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dr hab. szt. Marek Średniawa 
dziedzina: sztuki plastyczne 
dyscyplina artystyczna: sztuki projektowe  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Wydział Architektury i Wzornictwa 
 
dnia 07maja 2018 roku 
 
Recenzja  
rozprawy doktorskiej 
oraz dorobku artystycznego  
mgr. inż. Jana Godlewskiego  
sporządzona w związku z przewodem doktorskim  
w dziedzinie sztuk plastycznych,  
w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe. 
 
Celem recenzji jest ocena spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 
Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 roku, nr 65, poz. 595, z późn. zm.). 
 
Recenzja zawiera również ocenę dorobku artystycznego kandydata. 
 
Recenzja powstała na podstawie analizy pięciu dokumentów: 

- opracowania pod tytułem: „Projekt toreb, plecaków i akcesoriów rowerowych dla marki 
Mixed Works – studium procesu projektowego”; 

- portfolio; 
- dwóch różnych CV; 
- kwestionariusza osobowego 

jak również szeregu czarno-białych kserokopii dyplomów, artykułów oraz luźnych kolorowych kart 
portfolio. 
 
Kandydat 
 

Pan Jan Godlewski, zgodnie z informacjami zawartymi w CV w latach 2003 – 2011 studiował 
architekturę wnętrz, kierunek prowadzony przez Wydział Architektury (w kwestionariuszu osobowym 
błędnie nazwany Wydziałem Architektury Wnętrz) Politechniki Białostockiej. W podanym okresie 
uzyskał tytuł zawodowy inżyniera.  
 

W latach 2006 – 2011 studiował wzornictwo, kierunek prowadzony przez Wydział Wzornictwa (w CV 
nazwany Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego – nazwą obowiązującą do 2009 roku) Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Tytuł zawodowy magistra sztuki kandydat uzyskał w 2011 roku.  
 

Pracą magisterską był, wielokrotnie nagradzany, projekt kompletu mebli PLY wykonanych ze sklejki. 
Praca została zrealizowana pod kierunkiem prof. Wojciecha Małolepszego (o czym dowiedzieć się 
można z jednej z kserokopii artykułów, ponieważ ani w CV ani w portfolio nie zamieszczono tej 
informacji). 
 

Kandydat od roku 2012 prowadzi działalność projektową i produkcyjną w ramach firmy GDL2 Studio, 
którą prowadzi wraz z siostrą – Panią Ewą Kwaśniewską.  
 
Od roku 2012 jest członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, natomiast od roku 
2014 jest zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.  
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Ocena pracy doktorskiej 
 

Klasyfikacja pracy doktorskiej pod tytułem: „Projekt toreb, plecaków i akcesoriów rowerowych dla 
marki Mixed Works – studium procesu projektowego”. Czy przedstawiona praca stanowi oryginalne 
rozwiązanie problemu naukowego, czy oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie 
projektowe, czy też oryginalne dokonanie artystyczne? W analizowanym przypadku nie mamy do 
czynienia z rozwiązaniem problemu naukowego, nie mamy również do czynienia z oryginalnym 
rozwiązaniem problemu w oparciu o opracowanie projektowe (w pracy nie wskazano żadnego 
problemu, który miałby zostać rozwiązany). Zatem rozprawę należy rozpatrywać w kategorii 
dokonania artystycznego. Precyzyjniej, dokonania artystycznego w dziedzinie sztuk plastycznych 
w zakresie dyscypliny sztuki projektowe, czyli projektu. Praca projektowa jest dopuszczalną formą 
rozprawy doktorskiej. 
 

Przedstawione do recenzji, licząca 53 strony opracowanie, opisujące przedmiot projektu, zawiera 
osiem rozdziałów i bibliografię. Opracowanie samo w sobie nie ma charakteru rozprawy doktorskiej, 
w recenzowanym przypadku rozprawą jest praca artystyczna – projekt z zakresu dyscypliny sztuki 
projektowe, a opracowanie można potraktować jako opis projektu. 
 

