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UPCYKLING 

- alternatywne materiały

Projekt jest odpowiedzią na problem 

nieodpowiedzialnego projektowania, 

wytwarzającego odpady poddawane 

kosztownemu recyklingowi. Staramy się 

czerpać materiały bezpośrednio z naszych 

domów, biorąc pod uwagę codziennie 

wytwarzane śmieci biodegradowalne. 

Fusy, skorupki jajek, wosk, wióry, czy 

herbata stają się dla nas surowcem do 

stworzenia niecodziennych form za 

sprawą zbudowanego przez nas od 

podstaw urządzenia do ich odlewu.
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UPCYKLING - alternativní materiály

Projekt reaguje na problém 

nezodpovědného projektování vytvářejícího 

odpady, které se následně musejí nákladně 

recyklovat. Snažíme se čerpat materiál 

přímo z našich domovů a hledáme mezi 

každodenně vznikajícím biologicky 

odbouratelným odpadem. Kávová sedlina, 

skořápky vajec, vosk, třísky nebo čaj se pro 

nás stávají surovinou pro vytváření 

netuctových forem díky zařízení pro výrobu 

odlitků, které jsme vytvořili od základu.

Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  – UPCYKLING

Tomasz Ferczykowski, Michał Kozłowski – EDGER

Dorota Gondka -  BERRY

Sonia Kalandyk, Anna Pielesz – MOD.

Marta Kincel, Barbara Stelmachowska – LUCYNA

Dominik Kłóś – ZAGAJ

Marianna Konieczna -  KUCHNIA W PLENERZE

Kinga Kostka -  WIKLINOVA

Natalia Kozieł, Aleksandra Krystosiak – PRZY.STAŃ

Kinga Krężel – PLECAK Z ROGOŻYNY

Agata Łobaczuk – WODA W MIEŚCIE

Alexander Litwiński, Antoni Michalak, Anna Nana Piękoś – STUDNIA

Wioletta Mikołajczyk – ROSNĘ Z DZIECKIEM

Joanna Muszyńska, Mateusz Walczak – RUCHOMY FALOCHRON

Adrianna Paskiewicz – ORBIO

Aleksandra Rutkowska – AERIS AQUAPONICS

Barbara Stelmachowska – VEGAN, RECYCLED, HANDMADE

Barbara Stelmachowska – COOLGARDE

Bruno Szenk – EO

Agata Śmieszko – ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU

Emilia Szeszko – ZLEW KUCHENNY

Robert Wałęsiak – EDIE

Natalia Wiśniewska – RETURN TO NATURE

Martyna Włodarska – WYCISKARKA

Weronika Żytko - HEKSO
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Tomasz Ferczykowski
ferczykowski@gmail.com

Michał Kozłowski
mppkozlowski@gmail.com

EDGER - stoliki kawowe Siwa zastawa stołowa 

BERRY

Dorota Gondko
d.gondko@gmailcom

EDGER to stoliki kawowe, które w swym 

założeniu skierowane są na rynek 

konfigurowalnych produktów. Bazują na 

ponownym przetworzeniu materiałów       

i ich wykorzystaniem do konstrukcji           

i konfiguracji mebla w duchu upcyklingu. 

Produkt został dostosowany do łatwego    

i samodzielnego montażu oraz 

ekonomicznego transportu w płaskiej 

paczce. Mały i okrągły kształt stolika 

idealnie wpisze się do każdej przestrzeni.

Zastawa stołowa Berry nawiązuje do 

ruchu slow life i ma zachęcać do 

wspólnych posiłków. Ułatwia dzielenie się 

jedzeniem dzięki ruchomemu 

centralnemu naczyniu i profilowanym 

ściankom. Brak szkliwa zapewnia kontakt 

z naturalnym materiałem (glina, drewno). 

Naczynia długo utrzymują ciepło. 

Wypalone są techniką siwienia, 

charakterystyczną dla Europy Wschodniej, 

w Polsce popularną na południu                

i wschodzie.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

EDGER – kávové stolky 

EDGER jsou kávové stolky, které jsou svou 

myšlenkou určeny pro trh 

konfigurovatelných produktů. Vycházejí     

z opakovaně zpracovaných materiálů        

a z jejich využití pro tvorbu a konfiguraci 

nábytku v duchu upcyklingu. Produkt je 

uzpůsoben pro snadnou uživatelskou 

montáž a ekonomickou dopravu v plochém 

balíčku. Malý a kulatý tvar stolečku 

perfektně zapadne do každého prostoru.

