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Szanowni Państwo,

tegoroczna edycja przygotowanej przez Muzeum Miasta Gdyni wystawy 
z cyklu „Polskie Projekty Polscy Projektanci” poświęcona została twórczości 
Janusza Kaniewskiego.

Cieszy mnie ten wybór, mimo iż nieprzypadkowo zbiega się z piątą rocznicą 
Jego śmierci. Pozwalając sobie na ton nieco osobisty, powiem, że odczu-
wam Jego brak nie tylko jako prezydent Gdyni, z którą Janusz Kaniewski 
był silnie związany, ale jako człowiek, który cenił w Nim interesującego, 
mądrego rozmówcę, przenikliwego komentatora i krytyka rzeczywistości 
nie tylko urbanistycznej, a także po prostu bardzo ciekawego człowieka.

Byłem pod wrażeniem jego sposobu myślenia, rozumienia roli designu 
w świecie współczesnym i jego funkcji w przyszłości, którą projektował 
i przewidywał w wizjonerski sposób. Niezwykle interesująca i inspirująca 
była u Janusza Kaniewskiego zwłaszcza ewolucja w sposobie postrzegania 
samego designu i jego roli w życiu ludzi i miast.

Nie będzie przesadą powiedzieć o nim „człowiek renesansu”. Prowadziliśmy 
długie rozmowy o drodze od projektowania samochodów i przedmiotów do 
spojrzenia znacznie szerszego, które obejmuje projektowanie miasta, anty-
cypowanie jego funkcji w przyszłości i związanych z nimi rozwiązań urbani-
stycznych, popartych często wnikliwą analizą ekonomiczno-socjologiczną.

Gdynia, którą ukochał, i która miała w Jego życiu miejsce szczególne, 
zawdzięcza mu bardzo dużo. Mam na myśli przede wszystkim Gdynia 
Design Days, na którym to wydarzeniu odcisnął swój autorski ślad, nie 
tylko jako kurator jednej z edycji, ale także jako duch sprawczy i inicjator 
niezwykłego twórczego fermentu. Kto miał szczęście być uczestnikiem 
prowadzonych przez Niego spotkań, wykładów czy warsztatów, na zawsze 
zachowa je w pamięci. Miał do naszego miasta stosunek emocjonalny 
i dobitnie dawał temu wyraz. Jestem przekonany, że wiele z tego, o czym 
rozmawialiśmy, udało nam się przenieść do żywej tkanki Gdyni z pożytkiem 
dla jej mieszkańców i otoczenia.

Byłem zawsze bardzo ciekaw Jego nowych projektów i rozwiązań, kolejnych 
uwag i spostrzeżeń. Po upływie pięciu lat ich brak jest coraz bardziej do-
tkliwy. Pozostaje tylko obecne w projektach i ich realizacjach wspomnienie 
wizjonerskiego artysty i Jego niezwykłej twórczości. A także poświęcony 
Gdyni i zarazem ostatni wpis w mediach społecznościowych, zatytułowany 

„Memu Miastu na Do Widzenia”. A zatem do zobaczenia na wystawie, która 
przybliży Państwu – bez wątpienia – geniusz tego twórcy. 

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek

Ladies and gentlemen,

This year’s edition of the Gdynia City Museum’s Polish Designs Polish 
Designers series is devoted to the work of Janusz Kaniewski.

I am quite pleased with this decision, even though, not by chance, it co-
incides with the fifth anniversary of his passing. If I may permit myself 
a somewhat personal note, I might say that I feel his absence, not only as 
the mayor of Gdynia, a city to which Janusz Kaniewski was closely tied, 
but as a person who valued him as an interesting and intelligent conversa-
tionalist, an insightful commentator and critic of reality, as urban planning 
or otherwise, and simply as a fascinating person. 

I  was impressed by his way of thinking, his understanding of the 
role of design in the contemporary world and its functions in the fu-
ture, which he designed and anticipated in a  visionary way. What 
I  found especially interesting and inspiring in Janusz Kaniewski 
was the evolution in how he perceived design itself, and its role in 
the lives of people and cities. 

It would be no exaggeration to call him a Renaissance man. We had long 
conversations that drifted from designing cars and objects to a far broader 
focus, including urban planning, anticipating its functions in the future 
and the solutions that accompanied them, often based on insightful socio- 

-economic analyses. 

He loved Gdynia, it had a special place in his life, and it owes him a great 
deal. I am thinking, above all, of Gdynia Design Days, an event on which 
he left his mark, not only as a curator of one edition, but also as a spiritus 
movens and initiator of remarkably creative ferment. Whoever was lucky 
enough to participate in the meetings, lectures or workshops he ran will 
surely never forget them. He had an emotional connection to our city 
and knew how to show it. I am quite convinced that many of our topics of 
conversation were carried into the living tissue of Gdynia, to the benefit 
of its residents and their surroundings.

