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Recenzja sporzEdzona na okoliczno56 wszczqcia postqpowania o nadanie stopnia
dra habilitacyjnego dla dra Romualda Fajtanowskiego.

Zleceniodawca recenzii  :
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydziaf Architektury i Wzornictwa,
pismo CK, z dnia 5 kwietnia, 2Ot7roku, informujqce o wyznaczeniu mojej osoby recenzentem
w komisj i  habil i tacyjnej do oceny osiqgniqi Pana dra Romualda Fajtanowskiego,
Nr BCK-VIl-L-6235/L7

Dokumentacia zfo2ona przez habil i tanta :
1. Dokumenty

- wniosek o wszczqcie postqpowania habil i tacyjnego
- opis dyplomu uzyskania stopnia doktora
- kwestionariusz osobowy ivg obowiqzujqcego wzoru
- zgoda na f inansowanie postqpowania habil i tacyjnego
- zapis elektroniczny zatqczonych materiat6w na ptycie CD

2. Design 1
- dokumentacja dorobku obejmujqca osiqgniqcia projektowe przed uzyskaniem stopnia

doktora
3. Design 2

- dokumentacja dorobku obejmujqca osiqgniqcia projektowe po uzyskaniu stopnia doktora
4. Dydaktyka

- dokumentacja dorobku obejmujqca osiqgniqcia dydaktyczne po uzyskaniu stopnia doktora
5. Wystawy

- dokumentacja dorobku obejmujqcq dziatania wystawiennicze po uzyskaniu stopnia
doktora i katalog prac fotograficznych z wystawy DEKADA

6. Autoreferat

Dane habi l i tanta:
dr Romuald Fajtanowski ukoriczyt studia magisterskie na Wydziale Architektury i  Wzornictwa
Przemystowego w PWSSP w Gdarisku. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym uzyskat w 1987 roku .

Od ukoriczenia studi6w pracuje w charakterze projektanta dla potrzeb przemyslu, a od roku 2007
zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Stopieri doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej, sztuki projektowe



zostal nadany mu uchwafq Rady Wydzialu Architektury i Wzornictwa ASp w Gdarisku
w dniu 19.  01.  2012 roku.

Ocena autoreferatu.
Autoreferat pisany jest w formie 2yciorysu tw6rczego projektanta.
Wersja polska autoreferatu zawiera 55 stron. Struktura tre6cijest przejrzysta. po czq5ci wstqpnej
14 kolejnych rozdzial6w zawierajq treSci dotyczqce wybranych przez autora projekt6w.
Piqtnasty rozdzial, dotyczy indywidualnych projekt6w powstatych bez zam6wieri zewnqtrznych.
Znajdujq siq w nim r6wnie2 informacje o warsztacie, kt6rym habilitant posluguje siq podczas
projektowania .
Rozdzialy 16 -19 dotyczq pracy dydaktycznej, a kolejne informujq o udziale habil i tanta
w wystawach zbiorowych i o zrealizowanych wystawach indywidualnych. Dowiadujemy siq z nich
jak wa2nym narzqdziem wspomagajEcym projektowanie dla habil i tanta stata siq fotografia i jakq
wa2nq rolq odgrywa jako medium slu2qce przekazywaniu my5ti i  emocji .  To ostatnie nabrato
szczeg6lnych znaczed dla habil i tanta, kt6ry poza dziatalno5ciq projektowq zajmuje siq fotografiq
i z powodzeniem uczestniczy w znaczEcvch wystawach fotograficznych.
Cato5i autoreferatu zakoriczona jest wykazem zrealizowanych projekt6w i 2yciorysem tw6rczym
wrazz listq uzyskanych nagr6d.
Projekty omawiane sq chronologicznie, zgodnie z kolejno6ciq ich powstania. Szczeg6towe
informacje wyjafniajq istotq ka2dego z nich od zalo2eri projektowych, zakres6w i cel6w projektu,
do histori i  powstawania ka2dego z nich. Ka2demu omawianemu projektowi towarzyszy kontekst
zwiqzany ze strategiq zleceniodawcy i z jego kondycjq finansowq jako czynniki zewnqtrzne majqce
wpfyw na projekt ijego realizacjq. Autoreferat wskazuje na zalety i ograniczenia istniejqce dla
projektanta podczas realizowania zlecef dla podmiot6w gospodarczych . Poruszane kwestie pisane
sq jqzykiem przejrzystym i wywa2onym, a ich merytoryczne znaczenia Swiadczq o dojrzatosci
iwysokim poziomie SwiadomoSci projektowej habil i tanta. Opisal realia towarzyszqce swojej
tw6rczo6ci takimijakimi one sa, bez pokusy o koloryzowanie i  bez pr6by podkre5lenia wtasnej
oryginalno5ci.
Pisze o swoich sukcesach i pora2kach. Stawiane tezy i  przytaczane argumenty Swiadczq o du2ym
doiwiadczeniu, o du2ej znajomoSci przedmiotu i  o nabytych kompetencjach zawodowych,
a dotqczona do autoreferatu dokumentacja katalogowa projekt6w jest potwierdzeniem du2ego
potencjafu tw6rczego.
Merytorycznq warto5i autoreferatu oceniam wysoko, a zawarte w nim informacje z powodzeniem
mogE posfu2y6 do przygotowania przez habil i tanta nie jednego tematycznego wystqpienia
iwyktadu autorskiego w uczelni i  poza niq.