Šedý jídelní servis Berry

Jídelní servis Berry navazuje na hnutí slow 

life a má motivovat ke společnému jídlu. 

Usnadňuje sdílení jídla díky pohyblivé 

centrální nádobě a profilovaným stěnám. 

Absence glazury poskytuje kontakt             

s přírodními materiály (hlína, dřevo). 

Nádoby dlouho drží teplo. Vypalují se 

redukčně, což je charakteristické pro 

východní Evropu, v Polsku byla tato 

technika oblíbená na jihu a východě.
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Sonia Kalandyk
soniakalandyk@gmail.com

Anna Pielesz
aa.pielesz@gmail.com

Kolekcja akcesoriów

wyposażenia wnętrz mod.

Mod. to rodzina elementów wyposażenia 

wnętrz, wykorzystująca poprodukcyjny 

odpad kamienia. Projekt jest naszą 

odpowiedzią na marnotrawienie tego 

pięknego surowca, który postanowiłyśmy 

połączyć z innymi materiałami 

naturalnymi. Kolekcja powstała ze 

sprzeciwu wobec nadmiernej konsumpcji 

i nadprodukcji. Jej istotą jest trwałość 

oraz ponadczasowość. 

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Lampa stołowa przeznaczona do 

samodzielnego montażu/ demontażu.    

Po złożeniu mieści się w pudełku              

o wymiarach 45 x 25 x 8 cm. Ramie lampy 

mocowane jest w podstawie na zasadzie 

klinowania, natomiast klosz montowany 

jest w ramieniu za pomocą 2 śrub 

motylkowych bez użycia narzędzi. Całość 

wykonana z naturalnych materiałów 

(papier, drewno) podlegających 

recyclingowi.

Marta Kincel
martakincel@gmail.com

Barbara Stelmachowska
b.stelmachowska@gmail.com

LUCYNA - ekologiczna 

lampa dla nomadów mod. 

Mod. je rodina vybavení interiéru, 

využívající kamenný výrobní odpad. 

Projekt je naší reakcí na mrhání touto 

krásnou surovinou, kterou jsme se rozhodli 

spojit s jiným přírodním materiálem. 

Kolekce vznikla jako protest proti 

přehnanému konzumu a nadvýrobě. Jejím 

základním principem je trvanlivost a 

nadčasovost. 

Lucyna

Stolní lampa určená pro montáž 

/demontáž svépomocí. Po sestavení se 

vejde do krabičky o rozměrech 45x25x8 cm. 

Rameno lampy se upevňuje na principu 

zaklínění, kdežto stínidlo se montuje na 

rameno pomocí 2 křídlových šroubů bez 

použití nářadí. Vše je vyrobeno z přírodních 

recyklovatelných materiálů (papír, dřevo).
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Marianna Konieczna
koniec.mar@gmail.com

Kuchnia w naturze. Projekt 

zestawu do tworzenia 

i przygotowania posiłków

Kuchnia w naturze to rozwiązanie do 

przygotowywania posiłków w plenerze, 

których składniki czerpiemy z otaczającego 

nas środowiska. Zestaw zachęca do 

odnalezienia równowagi w świecie natury. 

Potrawy wykonywane są z dostępnych 

roślin i gotowane na ognisku. Wracamy    

w ten sposób do dawnych zwyczajów         

i odkrywamy jak bardzo życie człowieka 

związane jest z otaczającym go światem.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

ZAGAJ - słoik na grzyby

Dominik Kłóś 
dominikklos@onet.eu

Zagaj jest pretekstem do kultywowania     

i pielęgnowania pięknej tradycji czerpania 

darów natury. Zagaj - terenem 

porośniętym drzewami może też kojarzyć 

się ze słowem „zagajać” czyli rozpoczynać 

dyskusję – na grzybobraniu, przy stole,    

o ekologii. Grzybobranie to rytuał, to 

ukłon ku filozofii slow life, celebrowaniu 

chwil oraz możliwości przebywania          

w naturze, z innymi ludźmi a nie tylko 

pomiędzy nimi.

Zagaj – nádobka na houby 

Zagaj je záminkou ke kultivaci a pěstování 

krásné tradice čerpání darů přírody. Zagaj 

– v polštině může mít dvě konotace – buď 

lesík, nebo počátek diskuse  – při sběru 

hub, u stolu, o ekologii. Sběr hub je rituál, 

je to příspěvek k filozofii slow life, prožívání 

přítomného okamžiku a možnosti být v 

přírodě, společně s jinými lidmi a nikoliv 

jen mezi nimi.