I was always curious about his new designs and solutions, his remarks and 
observations. After these last five years, their absence is increasingly felt. 
Memories of this visionary artist and his outstanding work remain in his 
designs and their executions. We also have his last post on social media, 
devoted to Gdynia: ‘A City Menu as Farewell’. And so, I’ll see you at the 
exhibition, which will surely display the genius of this designer. 

Mayor of the City of Gdynia
Wojciech Szczurek

→ 
Janusz Kaniewski z kotkiem u babci 
Hali, 1984, fot. M. Kaniewska,  
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski with his cat at 
Grandma Hala’s, 1984,  
photo: M. Kaniewska,  
prop. Ksenia Kaniewska

→ →  
Janusz Kaniewski, 2014,  
fot. M. Nasternak 
Janusz Kaniewski, 2014,  
photo: M. Nasternak
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FUTURO-DIZAJN 
JANUSZA 
KANIEWSKIEGO

THE FUTURO-DESIGN 
OF JANUSZ 
KANIEWSKI

Najskuteczniejszy sposób 
przewidywania przyszłości 

to jej tworzenie
Janusz Kaniewski

Muzeum Miasta Gdyni już od kilku lat prezentuje cykl wystaw „Polskie Projekty Polscy Projektan-
ci” (pppp). Chcemy promować w ten sposób polski dizajn, inspirować, zachęcać do kreatywności 
i innowacyjności. Skupiamy uwagę na polskim wzornictwie, by pokazać wiele dobrych, rodzimych 
wzorów. Zgodnie z przyjętym założeniem do udziału w cyklu zapraszamy krajowych projektantów, 
reprezentantów różnych pokoleń, tak by obraz polskiego wzornictwa był możliwie szeroki i pełny. 
Atrakcyjne poznawczo wystawy mają też podkreślać rolę dizajnu we współtworzeniu dziedzictwa 
kulturowego. Długookresowa strategia rozwoju kraju na rok 2030 wskazuje zwłaszcza na istotną 
wartość projektowania uniwersalnego, użytecznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Strategia wspiera też rozwój konkurencyjności, przedsiębiorczości i innowacyjności. 
Warto podkreślić, w kontekście tegorocznej wystawy, że w długofalowym rozwoju kraju szczególny 
nacisk położono na sprawy związane z infrastrukturą publiczną, w tym transportową.

Na bohatera kolejnej, siódmej już, odsłony cyklu nasze Muzeum bez wahania wybrało więc Janusza 
Kaniewskiego, uznanego na świecie polskiego projektanta samochodów, wizjonera, wrażliwego na 
estetykę przestrzeni publicznej. Przedwcześnie zmarły projektant to postać niezwykła, człowiek 
pełen wizji, silnie związany z Gdynią. Współtworzył festiwal Gdynia Design Days (w 2012 r. był 
głównym kuratorem festiwalu), doradzał też Prezydentowi Gdyni w sprawie estetyki miasta. W 2020 
roku mija 5 lat od jego śmierci.

Janusz Kaniewski, definiując sens i cel projektowania, napisał, że „design powinien być funkcjonalny 
i estetyczny, a jak się przy tym jeszcze ktoś uśmiechnie – to znaczy, że to dobry design”. Projektant 
stawiał bowiem znak równości między dizajnem a funkcjonalnością, użytecznością i przyjemnością. 
Otaczają nas zaprojektowane rzeczy: przedmioty, urządzenia techniczne, budynki, miasta. Co to 

Anna Śliwa
For several years now, the Gdynia City Museum has been presenting the Polish Designs Polish De-
signers (pdpd) series. This has been our way of promoting Polish design, inspiring and encouraging 
creativity and innovation. We are focusing on Polish design in order to show our fine domestic work. 
The premise has been to invite Polish designers from across the generations, to make this picture 
of Polish design as wide-ranging and full as possible. These intriguing exhibitions are also meant 
to emphasise the role of design in building cultural heritage. The country’s long-term development 
strategy for 2030 particularly stresses the value of universal design, for one and all, including the 
elderly and physically challenged. This strategy also supports the development of competition, 
entrepreneurship and innovation. In terms of this year’s exhibition, we should stress that special 
emphasis in the long-term development of the country was placed on matters tied to the public 
infrastructure, including transportation.

For the protagonist of this seventh edition of the series, our museum did not hesitate to choose Janusz 
Kaniewski, a world-renowned Polish car designer and visionary with a sensitivity to the aesthetics 
of public space. This prematurely deceased designer is a remarkable figure, full of vision and closely 
tied to Gdynia. He co-created the Gdynia Design Days festival (in 2012 he was its main curator), 
and advised the Mayor of Gdynia on the city’s aesthetics. 2020 marks five years since his death.