Rozdział pierwszy zatytułowany „Zakres opracowania” zawiera krótki wstęp, z treści którego wynika, 
że „rozprawa doktorska opiera się głównie na studium projektu plecaka Falcon oraz na przeglądzie 
szeregu innych projektów zaprojektowanych dla marki Mixed Works”. We wstępie zawarta jest 
również informacja, że marka Mixed Works należy do firmy GDL2 Studio, która jest prowadzona przez 
autora opracowania i jego siostrę Panią Ewę Kwaśniewską. Pani Ewa Kwaśniewska realizuje w ramach 
działalności firmy projekty z zakresu grafiki, ilustracji i komunikacji wizualnej. Rozdział pierwszy 
zawiera również spis 13 realizacji w ramach marki.  
 

Rozdział drugi zatytułowany „Wstęp” zawiera opis osobistych (i przedstawionych subiektywnie) 
doświadczeń kandydata prowadzących do stworzenia marki Mixed Works.  
 

W rozdziale trzecim zatytułowanym „Marka Mixed Works” autor opracowania wyjaśnia nazwę marki 
(dzieła wybrane, dzieła różne), łączy markę z, jak to nazywa, „kulturą rowerową” oraz stwierdza: 
„Wizerunek marki jest określony poprzez identyfikację (warstwę 2D) i produkt (3D). Wizerunek marki 
został określony spójnie dla całości, dlatego cechy plastyczne powtarzają się dla obu wspomnianych 
warstw”. Stwierdzenie to implikuje pytanie o udział w opisywanym projekcie drugiego projektanta, 
wymienionego opracowaniu, a odpowiedzialnego w firmie za obszar komunikacji wizualnej.  
 

Rozdział trzeci zawiera dwa podrozdziały, pierwszym z nich jest 3.1 „Identyfikacja marki Mixed 
Works”. W podrozdziale tym znajduje się coś, co można uznać za wstępne założenia dla marki (dla 
produktu i dla identyfikacji wizualnej). Wobec (słusznie) nierozerwalnego traktowania obu zagadnień 
pytanie o współautorstwo projektu wydaje się uzasadnione. Czy autor opracowania zajmuje się 
oboma zagadnieniami, czy identyfikacja (rozumiana jako 2D) jest autorstwa drugiego z projektantów 
w firmie? 
 

Drugi z podrozdziałów 3.2 „Produkt jako element identyfikacji” zawiera opis elementów formalnie 
wyróżniających produkty marki. W przypadku marki Mixed Works są to: „trójkątne lub skośne cięcie” 
(mające również znaczenie funkcjonalne) oraz „ścięte krawędzie aluminiowych  klamer klapy”. 
 

Rozdział czwarty, zatytułowany „Asortyment produkcji” zawiera opisany w kilku zdaniach asortyment 
produkcji. 
 

Rozdział piąty, zatytułowany „Omówienie specyfikacji projektowania produktu na przykładzie plecaka 
Falcon” zawiera, jak nazwał je autor opracowania, „najważniejsze wymagania, które miał spełnia 
nowy plecak”. Wprawdzie pierwsze zdanie rozdziału brzmi: „Pierwszym etapem tworzenia nowego 
produktu jest ustalenie założeń”, ale rozdział ten nie zawiera ani specyfikacji produktu (jak sugeruje 
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tytuł), ani założeń (czego można byłoby oczekiwać po pierwszym zdaniu). Zawiera właśnie 
nieuporządkowany zbiór wymagań. Niektóre z nich wynikają z krytyki czegoś, co już istniało: „lekki, 
niezbędne użycie lżejszej, niż dotychczas stosowanej, podszewki”. Niektóre są propozycją 
szczegółowego rozwiązania: „wodoodporne rolowane zamknięcie głównej komory”. Inne jeszcze są 
bardzo enigmatyczne: „odblaski”.  Autor opracowania nie przedstawił żadnych analiz, które 
doprowadziły do sformułowania „wymagań”.  
 