Kuchyně v přírodě. Návrh soupravy pro 

přípravu pokrmů

Kuchyně v přírodě je řešení pro venkovní 

přípravu jídel, kdy ingredience čerpáme      

z našeho okolí. Souprava motivuje ke 

znovunalezení rovnováhy ve světě přírody. 

Jídla se připravují z dostupných rostlin       

a vaří se na ohni. Takto se vracíme             

k dávným zvykům a objevujeme, jak úzce 

je život člověka spjat se světem, který nás 

obklopuje.
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Kinga Krężel
kinga.maria.krezel@gmail.com

Plecak z rogożyny

Plecak składa się z dwóch elementów       

- wyplatanego kosza i tekstylnej, 

wyjmowanej wyściółki. Całości dopełniają 

skórzane oraz bawełniane wykończenia. 

Dwudzielna forma plecaka pozwala na 

wypranie lub wymianę bawełnianego 

wkładu. Wszystkie elementy plecaka 

wykonane są z naturalnych, przyjaznych 

dla środowiska surowców. Ideą projektu 

jest połączenie współczesności z tradycją 

wykorzystując znane techniki 

plecionkarskie do tworzenia 

nowoczesnych obiektów. 

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Wiklinova to pomysł na odkrycie wikliny 

na nowo, poprzez użycie jej do projektu 

kolekcji toreb. Gabaryty mniejszej torebki 

podyktowane są tym, co nosimy na co 

dzień: portfel, klucze, kalendarz czy 

książka, natomiast większa torba sprawdzi 

się na zakupach, kiedy przenosimy więcej 

rzeczy. Sztywny wiklinowy korpus pozwala 

na bezpieczne przechowywanie,                

a połączenie ze skórą dodaje jej elegancji.

WIKLINOVA

Kinga Kostka
kostka.kinga@gmail.com

WIKLINOVA

Wiklinova je nápad, jak znovu objevit rákos 

jeho použitím v projektu kolekce tašek. 

Rozměry menší tašky vycházejí z toho, co   

s sebou nosíme každý den: peněženku, 

klíče, diář nebo knihu, kdežto větší taška se 

osvědčí na nákupech, kdy přenášíme více 

věcí. Pevná rákosová konstrukce umožňuje 

bezpečné uložení věcí a spojení s kůží ji 

propůjčuje eleganci.

Rákosový batoh 

Batoh se skládá ze dvou dílů - pleteného 

koše a textilní vyjímatelné vložky. Vše 

doplňují kožené a bavlněné detaily. 

Dvouvrstvá konstrukce batohu umožňuje 

vyprat nebo vyměnit bavlněnou vnitřní 

část. Všechny části batohu jsou vyrobeny   

z přírodních materiálů přátelských vůči 

životnímu prostředí. Projekt vychází           

z myšlenky propojení současnosti s tradicí  

s využitím známých košíkářských technik 

pro tvorbu moderních objektů. 
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kinga.maria.krezel@gmail.com
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Agata Łobaczuk
alobaczuk@gmail.com

Woda w mieście - zestaw

naczyń z kamionki

Projekt ma nakłonić użytkownika do 

bezpośredniego spożycia wody z kranu. 

Zmienić jego podejście do kranówki. 

Nauczyć jak jej nie marnować, jak sprawić 

aby jej walory smakowe czy mineralne 

były najkorzystniejsze. Ale przede 

wszystkim przyczynić się do ograniczenia 

negatywnych skutków produkcji wody 

butelkowanej, która jest wielokrotnie 

droższa a nie odbiega jakością od tej, 

którą mamy w naszych kranach.

Krążenie wody jako element równowagi   

w przyrodzie stanowi główną ideę 

projektu. Uświadamiamy wartość               

i możliwości zastosowania wody 

deszczowej. W skład rodziny mebli 

parkowych wchodzi latarnia z funkcją 

poidła oraz ławka posiadająca obrotowe 

listewki w siedzisku, które pozwalają na 

jego szybkie osuszenie po deszczu. 