In defining the significance and aim of design, Janusz Kaniewski wrote that it ‘should be functional 
and aesthetic, and if it makes someone smile – that makes it good design’. He equated design and 
functionality, practicality and pleasure. We are surrounded by things that are designed: objects, 
technical devices, buildings, cities. What does this mean for us in practice? What is the agency of 
design? To what future does it lead us? How does it change our world? We will join our visitors in 

The most effective way  
of predicting the future  

is to create it.
Janusz Kaniewski

JK 011 



jednak dla nas oznacza w praktyce? Jaką moc sprawczą ma projektowanie? Ku jakiej przyszłości nas 
prowadzi? W jaki sposób zmienia nasz świat? Na każde z tych pytań szukać będziemy odpowiedzi 
wraz ze zwiedzającymi, skupiając główną uwagę na projektowaniu jako narzędziu, które poprawia 
funkcjonalność naszego otoczenia i współtworzy lepszą przyszłość.

SYLWETKA PROJEKTANTA

Janusz Kaniewski (1974–2015) ukończył Istituto Europeo di Design w Turynie, gdzie później wykła-
dał. Współpracował z włoską Pininfariną. Był fanem motoryzacji, a projektowanie samochodów 
stanowiło jego szczególną pasję. W projektach dla branży motoryzacyjnej odpowiadał głównie za 

„twarz” samochodu, jego reflektorowe spojrzenie. Pracował między innymi przy takich modelach, 
jak Lancia Delta, Alfa Romeo Mito i Giulietta, Citroën C4 Picasso. Prowadził z Mazdą pierwsze 
w Polsce warsztaty z projektowania samochodów i zasiadał w jury konkursu Mazda Design. Współ-
pracował przy aktualnym logotypie Fiata. Z polskich realizacji należy wspomnieć o mobilnej sali 
ekspozycyjno-szkoleniowej w ciężarówce firmy Koło, kamperze na prywatne zamówienie czy stacji 
paliw Orlen w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 258.

Janusz Kaniewski był projektantem wyjątkowo wszechstronnym. Oprócz projektów dla branży 
motoryzacyjnej tworzył produkty użytkowe – obuwie sportowe, konsole do gier, małą architekturę, 
ale też futurystyczny prototyp DDROME czy projekty konceptualne. Projektował modę i przedmioty 
luksusowe. Zapamiętale szkicował i rysował. Na wystawie chcemy pokazać zarówno jego projekty 
komercyjne, jak i te mniej znane. Interesować nas będzie świat bliskich mu idei, spojrzenie na dizajn 
jako narzędzie tworzenia przyszłości.

PORTRET PAMIĘCIOWY

Z Januszem Kaniewskim spotkałam się tylko raz. W 2012 roku otwierał w Muzeum Miasta Gdyni 
swoją wystawę „Ładny kraj” – główną wystawę festiwalu Gdynia Design Days. Nie sądziłam, że 
będzie to zarazem nasze ostatnie spotkanie. „Ładny kraj” odebrałam jako ważny głos w dyskusji 
o estetyce przestrzeni publicznej. Projektant wielokrotnie podkreślał, że przestrzeń wspólna nie 
jest niczyją, a dobrze zaprojektowane oznacza zaprojektowane odpowiedzialnie.

seeking responses to each of these questions, chiefly focusing on design as a tool that improves the 
functionality of our surroundings and helps us create a better tomorrow.

A PROFILE OF THE DESIGNER

Janusz Kaniewski (1974–2015) graduated from the Istituto Europeo di Design in Turin, where he 
later lectured. He worked with Italy’s Pininfarina. He was a fan of motor vehicles in general, but 
car design was his special passion. In his designs for the motor industry he was mainly responsi-
ble for the ‘face’ of the vehicle, the gaze of its 
headlights. He worked on such models as the 
Lancia Delta, the Alfa Romeo Mito and Giuliet-
ta, and the Citroën C4 Picasso. With Mazda, he 
ran Poland’s first car design workshops and sat 
on the jury of the Mazda Design competition. 
He contributed to the present Fiat logo. Of his 
Polish designs, we should mention the mobile 
exhibition/training hall for the Koło truck, the 
privately commissioned camper, and the Orlen 
gas station in Gdańsk on Grunwaldzka Street 258.

Janusz Kaniewski was an exceptionally multi-
talented designer. Apart from his work for the 
motor industry, he designed products: runners, 

game consoles, small architectural forms, as well as the futuristic DDROME prototype and con-
ceptual designs. He designed fashion and luxury items. He was forever drawing and sketching. This 
exhibition seeks to show both his commercial and lesser-known designs. We want to delve into the 
ideas that interested him, to look at design as a tool for creating the future.