Rozdział piąty zawiera cztery podrozdziały. Podrozdział 5.1 „Założenia konstrukcyjno-użytkowe” nie 
zawiera założeń, tylko opis techniczny rozwiązania. Podrozdział 5.2 „Środowisko użytkowania” nie 
zawiera opisu środowiska użytkowania, tylko opis rozwiązania i jego cech, które, według słów autora 
opracowania, umożliwiają: „użytkowanie produktu praktycznie w każdych warunkach”. Podrozdział 
5.2 „Wymagania estetyczne” nie zawiera wymagań estetycznych, tylko opis rozwiązania. Podrozdział 
5.4 „Dobór materiałów” nie zawiera opisu doboru materiałów, tylko opis użytych materiałów. 
 

Rozdział szósty został zatytułowany „Proces projektowy”. Według autora opracowania „proces 
projektowania toreb i plecaków nie odbiega znacząco od procesu projektowania innych produktów” 
i rozpoczyna się od … tworzenia koncepcji. Nie można zgodzić się z tym stwierdzeniem. Zgodnie ze 
stanem wiedzy (i stosowaną praktyką) proces projektowy rozpoczyna się od zdefiniowani problemu 
projektowego i zbudowania systemu założeń. W literaturze przedmiotu można spotkać również inne, 
równoważne określenia (zwłaszcza w przypadku projektowania produktów): wskazanie celu projektu 
i sformułowanie specyfikacji projektowej. Od tego właśnie, a nie od tworzenia koncepcji, rozpoczyna 
się proces projektowy. Znaczna część decyzji dotyczących postaci rozwiązania zostaje podjęta na 
etapie budowania założeń i determinuje samo rozwiązanie.  
 

Kolejne podrozdziały rozdziału szóstego (jest ich siedem) przedstawiają kolejne etapy procesu 
powstawania plecaka. Nie są to etapy fragmentu procesu projektowego rozpoczynającego się od 
tworzenia koncepcji. Brak jest weryfikacji koncepcji (w stosunku do systemu założeń), brak jest badań 
funkcjonalnych modeli i prototypu. Etap weryfikacji sprowadza się do poprawek technologicznych. 
Autor opracowania wspomina również, że na tym etapie ocenia się również estetykę i 
funkcjonalność, ale nie przedstawia ani metod oceny ani wyników oceny. Powstawanie plecaka 
opisane w opracowaniu bardziej przypomina opis procesu rzemieślniczego powstawania wyrobu niż 
opis procesu projektowego. 
 

Rozdział siódmy został zatytułowany „Marka Mixed Works w kontekście prowadzenia działalności 
gospodarczej”. Nie wiadomo dlaczego został dołączony do opracowania. Nie zawiera żadnych 
informacji dotyczących procesu projektowego – opracowanie miało być, zgodnie z tytułem „studium 
procesu projektowego”. Zawiera subiektywny, rozszerzony w stosunku do rozdziału drugiego, opis 
historii powstania marki Mixed Works i opis drogi jaką przeszedł autor opracowania od uszycia 
pierwszej torby rowerowej do prowadzenia własnej firmy projektowo produkcyjnej. Tekst zawiera 
wplecione we wspomnienia informacje o samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Może stanowić interesujący, opisany w sposób popularyzatorski, dla młodych projektantów, opis 
przypadku. Nie ma natomiast wartości adekwatnej dla rozprawy doktorskiej. Dotyczy w znacznej 
mierze próby zrozumienia i praktycznego zastosowani wiedzy z zakresu dziedziny nauk o zarządzaniu 
(przeprowadzonej w amatorski sposób, bazujący na własnym doświadczeniu autora). 
 

Rozdział ósmy zawiera spłycony i nie poparty ani literaturą ani badaniami, obraz zawodu projektanta, 
jego roli w procesie powstawania produktu i roli wzornictwa w gospodarce. Jest rodzajem 
subiektywnej opowieści, która nie powinna się znaleźć w rozprawie doktorskiej.  
 