Obiekty zostały wykonane z materiałów 

podlegających procesowi recyklingu.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Natalia Kozieł
kozielnataliaa@gmail.com

Aleksandra Krystosiak
krystosiak.aleksandra@gmail.com

PRZY.STAŃ PRZY.STAŃ  [PO.STŮJ] 

Koloběh vody jako prvek rovnováhy           

v přírodě představuje hlavní myšlenku 

projektu. Uvědomujeme si hodnotu           

a možnost využití dešťové vody. Do rodiny 

parkového nábytku patří lucerna s funkcí 

fontánky a lavička s otočnými lištami         

v sedací části, které umožňují její rychlé 

osušení po dešti. Objekty jsou zhotoveny    

z recyklovatelných materiálů.

Souprava kameninového nádobí

Projekt má přimět uživatele k pití vody 

přímo z vodovodu. Má změnit jeho přístup 

ke kohoutkové vodě. Učí, jak kohoutkovou 

vodou nemrhat a co dělat, aby její chuťové 

i minerální vlastnosti byly co nejlepší. 

Především však má přispět k omezení 

negativních důsledků výroby láhvové vody, 

která je mnohonásobně dražší a jejíž 

kvalita se neliší od té, která nám teče         

z kohoutku.
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Wioletta Mikołajczyk
w.u.mikolajczak@gmail.com

Rosnę z dzieckiem - 

wzorniczy projekt mebla 

Projekt mebla rosnącego z dzieckiem. 

Mebel o konstrukcji opartej na 

niekonwencjonalnym sposobie łączenia, 

polegającym na osadzeniu odpowiednio 

wyprofilowanego czopa w gnieździe, 

który blokuje się we wszystkich 

kierunkach i nie wymaga użycia narzędzi 

podczas składania. Zastosowane łączenie 

powstaje z wycięcia płaskich elementów. 

Eliminuje dodatkowe procesy produkcji     

i ogranicza zużycie materiałów.
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Aleksander Litwiński

Antoni Michalak
lukasz.antoni.michalak@gmail.com

Anna Nana Piękniś
ana.nana.p@gmail.com

STUDNIA - projekt

przenośnego filtra do wody

Prosty i tani w produkcji filtr do wody 

został zaprojektowany jako alternatywa 

dla skomplikowanych urządzeń 

używanych w krajach Trzeciego Świata. 

Produkt został zaprojektowany jako 

„studnia” pływająca po powierzchni 

zanieczyszczonej wody. Jest uruchamiana 

w miarę potrzeby. Troki parciane 

pozwalają dostosować wielkość studni do 

głębokości zbiornika, a także całkowicie 

złożyć studnię i znacznie ułatwić jej 

przewożenie, przenoszenie i składowanie 

Studna – projekt přenosného filtru na 

vodu

Jednoduchý vodní filtr  s levnou výrobou 

byl navržen jako alternativa ke složitým 

zařízením používaným v zemích třetího 

světa. Produkt je navržen jako „studna”, 

která plave po povrchu znečištěné vody. 

Spouští se podle potřeby. Tkané popruhy 

umožňují přizpůsobit velikost studny 

hloubce nádrže, a také studnu zcela složit 

a výrazně usnadnit její přepravu, přenášení 

a skladování. 

Rostu spolu s dítětem – vzorový projekt 

nábytku 

Projekt nábytku, který roste spolu               

s dítětem. Kus nábytku s konstrukcí 

založenou na nekonvenčním způsobu 

spojování, který spočívá v umístění 

profilovaného čepu v lůžku, kde dochází     

k jeho zablokování ve všech směrech a při 

montáži tak není nutno použít žádné 

nástroje. Použité spoje vznikají výřezem 

plochých prvků. Nadbytečné procesy ve 

výrobě jsou eliminovány a spotřeba 

materiálu snížena.
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Przydomowe źródło 

energii odnawialnej

- elektrownie modułowe

Adrianna Paśkiewicz
adape91@gmail.com

Orbio to przydomowy system pozyskiwania 

energii z wody, słońca i wiatru. Wydajność 

energetyczna tych źródeł zmienia się 

sezonowo. Wykorzystując wszystkie, można 

wzajemnie rekompensować te różnice. 

Inspiracja przyrodą pozwoliła uczynić 

urządzenia bardziej przyjazne dla 

użytkownika i otoczenia naturalnego. 

Moduły pozwalają dopasować je do 

różnych warunków a przez to osiągnąć 

maksymalną wydajność.
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Joanna Muszyńska 

Mateusz Walczak
jmmwarchitekt@gmail.com

Ruchomy falochron 

Projekt przedstawia ruchomy falochron 

oraz generator energii. Tworzenie 

parametrycznych kształtów oparte było 

na zmiennej masie każdego z nich oraz 

przeważeniu jej na jedną stronę. Obiekt 

badano w sposób empiryczny w basenie 

oraz poprzez symulacje komputerowe dla 

fali sztormowej na Bałtyku. Kształty 

współgrają z naturą, poddają się jej 

działaniu, nie stanowiąc monolitycznej 

bariery dla energii.                  

