztuki projektowe uzyskot w 201 2 rokv uchwotq Rody Wydziolu
Architektury i Wzornictwo AkodemiiSztuk Pigknych w Gdohsku.



Om6wienie dorobku proiekloweqo

Autoreferot dr. Romuoldo Fojtonowskiego jest chronologicznym opisem
reolizowonych przez niego projektow. Jok pisze we wstqpie, mijo wto5nie 30 lot jego
procy zowodowej. Pierwszym wspomnionym projektem jest mogistersko proco
dyplomowo o nostgpnie projekty reolizowqne po studioch. Ze wzglgd6w formolnych
recenzjo w pzewodzie hobilitocyjnym powinno dotyczye proc powstolych po
uzyskoniu stopnio doktoro. Zotem pierwszq reolizocjq jest obudowo do moszyny,
przeznaczonej do kruszenio minerot6w i recyklingu moteriot6w odpodowych w
budownictwie idrogownictwie. Wykonowcq prototypu byto firmo MARKUSZ, ki6ro
zreolizowoto no gotowo uzqdzenie uzyskujqc dotocjg z PARP-u, o nostgpnie
zwr6cito sig do projektonto po "opokowonie" moszynyl Pomylenie pojg6 "projektont "
o "dekorotor".
Znojqc teorig i proktykg z relocji Jonuszo Konqszewskiego, polskiego "hord
designero", przezwiele lot wsp6tprocujqcego z firmqmi spzgtu cigZkiego w
Szwojcorii, trudno mito zookceptowqC. Projektont powinien uczestniczy6 od
poczqtku w procesie projektowoniq i reolizocji moszyn, joko cztonek wigkszego
zespotu. Pzektodo sig to p62niej no toki projekt kohcowy, w kt6rym formo ifunkcjo sq
ze sobq wzojemnie powiqzone. Od strony funkcjonolnej, uzytkowej i estetycznej
uzqdzenie stonowi coto56. Obstugo jest logiczno o pzeznoczenie czytelne. W tokiej
sytuocji nie dziwi, wigc efekt prqcy Hobilitonto. Powsfoio moszyno jest co nojmniej
"dziwno", o ju2 zupetnie zodziwiojqce jest zostosowonie zestowienio kolorystycznego :
wiosennejzieleni z soczystq 2otciq. Zresztq jest to lubiony przez Hobilitonto zestow,
zostosowot go tok2e w zestowie systemowym dlo dzieci : wonience, nocniku i
foteliku.

Dlo firmy Form-Plostic zoprojektowot serie pojemnik6w no cyt. " (....)r62nego rodzoju
drobiozgi. Od Srubek i gwo2dzizoczynojqc, przez ortykuty do szycio, bizuterig i no
dziecigcyc h zobowkqc h kohczqc." Zotozenie zo ktodo nieso mowitq rozbie2no56
f u n kcjonolnq i stylistycznq. Trud no poiqczyc spos6b pzechowywo nio gw o1dzi
z pzechowywoniem bizuterii. Innisq uzytkownicy, inne preferencje, inne sposoby
eksponowonio i kozystonio. Hobilitont podszedi jednok do projektu zodqniowo:
skupit sie no zotozeniu systemowym: pojemniki rnioty mie6 rozmiory, umozliwiojqce
wzojemne zowieronie sig. Ze wzglgdu no koszty nie udoto sig tego zreolizowo6. W
efekcie powstoty trzy pojemniki, okrojone z zoprojektowonych i stonowiqcych
wyr62nik stylistyczny element6w.