Ocena dotaczonego dziefa.
Do oceny w postQpowaniu przewodowym wskazany zostat fotel audytoryjny.
W autoreferacie znajdujq siq informacje o etapach pracy nad projektem, a w dokumentacj i
zatytutowanej Design2 znajdujq siq zdjqcia z prac nad prototypem i zdjqcia koficowego wytworu.
llo6i oraz jakoSi informacjitekstowej i wizualnej wystarczajq dla przeprowadzenia takiej oceny.

W autoreferacie w rozdziale SELLA przedstawiona jest historia projektu i  zato2enia, kt6re
w poczqtkowym etapie okreilit inwestor - jak to czasem bywa we wsp6tpracy projektanta z
przemysfem. Okazato siq jednak niemo2liwym stworzenie projektu bqdqcego kompromisem



pomiQdzy oczekiwaniami przyszfych u2ytkownik6W strategiq inwestora i rachunkiem
ekonomicznym.
Dopiero wsp6tpraca inwestora z plac6wkq naukowq jakq jest Uniwersytet, ju2 na innych
warunkach , bo przy wsparciu bud2etu przez program unijny umo2liwito ponowne rozpoczqcie prac
nad projektem, w kt6rym o zato2eniach i zakresie pracy m6gf ju2 decydowa6 projektant.
Praca nabrala charakteru studialnego, a metodologia pracy nad projektem stata siq bardziej
skuteczna. Jasno zostafy sprecyzowane zato2enia uwzglqdniajqce warunki produkcji, a przede
wszystkim zasady u2ytkowania produktu obejmujqce caly aspekt komfortu zgodnego z warunkami
normatywnymi i  ergonomicznymi. Nastawienie siq na wariantowo6i rozwiqzari i to na ka2dym
etapie projektu sprzyjato dokonaniu optymalnej oceny osiqganych rezultat6w. Na poczqtek
wykonane zostafy modele w skali  1:3, by stopniowo przej5i do prototyp6w wykonanych w skali
rzeczywistej i w docelowym materiale. W efekcie finalnym powstal prototyp fotela audytoryjnego
kt6ry w tatwy spos6b, dokonujqc zmiany nachylenia oparcia, mo2e byi r6wnie2 wykorzystany jako

fotel kinowy. Prototyp spelnia wszystkie przedprojektowe zato2enia i przewiduje r62ne inne
sytuacje wynikajqce z jego eksploatacji, jak zasady monta2u w r62nych konfiguracjach
przestrzennych, dokonywania napraw i jego demonta2u. Tak ujqte zalo2enia uwzglqdniajqce 162ne
aspekty pojawienia siq produktu Swiadczq o du2ej dojrzafoSci projektanta.
W powstatym prototypie wyrainie widoczna jest logika obecna w jego strukturze. Nie ma tu
przypadkowych element6w skladowych i nie ma przypadkowych ksztatt6w. Wszystkie detale
sktadajqce siq na cafo5i przyporzqdkowane sE wewnqtrznym relacjom funkcjonalnym i formalnym.
Wizualnie fotel prezentuje siq znakomicie i  budzi zaufanie do komfortu u2ytkowego jaki oferuje.