Pohyblivý vlnolam

Projekt představuje pohyblivý vlnolam     

a generátor energie. Při tvorbě 

parametrických tvarů se vycházelo           

z proměnlivé hmotnosti každého z nich    

a jeho převážení jen na jednu stranu. 

Objekty byly zkoumány empiricky            

v bazénu a prostřednictvím počítačových 

simulací z hlediska příboje v Baltském 

moři. Tvary souzní s přírodou, poddávají 

se jejímu působení a přitom netvoří 

monolitickou bariéru pro energii.                  

Zdroj obnovitelné energie – modulární 

elektrárny

Orbio je domácí systém získávání energie  

z vody, slunce a větru. Energetická účinnost 

jednotlivých zdrojů se mění podle ročního 

období. Využijeme-li všechny, mohou se 

tyto rozdíly vzájemně kompenzovat. Díky 

inspiraci přírodou jsou tato zařízení 

přátelštější k uživateli a životnímu 

prostředí. Modulárnost umožňuje 

přizpůsobit je různým podmínkám a tak 

dosáhnout maximálního výkonu.

44 45

laur arting laur arting



Przydomowe źródło 

energii odnawialnej

- elektrownie modułowe

Adrianna Paśkiewicz
adape91@gmail.com

Orbio to przydomowy system pozyskiwania 

energii z wody, słońca i wiatru. Wydajność 

energetyczna tych źródeł zmienia się 

sezonowo. Wykorzystując wszystkie, można 

wzajemnie rekompensować te różnice. 

Inspiracja przyrodą pozwoliła uczynić 

urządzenia bardziej przyjazne dla 

użytkownika i otoczenia naturalnego. 

Moduły pozwalają dopasować je do 

różnych warunków a przez to osiągnąć 

maksymalną wydajność.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Joanna Muszyńska 

Mateusz Walczak
jmmwarchitekt@gmail.com

Ruchomy falochron 

Projekt przedstawia ruchomy falochron 

oraz generator energii. Tworzenie 

parametrycznych kształtów oparte było 

na zmiennej masie każdego z nich oraz 

przeważeniu jej na jedną stronę. Obiekt 

badano w sposób empiryczny w basenie 

oraz poprzez symulacje komputerowe dla 

fali sztormowej na Bałtyku. Kształty 

współgrają z naturą, poddają się jej 

działaniu, nie stanowiąc monolitycznej 

bariery dla energii.                  

Pohyblivý vlnolam

Projekt představuje pohyblivý vlnolam     

a generátor energie. Při tvorbě 

parametrických tvarů se vycházelo           

z proměnlivé hmotnosti každého z nich    

a jeho převážení jen na jednu stranu. 

Objekty byly zkoumány empiricky            

v bazénu a prostřednictvím počítačových 

simulací z hlediska příboje v Baltském 

moři. Tvary souzní s přírodou, poddávají 

se jejímu působení a přitom netvoří 

monolitickou bariéru pro energii.                  

Zdroj obnovitelné energie – modulární 

elektrárny

Orbio je domácí systém získávání energie  

z vody, slunce a větru. Energetická účinnost 

jednotlivých zdrojů se mění podle ročního 

období. Využijeme-li všechny, mohou se 

tyto rozdíly vzájemně kompenzovat. Díky 

inspiraci přírodou jsou tato zařízení 

přátelštější k uživateli a životnímu 

prostředí. Modulárnost umožňuje 

přizpůsobit je různým podmínkám a tak 

dosáhnout maximálního výkonu.

44 45

laur arting laur arting



Barbara Stelmachowska
b.stelmachowska@gmail.com
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AERIS AQUAPONICS 

- biurowe akwarium 

akwaponiczne 

filtrujące powietrze

Biofilia to hipoteza, według której człowiek 

odczuwa naturalną potrzebę kontaktu         

z przyrodą. Aeris Aquaponics wychodzi 

naprzeciw tej potrzeby. Jest to zestaw 

przeznaczony do pomieszczeń biurowych. 

Połączenie akwarium z akwaponiczną 

uprawą roślin pozwala na stworzenie mikro-

ekosystemu w którym zachodzi naturalna 

wymiana substancji odżywczych. Ponad to 

rośliny stanowią naturalny filtr powietrza. 