Bibliografia obejmuje 10 pozycji. Nie wiadomo z czego wynika taki właśnie dobór bibliografii. Nie 
wiadomo w jaki sposób przedstawione pozycje związane są z treścią opracowania. Opracowanie nie 
zawiera przypisów, odnośników, cytatów. Autor nie ujawnia, które fragmenty popracowania są 
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wynikiem jego przemyśleń, a które zostały zaczerpnięte z literatury. Przedstawiona bibliografia nie 
jest adekwatna do stanu wiedzy związanej z tematem pracy doktorskiej.  
 

Podsumowując opracowanie pod tytułem „Projekt toreb, plecaków i akcesoriów rowerowych dla 
marki Mixed Works – studium procesu projektowego” nie ma charakteru pracy doktorskiej. Nie jest 
również opisem procesu projektowego. A na pewno nie jest studium procesu projektowego (studium 
-  rozprawa naukowa na określony temat, drobiazgowa analiza czegoś albo dzieło niemające 
charakteru wykończonej kompozycji, będące pracą przygotowawczą). Opracowanie nie zawiera tezy, 
problemu projektowego, analiz, systemu założeń, badań i ich wyników. Nie ujawnia również 
warsztatu projektanta, budowanych i obalanych hipotez projektowych, zmagania się z problemem 
projektowym.  
 

Ponieważ brak jest tych wszystkich elementów, które umożliwiłyby wnikliwą analizę tego, co jest 
przedmiotem pracy doktorskiej, oceniać można tylko to, co  widać. Zaprezentowane rozwiązania to 
szereg toreb, sakw i plecaków. Autor projektu nie przedstawia żadnych badań dotyczących 
funkcjonalności rozwiązań, ale przedstawione obiekty sprawiają wrażenie solidnych i funkcjonalnych. 
Stylistycznie są dosyć zróżnicowane (można na przykład porównać plecak Swift i plecak Falcon S). 
Pozorna spójność stylistyczna wynika raczej ze sposobu przedstawiania (ujednolicone fotografie) 
i materiałów graficznych identyfikujących markę (identyfikacja wizualna). Przyjęte rozwiązania 
techniczne i technologiczne, na ile można je ocenić, są poprawne.  
 

Rozwiązania, według informacji zawartych w opracowaniu, sprawdziły się rynkowo. Są sprzedawane. 
W niektórych, a może we współczesnych czasach, w większości przypadków, z taką skutecznością 
kojarzy się design. Nie z wytyczaniem nowych dróg, odkrywaniem tego co nieodkryte, tylko ze 
skutecznością rynkową. Wydawać by się mogło, że środowisko akademickie powinno zajmować się 
teorią projektowania, definiowaniem i redefiniowaniem metod, pojęć, zakresów. Poszukiwaniem 
znaczeń, wartości i obszarów powinności. Tymczasem, to co jest określone mianem profilu 
praktycznego w stosunku do kierunków studiów, przenika do systemu stopni akademickich. 
Prawdopodobnie jest to znak czasu, a ponieważ design ma najbardziej niestałą definicję ze wszystkich 
obszarów ludzkiej działalności, trzeba się prawdopodobnie pogodzić z utożsamianiem kompetencji 
zawodowych z kompetencjami akademickimi (tym bardziej, że kolejne stopnie w dziedzinie będzie 
nadawała kadra, którą właśnie promujemy). 
 

Przedstawione mankamenty opracowania nie przekreślają wartości pracy projektowej. Autor jest 
sprawnym projektantem, co pozwala mu na wypracowanie poprawnej konkluzji projektowej. Jest 
również sprawny w obszarze zarządzania designem, co podnosi wartość dokonania przedstawionego 
jako rozprawa doktorska. Wobec nieostro zdefiniowanych kryteriów oceny prac doktorskich w 
dyscyplinie sztuki projektowe, w opinii recenzenta, wartość przedstawionej pracy w zakresie projektu 
i jego skuteczności rynkowej (która jest wynikiem działalności kandydata) jest wystarczająca do 
zrównoważenia wskazanych mankamentów opracowania. 
 

Czy przedstawiona praca ma cechy oryginalności? Tak, w dwóch obszarach. Obszar pierwszy to sam 
projekt. Oryginalność projektu, (gdy nie jest on zapożyczeniem) jest właściwie cechą immanentną (w 
przeciwieństwie do jego wartości i poprawności). Można stwierdzić, że prezentowane rozwiązanie 
jest oryginalne i skuteczne rynkowo. 
 