Kolejnq reolizocjq Pono Fojtonowskiego byto siedzisko dlo pzemystu, hondlu, ustug.
R62norodne wykorzystqnie tokich kzesei stonowi o konieczno5ci rygorystycznego
pzestzegonio norm. Zodoniem projektowym Hobilitonto bylo oprocowonie siedzisko
ioporcio, wykononegozlwoalw poliureionowych. totwoS6 utzymonio czysto3ciw
tym moteriqle nie pzektodo sig no komfort uzytkowonio, dlotego projektont
zoproponowqt system reliefowego uksztottowonio powiezchni, kt6re jest dobrym
rozwiqzoniem.



projektem, kt6ry zostuguje no pozytywne wyr62nienie jest stojok do kropl6wki,

zreolizowo ny przezfirmg Medindustriq z Biotorusi. Proste zotozenie polegojqce no

minimolizocji miejsco, potzebnego do pzechowywonio stojok6w, jok i rezygnocjo z

jednego k6tko bez stroty stobilno5ci to wo2ne orgumeniy funkcjonqlne i

ekonomiczne. Uwo2om, 2e uwzglgdnione pzez Projektonto ospekty zoowocowoty

prostym, nowoczesnym ksztottem humonizujqcym kq2dq pzestzeh medycznq.

projektem, nod kt6rym Hobilitont procuje od kilku lot jest podsufitko pzedziot6w

poso2erskich wo gon6w tro mwojowyc h. Projekt nosi zno mio no procy bodowczej,

jednoko brokuje w nim wyroZnie i klorownie sformutowonych zololeh. Hobilitont

pisze: "Mojq rolq byto prqlgotowonie r62norodnych woriont6w projektu tzw.

podsufitkii uwzglgdnienie nojnowszych trend6w i nowinek technicznych, kt6re

jeszcze nie byty wykozystywone w tego typu oprocowqnioch dlo kolejnictwo."

Niepokoi mnie tok sformutowony postulot, zopzeczojqcy worto6ciistniejqcych juz

rozwiqzoh u2ytkowych i estetycznych.
W efekcie powstoto wiele wizuqlizocji nier6zniqcych sig od siebie koncepcji,

wykoreystujqcych jok sie domy3lom ,gdyL nie jest to opisone Swiotto OLED. Nie

pzekonujq mnie umieszczone no suficie wogonu np. ksztotty dropie2nych w odbioze

trojkqt6w cal nap1emiennie rozmieszczonych togodnych potkul. Rozwiqzywonie

to kiego zo godnienio projektowego powin no by6 podpozqd kowo ne

funkcjonolnolci, q nie wqriontowoniu stylistycznemu, oportemu no r62nicowoniu

groficznym.

Bogoto zilustrowonym zodoniem projektowym jesi reolizocjo systemu okcesori6w

pielggnocyjnych dlo nojmtodszych dzieci . Zleceniodowcq byio firmo Moltex,

zomiezojqco zreolizowq6 to wdro2enie w romqch projektu bodowczego,

finonsowonego przezPARP. Hobilitont pzyloczyt opieszoto66 biurokrotycznq,

ogroniczojqcq czos no wykononie projektu i dokumentocjiwykonowczej do 3

miesigcy. Pisze r6wnie2,2e "....firmo zodecydowoto o potzebie wzbogocenio swojej

oferty o kolejne produkty o nowym wzornictwie ifunkcji, kt6re ronzezylyby do5c

znocznie profil produkcji." Czymjest w tokim rozie wzornictwo je5liwyiqczYcz niego

funkcjg ? Stylizqcjq ksztottu? Estetykq formy?

w tym projekcie nie pozwolono Autorowi no wykorzystonie swojego projektowego

do6wiodczenio, jok i opinii os6b u2ywojqcych tokich pzedmiot6w iw efekcie

powstot produkt nie r62niqcy sig hiczym od innych, funkcjonujqcych no rynku' Z opisu

wyniko, 2e nowotorskie rozwiqzonio zookcepiowqno tylko w nocniku. Szkodo, ze w

oprocowo niu ilustrocyjnym nie zostoiy pod piso ne wizuolizqcje projekt6w przyj gtych

do wdro2enio, jest pokozonych wiele woriont6w bez wskozonio, kt6ry jest finolnym'