A PORTRAIT FROM MEMORY

I only met Janusz Kaniewski once. In 2012, he opened ‘A Pretty Country’ at the Gdynia City Muse-
um – the main exhibition at the Gdynia Design Days festival. I never suspected that this would also 
be the last time we met. I took ‘A Pretty Country’ to be an important voice in the discussion on the  

↓ 
Mercedes i kot, 2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
A Mercedes and a Cat, 2007 
prop. Alicja Kaniewska

↑ 
Autoportret, 2009 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Self-portrait, 2009 
prop. Alicja Kaniewska
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Jaki był? Ze wspomnień rodziny, znajomych, przyjaciół, zleceniodawców i współpracowników wy-
łania się obraz wrażliwego człowieka, humanisty o szerokich horyzontach. Specjalista w swoim 
fachu, wirtuoz programów graficznych, genialny rysownik, świetny w prezentacji swoich pomysłów. 
Doskonały mówca, ale też człowiek z szerokim spojrzeniem, o otwartym umyśle, niezwykle twórczy, 
operujący celną ripostą. Rozumiejący prawa rynku, ale zderzający je z odrobiną romantyzmu. Nie-
rzadko jego rysunki projektowe powstawały jakby na marginesie szkiców tego, czym żył, co kochał. 
Szybko skracał dystans, potrafił nie tylko z ludźmi rozmawiać, ale – co znacznie rzadsze – i słuchać.

Ci, którzy go znali, najczęściej mówią o nim – wrażliwiec, geniusz, introwertyk, wizjoner. Nie 
wszystkie jego wizje mogły być zrealizowane w momencie, gdy je tworzył. Część pozostała na 
etapie koncepcji, prototypu. Te, które udało się zrealizować, odnosiły sukcesy, przynosząc mu 
miano jednego z najbardziej innowacyjnych polskich projektantów.

Przygotowując tę wystawę, podążałam roz-
maitymi ścieżkami: przemierzałam osiedlowe 
uliczki jego rodzinnej dzielnicy – Stegien, spa-
cerowałam bulwarami wiślanymi, gdzie chętnie 
uciekał z biura, szukając inspiracji. Obserwowa-
łam, jak drzewo w podwórzu kamienicy przy ul. 
Widok daje cień w upalne dni i jak gubi liście 
w dni jesienne. Słuchałam szumu wiatru w ga-
łęziach drzew na działce w jego ukochanym 
Sulejówku.

Dziękuję wszystkim tym, którzy otworzyli przede mną nie tylko swoje drzwi, teczki z pracami Ja-
nusza Kaniewskiego czy albumy ze zdjęciami, ale i serca. Dziękuję za zaufanie i chęć podzielenia się 
wspomnieniami, które ukształtowały mój sposób myślenia o projektancie i nadały finalny kształt 
tej wystawie.

ŻYCIOTWORZENIE. DIZAJN WEDŁUG KANIEWSKIEGO

Prace Janusza Kaniewskiego, subtelne, szkicowane z lekkością, mieszczące się gdzieś na po-
graniczu sztuki i dizajnu, pokazują jego niezwykły, nieprzeciętny talent. W projektowaniu Ka-
niewski zwracał jednak uwagę, by powierzchowność nie przysłoniła tego, co najistotniejsze 

– efektywnego procesu produkcyjnego, ergonomii, funkcjonalności. We wstępie do swojej książki 
Design. Wykłady i rozmowy o projektowaniu przyszłości podkreślał: „Projektowanie to nie jest 
rysowanie ładnych przedmiotów, o nie. Nie projektuje się przedmiotów, tylko proces: wdroże-
nia, produkcji, sprzedaży, dystrybucji, recyclingu”. Zwłaszcza ten ostatni element, stawianie na 
zero waste i mądry recycling, tak nam obecnie bliski, powracał w jego myśleniu o przyszłości 
branży motoryzacyjnej. I choć samochody darzył miłością bezwarunkową, nie wahał się szukać 
rozwiązań, które zwrócą miasto mieszkańcom.

Pracując, wyznawał zasadę slow work, chętnie projektował poza ramami biurka i biura. Z Tury-
nu przeniósł się na wieś. Z zatłoczonej Warszawy uciekał do zielonego Sulejówka. Najchętniej 
tworzył w samotności, otoczony ciszą i muzyką. Praca miała cieszyć, powstawać w zgodzie 
ze sobą i otaczającą naturą. „Życie zawodowe projektanta jest ściśle przemieszane z prywatnym” 

– głosił.

aesthetics of public 
space. Kaniewski re-
peatedly stressed that 
common space is not 
no one’s property, and 
well designed means 
responsibly designed.

What was he like? Memories of family, acquaintances, friends, clients and co-workers reveal a sen-
sitive man, a humanist with broad horizons. A specialist in his line of work, a virtuoso of graphic 
design programs, a brilliant drawer who excelled in presenting his ideas. A splendid speaker, but 
also a man with a sweeping gaze, an open mind, incredibly creative and quick with a comeback. 
He understood the rules of the market, but crossed them with a touch of Romanticism. Often his 
designs were drawn on the margins of sketches of the things he loved. He knew how to break the 
ice quickly; he could talk to people and, a much rarer skill, he heard them out.