Ocena osiagniei tw6rczvch.
Tw6rczo56 projektowa habilitanta charakteryzuje siq r62norodnoSciq zrealizowanych temat6w z
r62nych obszar6w problemowych. Za ka2dym razem sq to jednak obiekty u2ytkowe i powstaty one
na zam6wienia podmiot6w gospodarczych i przewidziane byly do realizacj i  przemysfowymi

6rodkami wytwarzania.
Od 1986 do 2011 roku przewa2afy projekty drobnych element6w wyposa2enia wnqtrz oraz
p rzed m ioty u2ytkowan e w gospod a rstwie d omowym.
Projekty powstale po uzyskaniu stopnia doktora charakteryzujq siq ju2 innq problematykq
wymagajqcq od projektanta rozstrzygniqd bardziej dojrzalych i umiejqtnodciq wsp6tpracy z
konstruktorami, technologami, jak r6wnie2 z umiejqtnoSciq zmierzania siq z kontekstem
ekonomicznym, strategiq wdro2eniowq i przewidywania efekt6w spotecznych wynikajqcych z
pojawienia siq nowego produktu.
Powstaty m. innymi projekty:

- obudowy kruszarki f irmy MAKRUSZ
- wtryskarki do tworzyw sztucznych
- fotela audytoryjnego
- krzesta konferencyjnego Bejot
- krzestaprzemystowego
- stojaka pod kropl6wki
- sufi t6w z panelami o5wietleniowymi dla Srodk6w transportu

W ka2dym z powstatych projekt6w tego okresu, pomimo ich r62norodno6ci, wyrainie widoczna jest

Swiadomoii projektowa i osobowo6i jakq reprezentuje sobq habil i tant. Jest z pewnoSciq
projektantem wra2liwym na formq i estetykq projektowanych obiekt6w ale r6wnie2, a mo2e przede
wszystkim, Swiadomie przestrzega aspekt6w ich funkcjonowania.
Zdaje sobie sprawq, 2e projektowanie obiekt6w u2ytkowych ostatecznie jest projektowaniem



relacji u2ytkownika z nimi. Taka postawa sprawia, 2e nowy produkt jest akceptowany przez

u2ytkownika dziqki cechom wizualnym a jednocze6nie ma wyralnie okre6lony sw6j sens u2ytkowy.
projekty zabudowy maszyn charakteryzujq siq nie tylko troskq o formq, zestawienia kolorystyczne,

identyfikacjq wizualnq f irmy ale r6wnie2 uwzglqdniajq warunki obsfugi urzqdzenia, jak r6wnie2

warunki technicznej obslugi zwiqzanej z konserwacjq, czy ewentualnymi naprawami.
podobnie jest z innymi projektami. Przyktadem mogQ by6 projekty realizowane w ramach programu

badawczego finansowanego przez PARP. W efekcie tych prac powstato siedzisko dla matego

dziecka, kt6re dziqki dodatkowemu wyposa2eniu isystemowi dokonywania potqczeri mo2e pelni i

kilka funkcji i mo2e by6 przeznaczone do r62nych zastosowafi. Wynikajq z tego oszczqdno6ci dla

producenta i  dla kl ienta, kt6ry nie musi nabywad ki lku wariant6w krzesetek.

Wszystkie projektowane obiekty wyr62niajq siq swoimi cechami u2ytkowymijak r6wnie2 walorami

estetycznym i zd efi niowa nym i form q, u2ytym m ateri af em i ko lorystykq.