osobnq czgsciq sq projekty, kt6re Hqbilitont stwozyt jok pisze "nq wtqsny u2ytek - bez

zlecenio i bez inwestoro. Szkodo, 2e pomimo deklorocji, ze jednym z gt6wnych

nozgdzi dlo Autoro jest rysunek, nie zostoty pzedstowione szkice, kt6re mogtyby

pokozo6 proces twozenio i emocjonqlnoS6 zowortq w poszczeg6lnych

koncepcjoch. Oglqdomy tylko wizuolizocje bez mo2liwoScizogtgbienio si9 w drogg

projektowq. Sofy sprowiojq wro2enie nieco udziwnionych bez uzosodnienio forin'



Budzi tez mojq wqtpliwo66 mo2liwo56 reolizocji sofy w zoprezentowonym ksztotcie
pod wzglgdem technologicznym. My5lg, ze outor mo tg 5wiodomoS6 i dopuszczo
ewolucjg projektu. Pozytywnie oceniom, notomiost, koncept kzeslo "triongle box",
joko prostego potqczenio siedzisko imiejsco do pzechowywonio. W minimolistycznej
formie pzecinojqcych sig pod kqtem ploszctlzn - rozwiqzone zostoiy ospekty
ergonomiczne i u2ytkowe,gdy2funkcjo odto2enio pzedmiot6w pod siedzisko, nie
trocqc prry tym wygody uitkowoni, wydoje sie by6 proktycznym rozwiqzoniem.

Om6wlenie wskqloneqo dzlelq
Projektem, kt6ry wskozuje Hobilitont, joko dzieto ospirujqce do spetnieniq worunk6w,
okre6lonych w ort.l 6 vst.2 z dn. l4 morcq 2003 roku o stopnioch noukowych i tytule
oroz o stopnioch i tytule w zokresie sztuki wg Dz. Ustow z 2O1 6 r. poz. 882, 131 I z dniq
21.06.2016 roku w sprowie szczeg6towego trybu i worunk6w przeprowqdzonio

czynno5ciw pzewodzie doktorskim, w postgpowoniu hobilitocyjnym oroz w
postgpowoniu o nodonie tytutu profesoro - jest projekt fotelo oudytoryjnego SELLA.
Foteljest kontynuocjq wczeSniejszej koncepcji dlo tej somej firmy. BodZcem do
podjgcio wsp6tprocy nod projektem byto unijne dofinonsowonie firmy SELLA. Jok
podkreSlo Autor pozwolito ono no zostosowonie petnego stondordu projekiowqnio.

Byto mo2liwo56 pzej5cio poszczeg6lnych etop6w: od ustoleniozotoLeh, poprzez

oprocowonie zokresu zodoti dlo poszczeg6lnych cztonk6w zespolu do
prototypowonio i testowonio modelu, bgdqcego fozq pzedwdro2eniowq. Po

doktodnym zopoznoniu sie z normqmi, kt6re musi tokispzgi spetnio6 Hobil itqnt
przystqpit do projektowonio. Woznym elementem , determinujqcym konstruowonie

cotoici byto podstowo fotelo, no kt6rej osodzoto sig siedzisko i oporcie oroz blot.

Nole2oto okre6li6 konstrukcyjnie spos6b opuszczonio siedzisko, uwzglgdniqjqc

sytuocje ewo kuocyjne. N ojpopul orniejszym rozwiqzo niem jest sktodo nie
growitocyjne, gdy pod odpowiednio umiejscowionym cig2orem ploszcnlzno