Those who knew him often called him sensitive, a genius, introvert and a visionary. Not all his 
visions could be carried out when he created them. Some remained prototypes, at the concept 
stage. Those that were made brought success, earning him a reputation as one of Poland’s most 
innovative designers.

In preparing this exhibition I followed various paths: I walked the streets of Stegny, the neighbour-
hood where he grew up, and the Vistula boulevards where he liked to seek inspiration when he fled 

the office. I observed how the tree casts a shadow in the courtyard of the 
building on Widok Street on scorching days and how it sheds its leaves 
in the autumn. I listened to the wind in the trees in the garden plot in his 
beloved Sulejówek.

I would like to thank all those who not only opened their doors, their 
folders with Janusz Kaniewski’s work and photo albums, but also their 
hearts. I thank them for their trust and their desire to share their memories, 
which have shaped how I think about the designer and gave final shape 
to the exhibition.

CREATING LIFE: DESIGN ACCORDING TO KANIEWSKI

Janusz Kaniewski’s work is subtle, it has a light touch, it skirts the border between art and design, 
showing his unique and extraordinary talent. In design, however, Kaniewski made sure superficiality 
never obscured what was vital – an effective production process, ergonomics and function. In the 
introduction to his Design. Wykłady i rozmowy o projektowaniu przyszłości [Design: Lectures and 
Conversations about the Future of Design], he wrote: ‘Design is not about drawing pretty objects, 
oh no. You don’t design objects, you design the process: implementation, production, sales, distri-
bution, recycling’. This last element in particular, focusing on zero waste and intelligent recycling, 
so important to us at present, returned in how he envisioned the future of the motor industry. 
Although he loved cars unconditionally, this did not stop him from pursuing solutions that would 
give cities to their residents.

Ci, którzy go 
znali, najczęściej 
mówią o nim 

– wrażliwiec, 
geniusz, 
introwertyk, 
wizjoner.

Those who knew 
him often called 
him sensitive, 
a genius, 
introvert and 
a visionary.

↓  
Domek na działce w Sulejówku, 2019, 
fot. A. Śliwa 
House at the garden plot in Sulejówek, 
2019, photo: A. Śliwa 

↑ 
Slow work w Il Bricco di Sciolze pod 
Turynem, 2002, fot. M. Kaniewska 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Slow work at Il Bricco di Sciolze near 
Turin, 2002, photo: M. Kaniewska 
prop. Ksenia Kaniewska
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Nie zgadzał się na nieetyczne „użycie” dizajnu w służbie militaryzmu, prostego konsumpcjonizmu czy 
produkcji nastawionej na sam tylko zysk. Owszem, miał świadomość, że projektowanie to dodawanie 
korzyści zarówno inwestorowi, jak i klientowi, a projektant w tym marketingowym łańcuchu okazuje 
się znaczącym ogniwem. Projektowanie według Kaniewskiego to znacznie więcej niż tworzenie no-
wych produktów, to tworzenie potrzeb, budzenie emocji i patrzenie w przyszłość.

DUCH TCHNIE, KĘDY CHCE

Kreatywność wymaga wolności. Choć jednocześnie różnego rodzaju ograniczenia, reguły, wytycz-
ne – zadane przez inwestora, mogą stanowić bodziec do ciekawych, nowatorskich rozwiązań. Nie 
zawsze można iść drogą, którą się chce, ale można sprawić, by wyzwania nie ograniczały, a trudności 
przekuć w atut.

„Duch tchnie, kędy chce” – ten cytat z Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka powraca w wielu mo-
mentach życia i twórczości projektanta. Siła wyobraźni, sprawczość, energia – wszystkie cechy mło-
dości i życia zamknięte są w tym wersie. Hebrajskie ruah czy greckie pneuma oznaczać może zarówno 
ducha, jak i oddech (a więc życie) albo wiatr. A ten jest przecież ulotny, trudno go kontrolować, nie 
sposób ujarzmić. Ma różne oblicza. Może przynosić ochłodę w letni dzień, ale też siać spustoszenie 
podczas sztormu. Młody Janusz wykleił go czerwonymi literami na swojej pracy przedstawiającej 
żółto-niebieskiego Volksvagena typ 2 T1 mknącego szosą gdzieś w dal. Sygnował pracę w prawym 
dolnym rogu: „jasio”. Zdjęcia z rodzinnych albumów ukazują jego realny pierwowzór – bus „ogórek” 
i znaczący napis-motto wyklejony na tylnej szybie. Samochód kupiony został z myślą o podróży do 
Afryki. Wyprawa, planowana na lata 1996–1997, nie doszła co prawda do skutku, ale przywiązanie 

do tego znaczącego cytatu pozostało, by pojawiać się potem a to na marginesie rysunków, a to na 
karteczce za ramą obrazu La Danza. Wykuty na nagrobku projektanta zmusza do zadumy.