Drugi obszar jest trudniejszy w opisie, wiąże się z metodyką projektowania. Autor opracowanie nie 
przedstawia zdefiniowanego problemu projektowego, nie buduje żmudnie, na drodze analiz, systemu 
założeń (czego wymaga klasyczne podejście do metodyki projektowania). Mimo tego, jego 
rozwiązania zawierają takie wartości, które pozwalają zaistnieć im na rynku. Jest to interesujący 
eksperyment, wykonany prawdopodobnie nieświadomie. Być może takie podejście do projektowania 
(intuicyjne, bazujące na doświadczeniu w danej branży i silnie uwarunkowane działaniami z zakresu 
marketingu i zarządzania), zbadane, w ramach na przykład realizacji rozprawy doktorskiej, mogłoby 
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stać się współczesnym rozszerzeniem teorii projektowania. Co z kolei mogłoby zmienić program 
kształcenia projektantów wzornictwa i dostosować go do aktualnych oczekiwań. 
 

Ocena dorobku artystycznego 
 

Ocena dorobku nie stanowi znaczącego elementu oceny rozprawy doktorskiej, nie mniej jednak 
w przypadku sztuk projektowych może, tradycyjnie, być pomocniczym elementem pozwalającym na 
zrozumienie szerszego kontekstu realizowanej pracy doktorskiej.  
 

Analiza dorobku projektowego jest utrudniona. Portfolio, a właściwie dwa częściowo różne zbiory 
kart portfolio, nie zawiera kompletu informacji o prezentowanych projektach. W niektórych 
przypadkach brak daty powstania projektu w innych brak opisu, nie zaznaczono, które projekty 
zostały wdrożone, a które są koncepcjami. Można podejrzewać, że część z prezentowanych 
projektów powstała w wyniku realizacji procesu dydaktycznego – nie zostało to opisane (magisterska 
praca dyplomowa znajdująca się w portfolio nie zawiera informacji o promotorze ani o pracowni w 
której powstała). Prace nie zostały ułożone ani w porządku chronologicznym, ani tematycznym. Nie 
mniej jednak kandydat niewątpliwie jest aktywnym i nagradzanym projektantem. Projektuje 
wszystko, od detalu (klamka 2012) poprzez ubiór (odzież ochronna dla TOPR 2010) i meble, aż do 
środków komunikacji (Electric Car 2010) i projektów z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa 
oraz komunikacji wizualnej (projekt identyfikacji wizualnej Sonopan 2017). Nie wiadomo, które 
z licznych projektów powstały w zespole, nie zostało to opisane (niektóre na pewno powstały 
w zespole, jak na przykład projekt nowego wzorca mundurów dla leśników z 2012 roku – wiadomo to 
z opisu zawartego w CV). 
 

Zaprezentowane prace nie charakteryzują się wyrazistą, czytelną myślą przewodnią ani w zakresie 
technologii, ani w zakresie estetycznym czy ideowym. Są różne. Są prawdopodobnie odpowiedzią, 
reakcją na zewnętrzne czynniki (moda, rynek). Ale niewątpliwie jest to projektowanie skuteczne, 
przynosi bowiem autorowi liczne wyróżnienia i nagrody.  
 
Konkluzja 
 

Po zapoznaniu się z całością przedstawionej dokumentacji stwierdzam, że mgr inż. Jan Godlewski jest 
sprawnym, dojrzałym i aktywnym projektantem, a przedstawiona przez niego rozprawa doktorska, 
pomimo szeregu wymienionych uwag i zastrzeżeń, stanowi oryginalną pracę projektową i  spełnia 
w stopniu dostatecznym wymagania zawarte w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 roku, nr 65, 
poz. 595, z późn. zm.).  
 

Tym samym  
popieram wniosek o przyznanie mgr inż. Janowi Godlewskiemu 
stopnia doktora sztuki  
w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe. 
 
 
 

 
 

 