siedzenio ustowio sie w pionie. Projektont zoproponowot zostosowonie sprqzyny,

kt6re pozwolito no zmniejszenie ciq2oru i rozmioru iego elementu. No tym etopie

rozpoczqlo sie proco zbudowonio systemu, spetniojqcego wszystkie zoto2enio

Autoro. Myflg,2e du2e znoczenie mioto do3wiodczenie we wsp6tprocy z firmomi

produkcyjnymi, co pzejowioto sig dobrq komunikqcjq z inzynieromi, konstruktorqmi

itechnologomi. Rolo designero polego w6wczos w du2ej mieze no koordynocji

dziotqh pomigdzy poszczeg6lnymi specjolistomi i dboniu o r6wnowogq pomigdzy

formq o funkcjq. Zoprojektowonie pojedynczego fotelq, kt6ry spetnio postowione

mu zotozenio, jok np. odwieszonie torby, odktqdonie dokument6w czy montoZ

gniozd elektrycznych iinternetowych musi by6 zweryfikowone przez mozliwoS6

zestowiqnio wielu tokich foteliw r62nych konfigurocjoch. I to jest dodotkowe

wyzwonie dlo projektonto, gdy|iniegrocjo z podtozem jest decyzjq wiqzqcq, nowet

pW uwzglgdnieniu odlegto5ci normotywnych. Woznq kwestiq dlo projektonto

jest wygod o prrysztego u2ytkowniko, pzy jednoczesnej Swiodomo6ci wzglgd6w

ekonomicznych r6znych pzestzeni, w ki6rejfunkcjonujq fotele. Wqrte podkre6lenio

p;zy oprqcowywoniu tego obiekiu jest my5lenie o nim joko wyposo2eniu

uniwersolnym. I tok dzigki mozliwoScizmiony kqto nochylenio oporcio siedzisko.

opr6czfunkcji fotelo oudytoryjnego uzyskuje sig fotel kinowy. Podobnie jest z



modyfikocjq obicio siedziskq : mo2no pozosto6 przy sklejce lub zostosowo6 r62ne
gruboSci pionek poliuretonowych i rodzoju tkonin topicerskich w zqlezno5ci od
przeznaczenio. Dodotkowq obiekcjq, czgsto towozyszqcq projektontom jest sprowo
wytrzymoto5ci donego pzedmiotu. I r6wniez w tym paypodku Autor prryznoje,2e
przyjqt zbyl dvry morgines wytaymolo6ciowy no wiqkszoS6 pzekroj6w i gruboici.
Efektem byt zbyt du2y cigzor i ostotecznie koszt wytwozeniq. W tok prowidtowo
prowodzonym procesie projektowo - wdrozeniowym no tym etopie sprowdzonio
prototypu zesp6t projektowy jest w stonie wyeliminowo6 wiele niedoskonotoSci
konstrukcyjnych, moteriotowych czy estetycznych. I tok , jok pisze Hobiliiont
" ...Powsfot wyr6b funkcjonolny, ciekowy stylistycznie i speiniojqcy oczekiwonio tok
inwestoro jok i jego klient6w." Zgodzom sig z tq opiniq.