Duch, który nie zna ograniczeń, to symbol zmian, które przemieniają świat, przynoszą nową 
przyszłość. Praca projektanta w istotny sposób wpisuje się w te zmiany, więcej – współkreuje 
je. W wywiadzie dla „2+3d” Janusz Kaniewski otwarcie deklarował: „Dizajner ma coraz większą 
skuteczność. Tworzyć opinie, zadbać o to, żeby to była opinia niegłupia – a nie śledzić i powtarzać. 
Nie obrażać się na rzeczy, których się nie rozumie, nie lubi. Zmieniać, zamiast negować. Czytać, 
sprawdzać, nadawać kształt”. Projektanta nie ma już wśród nas, ale wchodzimy właśnie w okres 
zmian, który zapowiadał. Począwszy od modernistycznego zrywu lat 30. XX w., przez marzące 
o podboju kosmosu lata 60. XX w. i transformacyjne lata 90. XX w., co trzydzieści lat – jak trafnie 
zaobserwował Kaniewski – światem wstrząsają przełomowe wydarzenia, które odmieniają nasz 
sposób funkcjonowania. W którą stronę nas tym razem zaprowadzą?

WYSTAWA

Inspiracją, która pojawiła się w procesie pracy nad wystawą, były słowa samego Janusza Ka-
niewskiego: „Najskuteczniejszy sposób przewidywania przyszłości to jej tworzenie”. Kaniewski 
nawiązywał tu do myśli amerykańskiego informatyka Alana Kaya i jego rozumienia przyszłości, 
jako czegoś, co należy nie tyle przewidzieć, co stworzyć i kształtować własnym działaniem. Cho-
dzi więc nie tyle o predykcjonizm czy determinizm, co o sprawczość w działaniu. Idąc za tą myślą, 
zdecydowaliśmy się główny nacisk położyć na problem siły oddziaływania dizajnu, jego wpływu 
na nadchodzącą przyszłość. Pozwoliło to spojrzeć na pracę projektanta jako eksperta, który ma 

He subscribed to the principle of slow work, and enjoyed designing away from his desk and the 
office. From Turin he moved to the countryside. From bustling Warsaw he fled to leafy Sulejówek. 
He preferred to work in solitude, with silence and music. His work was to make him happy, to agree 
with him and the nature around him. ‘A designer’s professional life is closely tied to his private life’, 
he declared.

He would not have any unethical ‘use’ of design in service to the military, simple consumerism or 
production solely for profit. Of course, he realised that design had to benefit both the investor and 
the consumer, and the designer was an important link in the marketing chain. According to Ka-
niewski, design was far more than making new products; it meant creating needs, stirring emotions 
and looking towards the future.

THE WIND BLOWS WHERE IT PLEASES

Creativity demands freedom. At the same time, the investor’s restrictions, rules or guidelines can 
inspire interesting or innovative solutions. You can’t always go the way you want, but you can keep 
the challenges from being limitations and turn difficulties to your advantage.

‘The wind blows where it pleases’ – this quote from the Bible returns at several moments of Kaniewski’s 
life and work. The power of the imagination, agency, energy – this line captures all the attributes 
of youth and life. The Hebrew ruah or the Greek pneuma can mean spirit, breath (and thus life) or 
wind. And the wind is fleeting, hard to harness or control. It has various faces. It can be cooling on 
a summer day or wreak destruction during a storm. The young Janusz plastered it in red letters on 

his picture of a yellow-blue Volkswagen 2 T1 cruising into the horizon. He signed the drawing in the 
bottom right-hand corner: ‘jasio’. Photos from the family albums show the real model – a VW van 
with the telling motto on the rear window. The vehicle was purchased with the intention of travelling 
to Africa. The journey, planned for 1996–1997, never did come about, but Kaniewski’s affection for 
the quote remained. It later appeared on the margins of drawings and on a page outside the frame 
of La Danza. Carved into his headstone, it now gives us pause for thought.

The spirit knows no bounds, it is a symbol of the changes that transform the world, ushering in a new 
future. The designer’s work is an essential part of those changes; even more, it helps to create them. 
In an interview for 2+3D magazine, Janusz Kaniewski declared: ‘The designer is increasingly effective. 
In creating opinions and ensuring that those opinions aren’t foolish – not emulating and copying. 
In not being offended by the things they don’t understand or like. Changing instead of negating. In 
reading, confirming, giving shape’. He is no longer with us, but we are now entering the period of 
change he predicted. Beginning with the modernist upheaval of the 1930s, through the dreams of 
conquering outer space in the 1960s and the transformation of the 1990s, Kaniewski keenly observed 
that the world is shaken by major events every thirty years, the kind that change how we function. 
Where will the changes take us this time?