Aleksandra Rutkowska
aleksandra.k.rutkowska@gmail.com

VEGAN, RECYCLED, 

HANDMADE

Autorska metoda przetwarzania tkanin     

z recyklingu: starych ubrań, odpadów       

z produkcji, czy ścinek krawieckich. Proces 

produkcji z jej wykorzystaniem jest          

w całości manualny - tekstylia po 

rozdrobnieniu mieszane są z naturalnym 

klejem, a uzyskany materiał nakładany na 

formę. Metoda pozwala na formowanie 

różnorodnych przedmiotów np. 

pojemników na drobiazgi czy kloszy lamp. 

każdy uzyskany obiekt jest 

niepowtarzalny.

VEGAN, RECYCLED, HANDMADE

Autorská metoda zpracování recyklovaných 

textilií: starých oděvů, výrobního odpadu 

nebo krejčovských ústřižků. Výrobní proces, 

který je využívá, je plně manuální – textilie 

se po rozdrcení smíchají s přírodním 

lepidlem a takto získaný materiál se umístí 

na formu. Tato metoda umožňuje formovat 

různé předměty, např. nádoby na drobnosti 

nebo stínidla lamp. Každý vytvořený objekt 

je neopakovatelný.

Aquaponics

Biofilie je hypotéza, dle níž člověk pociťuje 

přirozenou potřebu spojení s přírodou. 

Aeris Aquaponics jde této potřebě vstříc. 

Jedná se o soupravu určenou pro 

kancelářské prostory. Spojení akvária         

s akvaponickým pěstováním rostlin 

umožňuje vytvořit mikro-ekosystém,          

v němž dochází k přirozené výměně živin. 

Navíc rostliny fungují jako přirozený 

vzduchový filtr. 
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Barbara Stelmachowska
b.stelmachowska@gmail.com

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí
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Bruno Szenk
brunoszenku@gmail.com

EO

Eo to znicz wielokrotnego użytku 

zainspirowany rolą, jaką w prastarych 

rytuałach ku czci zmarłych grał ogień. Jest 

to dwuścienne naczynie z kamionki,         

w którym rozpalany jest płatek paliwa; 

ulotność tego gestu zestawiona                

z trwałością samego produktu odpowiada 

zarówno na problem środowiskowy jak     

i na potrzebę bardziej osobistego 

kontaktu ze zmarłym poprzez światło        

i ciepło.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Barbara Stelmachowska
b.stelmachowska@gmail.com

COOLGARDE 

- lodówka miejska

COOLGARDIE  to lodówka miejska - obiekt 

związany z ruchem Foodsharing 

polegającym na dzieleniu się niepotrzebną 

żywnością z tymi, którzy mają jej za mało. 

W przeciwieństwie do istniejących już 

rozwiązań zasilanych energią elektryczną, 

projekt wykorzystuje zjawisko chłodzenia 

adiabatycznego czyli chłodzenia przez 

parowanie. Na drewnianej ramie obiektu 

otoczonej metalową siatką, rozpięta jest 

naturalna tkanina zanurzona w pojemniku 

z wodą. Tkanina schnąc i parując chłodzi 

wnętrze lodówki.

COOLGARDIE - městská lednička

COOLGARDIE  je městská lednička - objekt 

spojený s hnutím Foodsharing, jehož 

myšlenkou je sdílet nepotřebné jídlo s těmi, 

kteří jej mají nedostatek. Na rozdíl od již 

existujících řešení napájených elektrickou 

energií projekt využívá jev adiabatického 

chlazení, tedy chlazení odpařováním. Na 

dřevěném rámu objektu obklopeném 

kovovou síťkou je natažená přírodní textilie 

ponořená v nádobě s vodou. Jak textilie 

schne a voda se z ní odpařuje, dochází       

k ochlazování vnitřku lednice.

Eo  

Eo je náhrobní světlo pro opakované 

použití inspirované úlohou, kterou oheň 

plnil v prastarých rituálech k poctě 

zemřelých. Jedná se o dvojstěnnou 

kameninovou nádobu, ve které se zažehne 

plátek paliva; prchavost tohoto gesta         

v kombinaci s trvanlivostí samotného 

produktu reaguje jak na environmentální 

problém, tak na potřebu osobnějšího 

kontaktu se zemřelým - prostřednictvím 

světla a tepla.
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Agata Śmieszko
agata.smieszko@gmail.com

Projekt zagospodarowania

Zalewu Bobrówka i ośrodka

agroturystycznego w gminie 

Nowy Tomyśl 

Emilia Szeszko
szeszko.emilia@gmail.com

Projekt koncepcyjny 

zlewu kuchennego 

z uwzględnieniem 

segregacji odpadów 

organicznychZbiornik wodny opracowano na podstawie 

rozłożenia naturalnych wód gruntowych. 