Bogaty warsztat projektowy obfitujqcy w narzqdzia, wykorzystujqcy r6wnie2 fotografiq sprawit, 2e

opr6cz dzialalnoici projektowej habilitant realizuje siq jako fotograf. Uczestniczy w wystawach

i konkursach fotograficznych zdobywajqc liczne nagrody.

Najwa2niejsze to;
- portfolio 2005- lt edycio, Warszawa 2005, Gl6wna nagroda
- Miqdzynarodowy Konkurs W obiektywie, Kalisz 2006, Grand Prix
- Miqdzynarodowy Konkurs Wielkopolska 2007, Poznafi 2OO7, Nagroda Gt6wna

Za swojq dziafalno56 projektowq uhonorowany zostaf zfotym medalem na Miqdzynarodowych

Targach Poznafskich w roku 1989,L991,1995,L997, 1998.

Wykaz wszystkich otrzymanych nagr:6d znajduje siq w dokumentacji przewodowej.

Ocena osiagniei dvda ktvcznvch.
praca dydaktyczna habil i tanta w uczelni poprzedzona byta dwudziestoletniq praktykq zawodowq.

Jako projektant habil i tant wsp6lpracowal z producentami podejmujqc siq 162nych zam6wieri.

Realizacje przewidywane byty w 162nych technologiach z zastosowaniem 162nych material6w.

Te bogate doSwiadczenia praktyczne i logistyczne pozwalajqce prawidtowo organizowai proces

projektowania staty siq podstawq ustalenia strategii  nauczania w Zakfadzie Wzornictwa

Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczgo w Bydgoszczy. Efektem przyjqtej strategiijest sylwetka

absolwenta charakteryzujqca siq kompetencjami i  umiejqtnoSciami dziatania w obszarach

wzornictwa igrafiki projektowej.Zapoznanie przyszfych projektant6w z realiamiwykonawczymi

istniejqcymiw przemy5le iw innych podmiotach gospodarczych odbywa siq przez warsztaty
projektowe, praktyki i sta2e organizowane w przedsiqbiorstwach i w firmach wsp6tpracujqcych z

Uniwersytetem.
Studenci poznajq na nich ro|ne technologie wykonawcze oraz warunki i  procesy wdra2ania
projekt6w do produkcji .  Przy tej okazji  zrealizowane zostaty tematy jak;

ekspozytory wraz z zabezpieczeniami dla sprzqtu elektronicznego, projekty lawek i innych

elem ent6w wyposa2e n ia otwa rtych p rzestrzen i pu b licznych.
W konkursie organizowanym przezUrzqd Miasta w Bydgoszczy, studenci otrzymaligt6wne

nagrody i wyr62nienia, a ki lka wybranych prac wytypowano do realizacj i .  W dokumentacj i
przewodowej znajduje siq katalog zawierajqcy przykfady prac semestralnych i dyplomowych.
Sq one potwierdzeniem dobrze realizowanego programu dydaktycznego i zawierajq nie tylko
interesujqce prace z zakresu produktu lecz r6wnie2 5wiadczq o wszechstronnym przygotowaniu

student6w do projektowania i do prezentowania efekt6w swoich prac.



Konkluzia.
Z przedstawionej dokumentacji wynika, 2e kariera zawodowa habilitanta miata prawidtowy
przebieg, a zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Uczelni byta tego
naturalnq konsekwencjq.
Osiqgniqcia tw6rcze i pedagogiczne oraz wktad w ksztattowanie prawidtowych kryteri6w
wartoSciowania jak r6wnie2 wktad w ksztattowaniu estetycznych postaw w spoteczeristwie nale2y
wysoko oceni6.
Niniejszym stwierdzam, 2e osiqgniqcia tw6rcze i dydaktyczne Pana dra Romualda Fajtanowskiego
w pefnispetniajq wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku, z p62n. Zmianami o stopniach
naukowych itytule oraz o stopniach itytutach w zakresie sztuki, stawiane kandydatom do stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe.