THE EXHIBITION

During the process of making this exhibition we were inspired by Janusz Kaniewski’s own words: 
‘The most effective way of predicting the future is to create it’. Here Kaniewski was alluding to the 
viewpoint of American computer scientist Alan Kay and his understanding of the future as something 

↖ 
Duch tchnie, kędy chce, obraz, 1996 
wł. Kseni Kaniewskiej 
The wind blows where it pleases, 
painting, 1996 
prop. Ksenia Kaniewska

↓↘ 
Projekt wizualizacji dla Pesy, szkice, 
Kaniewski Design, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Visualization design for Pesa, sketches, 
Kaniewski Design, 2014 
prop. Alicja Kaniewska

JK 017 



realny wpływ na to, jak będzie wyglądać nasz świat za dwadzieścia, trzydzieści lat. Chcielibyśmy 
ten wątek zaakcentować poprzez aranżację wystawy w Muzeum Miasta Gdyni – zaproponować 
swoisty Future Design Lab: przestrzeń – laboratorium, w której powstają rozwiązania dla lepszej, 
bardziej funkcjonalnej i przemyślanej przyszłości.

Na wystawie prezentujemy spektrum działalności Janusza Kaniewskiego, przybliżając sylwetkę 
przedwcześnie zmarłego artysty, błyskotliwego, pełnego humoru, kochającego podróże i samo-
chody. Zwracamy uwagę na osiągnięcia, które zaznaczyły obecność Polaka we wzornictwie branży 
motoryzacyjnej. Pokazujemy, w jaki sposób łączył zdobytą we Włoszech wiedzę inżynieryjną z wraż-
liwością na estetykę produktu. Z drugiej strony chcemy przedstawić Janusza Kaniewskiego jako 
wizjonera, eksponując stworzone przez niego koncepcje przyszłości. Równocześnie ukazujemy go 
jako twórcę małej architektury czy rozwiązań dla przestrzeni publicznej oraz projektów wzorniczych 
tworzonych wraz z zespołem w ramach firm, które prowadził. Pokazujemy w ten sposób bardziej 
pragmatyczną stronę dizajnu, kładąc nacisk na funkcjonalność produktu.

Poszczególne strefy wystawy zostały tak za-
planowane, by zderzyć ze sobą dwa oblicza Ka-
niewskiego – to oficjalne, znane z projektów 
motoryzacyjnych i komercyjnych, z prywatnym, 
mniej znanym, a stanowiącym istotne tło dla 
zrozumienia wielu realizacji czy projektowych 
decyzji. Otwierająca wystawę sekcja „Sylwetka 
projektanta” zaprasza widza w retrospektywną 

podróż śladem jego dzieciństwa na warszaw-
skich Stegnach, przez młodość w  Turynie 
i Morialdo po Warszawę, Sulejówek i ukocha-
ną Gdynię. Chcemy ukazać projektanta jako 
człowieka, przybliżyć jego drogę od studiów 
architektonicznych, przez studia z zakresu wzor-
nictwa samochodowego na uczelni w Turynie 
i pracę dla prestiżowej Pininfariny po powrót do 
kraju i założenie własnego studia projektowe-
go. Od pierwszych dziecięcych rysunków i mło-
dzieńczych projektów wyobraźnię projektanta 
zdominowały samochody. Czerwone, niebieskie 
czy obwiedzione tylko ołówkowym konturem 
mkną po miejskich ulicach, stanowią nieodzowny 

element wakacyjnej wyprawy, dachują, zderzają się, tłoczą w korku. Są praktycznie wszędzie – na 
kartkach, okładkach zeszytów, wśród szkolnych notatek. Prezentujemy je tutaj jako ciekawy kontekst, 
tło dla późniejszych dojrzałych projektów. Tak jak element pracy dyplomowej – postać dziewczyny 
zasiadającej na koniu przyszłości – znajdzie swoją paralelę w delikatnych porcelanowych figurkach 
do Złego – ostatniej pracy, zakończonej niedługo przed śmiercią.

Sekcja „Kaniewski i samochody”, poświęcona projektom Kaniewskiego dla branży motoryzacyjnej, 
zajmuje największą powierzchnię wystawy. Pokazujemy tu szkice projektowe zrealizowanych 
elementów samochodowych (reflektory, wyposażenie wnętrza), proces powstawania ciężarówki 

that ought not to be 
foreseen, but shaped 
and created through 
action. This was less 
predictionism or de-
terminism than agen-
cy in action. With this 

thought in mind, we decided to focus on the design’s impact, its resonance in the times to come. 
This allowed us to look at the designer as an expert who has a real effect on how our world will look 
twenty or thirty years down the road. We wanted to stress this motif through the arrangement of the 
Gdynia City Museum, proposing a kind of Future Design Lab: a laboratory space in which solutions 
for a better, more functional and cleverly planned future were made.