Zalew retencyjny powstał dla checi poprawy 

środowiska naturalnego i rozwoju turystyki. 

Ścieżki komunikacyjne dla turystów zalewu 

powstały na podstawie nie użytkowanych 

dróg leśnych. Opracowana wieża widokowa 

pozwala na podziwianie krajobrazu               

i kompozycji budynków z poszczególnych 

wysokości drewnianej budowli.

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na 

problem marnowania żywności i zachęcić 

użytkowników do kompostowania. Jest to 

koncepcja zlewozmywaka kuchennego     

z uwzględnieniem segregacji odpadów 

organicznych. System ułatwia oddzielenie 

odpadów biodegradowalnych. Wystarczy 

przesunąć deskę, otworzyć wieko 

pojemnika i zsypać do niego odpady.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Kultivace vodní plochy Bobrówka          

a agroturistického střediska v obci 

Nowy Tomyśl

Vodní plocha byla vytvořena v místě, kde 

tomu nahrávala přítomnost přírodních 

podzemních vod. Retenční nádrž vznikla za 

účelem zlepšení životního prostředí           

a rozvoje turismu. Stezky pro turisty kolem 

nádrže vznikly v místech nepoužívaných 

lesních cest. Navržená rozhledna dovoluje 

obdivovat krajinu a kompozici staveb         

z jednotlivých podlaží dřevostavby.

Koncepční projekt kuchyňského dřezu    

s možností třídění biologického odpadu 

Cílem projektu je upozornit na problém 

mrhání potravinami a přimět uživatele ke 

kompostování. Jedná se o koncepci 

kuchyňského dřezu umožňujícího třídit 

biologický odpad. Systém usnadňuje 

oddělení biologicky odbouratelného 

odpadu. Stačí posunout desku, otevřít víko 

nádoby a shrnout do ní odpad.
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Robert Wałęsiak
walesiak.robert@o2.pl

EDIE - systemy parkingowe Return to nature

Natalia Wiśniewska
natka.wisniewska92@gmail.com

System parkingowy EDIE wspomaga 

zrównoważony rozwój transportu 

miejskiego jakim jest ekologiczny              

i pozytywnie wpływający na środowisko    

i zdrowie użytkownika rower. Dzięki EDIE 

przedmioty należące do rowerzysty 

przestają być uciążliwym bagażem. 

Można przechować je wszystkie tuż obok 

pojazdu spięte jednym zabezpieczeniem - 

wpływa to na wygodę i zachęca do 

przesiadania się na rowery. 

W dzisiejszym czasach jesteśmy w ciągłym 

wyścigu, w pogoni za sukcesem. Chcę 

zwrócić uwagę na naszą tęsknotę za naturą 

i spokojem poprzez przenoszenie 

naturalnych składników na przedmioty 

codziennego użytku. Podczas 

opracowywania mojego projektu 

przetestowałem różne materiały 

organiczne. Forma lamp jest dość surowa, 

skłania nas do refleksji i wyciszenia, 

stanowią formę narzędzia do kontemplacji.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

EDIE-parkovací systémy  

Parkovací systém EDIE podporuje udržitelný 

rozvoj městské dopravy formou cyklistiky, 

která je ekologická a má pozitivní vliv na 

životní prostředí i zdraví uživatele. Díky 

EDIE předměty, které s sebou cyklista veze, 

přestávají být překážejícími zavazadly. Lze 

je uchovávat všechny hned vedle vozidla 

spojené jediným zabezpečovacím prvkem – 

díky tomu se zvyšuje pohodlí cyklistické 

dopravy a roste motivace přesednout na 

kolo. 