Om6wienie dorobku dydoklyczneoo
Pzy wieloletniej proktyce projektowej Hobilitonto - do5wiodczenie dydoktyczne jest
zoledwie IO-letnie. Propozycjg nquczonio student6w otzymot i przyjqt joko
do5wiqdczony ju2 projektont wzornictwo pzemyslowego. Osodzenie tok
uksztottowonej zowodowo osobowo5ci no Wydziole Inzynierii Mechonicznej no
U niwersytecie Te c h n olo giczn o-P zyrod ni czy m w Byd g os zczy wy d{ e si g by6
dziotoniem "po linii". Proktyko spotyko sig ze sprofilowonym kontekstem
projektowqnio. W procowni , prowodzonej przez Hobiliiqnto podejmowone sq
6wiczenio bordzo zr62nicowone.pod wzglgdem temqtu, jok izokresu oprocowonio,
np. : fotel sktodony, tooletko czy zestow pojemnik6w no kosmetyki. Uwozom, 2e
worto by w tych projektoch po5wigci6 wigcejczosu no wyprocowonie zosodnoSci
funkcjonolnejw potqczeniu z logikq formy, niz nq somq stylizocjg ksztotiu. W5rod
pzedstowionych kilku proc dyplomowych moje szczeg6lne uznonie wzbudzo projekt
roweru turystycznego Dromedor. Mo formg dwu5lodu uniwersolnego,
odzwierciedlonq w linii romy. Coto56 jest uksztottowono w spos6b budzqcy zoufqnie,
co do konstrukcji , o jednocze5nie strono esteiyczno z zoprojektowonq grofikq i
kolorystykq wzbudzq chg6 jego posiodonio. Projekt zostot wymodelowony w skoli
l:1, w neutrolnej szoro5ci, podkre5lojqc swoj prototypowy chorokter.
lstotno rolg w cyklu dydoktycznym, reolizowonym no Wydziole In2ynierii Moteriotowej
odgrywo wsp6lprocq z firmomizewngtznymi. Siudenci mojq mozliwo56
uczestnictwo zor6wno w wqrsztqtqch projektowych, jok i projektowoniu produkt6w,
osodzonych w konkretnych reolioch produkcyjnych donejfirmy. Wyr6zniojqcym sig
no tle innych - portnerem jest PESA, joko lider produkcji pojozd6w szynowych w
Polsce. Pzetomowym momentem , jok pisze Autor, byto otworcie 3 lot temu
lqborqtorium bodofr struktur wielkogoborytowych, wyposozenie kt6rego zostoio
sfinonsowane przezNorodowe Centrum Bodqfi i Rozwoju w romoch progromu
INNOTECH.
Projektem, gto3nym mediolnie imojqcym bezpo5rednie pzetozenie no zmiong
otoczenio miosto Bydgoszcz, zreolizowonym we wsp6tprqcy Uniwersytetu i Uzgdu
Miosto byt konkurs no miejskie towki. W efekcie ronluygnigcio konkursu nogrodzono
3 projekty, z kt6rych to 2 udoto sie zreolizowo6 i osodzi6 w miejscu docelowym.
Pozostote propozycje by6 mo2e r6wniez udo sig wykono6. Cyt." No wysiowie
mogli5my zobocnle projekty proste i czytelne pod wzglgdem formy, qle i pomysiy



bordzo rozbudowone ibogote pod wzglgdem stylistyki, mocnozoznaczojqce swo
obecno56 w przestzeni. Mo2no byto obejze6 zor6wno propozycje, kt6re pigknie
komponujq sig z otoczeniem, jok i tokie kt6re stonowiq kontrost z nim, dominujqc,
twozqc nowo joko56 tej pzestzeni, zmieniojqc jq i okre5lojqc od nowo."

Trudno nie zgodzi6 sig z pzekononiem dr. Fojtonowskiego, ze mojqc tok duzq
proktykg we wsp6tprocy zprzemystem powinien dzieli6 sig swym bogotym
doSwiodczeniem. Tylko, ze w procy "nquczycielo designu" chodzi o coS wigcej niz
konsultocje no poziomie technologiczno - konstrukcyjnym.Czytomy : " Po studioch
mtody odept sztuki projektowej potzebuje zwykle 2-3loto, by sto6 sig w petni
Swiodomym projektontem, by Swiodomie iz rozmysiem kozysto6 zzopleczo
technologiczno - moteriotowego jokie zo nim stoi. Musi pzez ten czos wdro2y6 sig w
tojniki technologii, kt6ro coty czos goni do pzodu i co rusz podsyto nom nowe
mozliwoSci. " Toki spos6b postzegonio problemu Designu budzi moje wqtpliwo6ci.
Nojwozniejszo jest szeroko Swiodomo56 problemotyki, kt6ro moze by6 rozwiqzono
innowocyjnie w prosty spos6b, pzy wykozystoniu storych iechnologii, potwierdzojqc
klosg projektonto. Rozw'rjonie wyobro2nii tw6rczego my5lenio u student6w jest
r6wnie wo2ne, o mo2e iwozniejsze ni2 pokozywonie nojbordziej optymolnych
rozwiqzoh technicznych i Sledzenie nowo5ci technologicznych. Dynomicznie
zmieniojqco sig sytuocjo no Swiecie nie pozostoje bez wplywu nq roznorokie obszory
zycio czlowiekq. Design jest jednym z tych, kt6ry ulego wyroZnej redefinicji. Miodo56,
ktorej jest bli2szo "onolizo" - w umiejgtnoSci "syntezy" pedogog6w powinno znolei6
pod powie d2 do r ozwiqnlwo n io zo g o d nie 6 proje ktowyc h.