Return to nature

W dzisiejszym czasach jesteśmy w ciągłym 

wyścigu, w pogoni za sukcesem. Chcę 

zwrócić uwagę na naszą tęsknotę za 

naturą i spokojem poprzez przenoszenie 
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codziennego użytku. Podczas 

opracowywania mojego projektu 

przetestowałem różne materiały 

organiczne. Forma lamp jest dość surowa, 

skłania nas do refleksji i wyciszenia-  

stanowią formę narzędzia do kontemplacji.
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Przenośna wyciskarka 

do cytrusów

Martyna Włodarska
MartynaWlodarskaa@gmail.com

Weronika Żytko
w.zytko@gmail.com

HEKSO

Projekt stworzony z myślą                         

o zrównoważeniu używania urządzeń 

elektrycznych i ręcznych. Coraz więcej 

rzeczy w naszym otoczeniu jest 

wytwarzana za pomocą prądu. Przenośna 

wyciskarka do cytrusów zwraca uwagę na 

problem częstego kupowania soków         

z kartonu i niepotrzebnego marnowania 

surowców. Można ją zabrać na piknik, do 

pracy, na miasto; wycisnąć sok i wypić go.

Projekt suszarni solarno-powietrznej do 

żywności. Produkt wykonany między 

innymi z wodoodpornej sklejki, 

skórzanych rzemyków, łączy naturalne 

materiały z nowymi technologiami. 

Pokrowiec chroniący żywność przed 

ptactwem uszyty z Tyvek'u - lekkiego, 

wodoodpornego, „oddychającego”            

i wytrzymałego materiału. Charakteryzuje 

go wysoka odporność na promieniowanie 

UV i można go w 100% poddać 

recyklingowi.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Mobilní lis na citrusy 

Za projektem stojí myšlenka vyvážení 

používání elektrických a ručních zařízení. 

Stále více věcí v našem okolí se vyrábí 

pomocí elektrické energie. Mobilní lis na 

citrusy upozorňuje na problém častého 

nakupování balených džusů a zbytečného 

mrhání surovinami. Lze si jej vzít na 

piknik, do práce, do města; vymačkat 

šťávu a vypít ji.

HEKSO

Projekt solárně-vzduchové sušičky na 

potraviny. Produkt je vyroben mezi jinými  

z voděodolného kompozitu, kožených 

řemínků – spojuje v sobě přírodní 

materiály s novými technologiemi. Obal 

chránící potraviny před ptactvem je ušit     

z Tyvek'u  - lehkého, voděodolného, 

prodyšného a odolného materiálu. 

Vyznačuje se vysokou odolností vůči UV 

záření a je 100% recyklovatelný.
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Przenośna wyciskarka 

do cytrusów

Martyna Włodarska
MartynaWlodarskaa@gmail.com

Weronika Żytko
w.zytko@gmail.com

HEKSO

Projekt stworzony z myślą                         

o zrównoważeniu używania urządzeń 

elektrycznych i ręcznych. Coraz więcej 

rzeczy w naszym otoczeniu jest 

wytwarzana za pomocą prądu. Przenośna 

wyciskarka do cytrusów zwraca uwagę na 

problem częstego kupowania soków         

z kartonu i niepotrzebnego marnowania 

surowców. Można ją zabrać na piknik, do 

pracy, na miasto; wycisnąć sok i wypić go.

Projekt suszarni solarno-powietrznej do 

żywności. Produkt wykonany między 

innymi z wodoodpornej sklejki, 

skórzanych rzemyków, łączy naturalne 

materiały z nowymi technologiami. 

Pokrowiec chroniący żywność przed 

ptactwem uszyty z Tyvek'u - lekkiego, 

wodoodpornego, „oddychającego”            

i wytrzymałego materiału. Charakteryzuje 

go wysoka odporność na promieniowanie 

UV i można go w 100% poddać 

recyklingowi.

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

kategoria: środowisko

/ kategorie: prostředí

Mobilní lis na citrusy 

Za projektem stojí myšlenka vyvážení 

používání elektrických a ručních zařízení. 

Stále více věcí v našem okolí se vyrábí 

pomocí elektrické energie. Mobilní lis na 

citrusy upozorňuje na problém častého 

nakupování balených džusů a zbytečného 

mrhání surovinami. Lze si jej vzít na 

piknik, do práce, do města; vymačkat 

šťávu a vypít ji.

HEKSO

Projekt solárně-vzduchové sušičky na 

potraviny. Produkt je vyroben mezi jinými  

z voděodolného kompozitu, kožených 

řemínků – spojuje v sobě přírodní 

materiály s novými technologiemi. Obal 

chránící potraviny před ptactvem je ušit     

z Tyvek'u  - lehkého, voděodolného, 

prodyšného a odolného materiálu. 

Vyznačuje se vysokou odolností vůči UV 

záření a je 100% recyklovatelný.
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