Oceno wskozonego dzieto, dorobku projektowego , jok i dydoktyki nie jest dlo mnie
zqdoniem lotwym. Niezopzeczolnym jest foki, 2e Pon dr Romuold Fojtonowskijest
doiwiodczonym projektontem, reolizujqcym wiele wdrozeri w zokresie wzornictwo
pzemyslowego. Jest to konkretno, solidno prqco. Rzec by mo2nq "roboto ligowo".
Pzydotno jest tu umiejgtno56 komputerowego wspomogonio projektowonio, w
kt6rym Hobilitont uzyskot biegto56. Wizuolizocje sq typowym w swojejspecyfice
doskonotym obrozem pzysztego paedmiotu. Czosem nowet wyglqdojq lepiej ni2
zreolizowony obiekt iw6wczos to one sq prezentowone w kotologu produktowym
donejfirmy. tok jok mioto to miejsce w pzypodku Stell i . R6wniez czgsto finolny projekt
odbiego od poczqtkowych projektow Projektonto i tu nosuwq sig pytonie,czy to jest
wytqcznie ogroniczenie technologibzno - ekonomiczne? Mo2e brok idei, wortej
zochowonio wptywo no obni2enie "korty pzetorgowej" w dyskusjoch z inwestorem?
Brokuje miw tw6rczo5ci Hobilitonto tego, co teoretycy designu nozywojq
"projektowoniem spekulotywnym", prowokujqcym do my5lenio, wychodzqcym pozo
czystq u2ytkowo56 istowiojqcym pzed sobq zeczywiste problemy cztowieko.
Mom jednok 6wiodomoS6 wielowqtkowo5ci designu, pzejowiojqcej sig petnieniem
r62nych rol projektowych. Dr. Romuoldowi Fojtonowskiemu pzypodto rolo
projektonto wzornictwo pzemystowego, skupionego no progmotyzmie. I wypetnio jq
bordzo dobze.



KONKTUZJA RECENZJI
dorobku projektowo - oriystycznego, dorobku dydoktycznego oroz wskozonego
dzieto dr. Romuoldo Fojtonowskiego, spozqdzono w aviqzku z pzewodem
hobilitqcyjnym w dziedzinie sztuk plostycznych, w dyscyplinie ortystycznej: sztuki
projektowe, wszczgtym przez Rodg Wydziotu Archiiektury i Wzornictwo Uniwersytetu
Artystycznego w Pozno niu

No podstowie cotolci pzedstowionych mi moteriqi6w, niezbgdnych do nopisonio
niniejszej recenzji , stwierdzqm,2e umiejginoSci dr. Romuoldo Fojtonowskiego
predysponujq go do prowodzenio w petnisomodzielnej dziotolno5ci ortystyczno-
projektowej- i spetniojq wymogonio ustowy z dn. 

,l4.03.2003 
r. o stopniqch i tytule

noukowym oroz o stopnioch i tytule w zqkresie sziuki.
Wnioskuie do Szonownej Rody Wydziotu o nodqnie dr. Romuqldowi Fojtonowskiemu
slopnio Abnoro hobililowonego w dziedzinie sztuk plostycznych, w dyscyplinie
ortystycznej: sztuki Projektowe'

Poznoh, dn. 19 .06.201 7r.

@b*,vc--
dr hob. Mozeno Woliriskq Prof. UAP