The exhibition features a whole spectrum of Janusz Kaniewski’s work, introducing us to a prema-
turely deceased artist who was brilliant and full of good humour, in love with travel and cars. We 
point out the achievements by which he made his mark on the motor industry. We show how he 
joined the engineering knowledge he gained in Italy with a sensitivity to product aesthetics. On the 
other hand, we would like to portray Janusz Kaniewski as a visionary, displaying his concepts of the 
future. We also see him as a designer of small architectural pieces, solutions for the public space, 
and designs created as part of a team for his company. This will allow us to show a more pragmatic 
side of design, emphasising the product’s functionality.

↓ 
Rysunek z lat dziecięcych,  
2. poł. lat 70. XX w. 
wł. Anny Kaniewskiej 
Childhood drawing, late 1970s 
prop. Anna Kaniewska ↑ 

Model samochodu Paragon,  
przed 2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Paragon car model,  
before 2007 
prop. Alicja Kaniewska
wł. Alicji Kaniewskiej

↓ 
Samochód konceptualny Zły,  
szkice, 2002–2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Bad conceptual car,  
sketches, 2002–2014 
prop. Alicja Kaniewska
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we show design sketches for car parts that went into production (headlights, interior fittings), the 
process behind the creation of the koło/Geberit truck, Orlen and Pit Stop petrol station designs, and 
original sketches for Fiat. Yet Janusz Kaniewski’s most important design, the piece he was working 
on practically to his final moments, was the zły [Bad] concept car, whose name was inspired by 
Leopold Tyrmand’s novel. He himself said of the design: ‘Zły, an unrealized design. One of those 
ideas that are born suddenly and ripen for years, waiting for their time. They do not grow old or go 
out of fashion, because they were never in fashion. A form that alludes to a blow, to the flattened 
head of a cobra, inspired by the cockpit of the Mig-29 fighter plane. The name comes from the title 
of the cult novel by Leopold Tyrmand, it is a good match for the vehicle’s pugnacious look, which, 
from a functional perspective, is all flaws, is the quintessence of the absurd nature of the car as 
a source of fascination, of fortune and misfortune (…)’. The first sketches were made in 2000, while 
working at Pininfarina. Kaniewski returned to them over a decade later, to continue this fascinating 
design. He never managed to make a prototype. A counterweight to the arrogant Zły was meant to 
be Dobry [Good] – a public transport vehicle.

In the ‘Other Commercial Designs’ section, in turn, we come to ‘Ephemeral Designs’. This is all 
in the name of presenting Janusz Kaniewski not only as a designer for the motor industry and 
commercial products (a Żywiec beer glass, Lange ski boots, an Elzab price scanner, a  koło 
display truck, train seats for taps) or logos (fiat, Monopolis, Paradyż), but also as an artist 
creating things for his own pleasure and fun. Among the ephemeral pieces we present proto-
types of women’s shoes and some intriguing items that no longer exist – shoes made of fruit 
peel. The temporary beauty of the shoes made of fruit – juicy and colourful on the day of the 
opening, but gradually succumbing to biodegradation day by day – was an attempt to win in 

koło/Geberit, projekt stacji paliw Orlen i Pit Stop, a także oryginalne szkice dla Fiata. Najważ-
niejszym jednak projektem, nad którym Janusz Kaniewski pracował właściwie do ostatnich 
chwil, jest samochód konceptualny zły, którego nazwa zainspirowana jest powieścią Leopolda 
Tyrmanda. Oto jak sam mówił o projekcie: „Zły, projekt jeszcze niezrealizowany. Jeden z tych 
pomysłów, które rodzą się nagle i dojrzewają latami, czekając na swój czas. Nie starzeją się, nie 
wyjdą z mody, bo nigdy nie były modne. Sylwetka o unoszącym się do ciosu, spłaszczonym łbie 

kobry, inspirowana charakterystyczną kabiną samolotu myśliwskiego 
Mig-29. Nazwa pochodzi od tytułu kultowej książki Leopolda Tyrman-
da, dobrze oddaje zadziorny rys przedmiotu, który z funkcjonalnego 
punktu widzenia ma same wady, jest kwintesencją samej absurdalnej 
natury samochodu jako źródła fascynacji, szczęścia i nieszczęścia […]”. 
Pierwsze szkice powstały w 2000 r., podczas pracy w Pininfarinie. Ka-
niewski powrócił do nich po ponad dziesięciu latach, by kontynuować 
fascynujący projekt. Nie zdążył wykonać prototypu. Przeciwwagą dla 
aroganckiego Złego miał być Dobry – pojazd komunikacji publicznej.

Sekcję „Inne projekty komercyjne” zderzamy z kolei z „Projektami efeme-
rycznymi”. Wszystko po to, by przedstawić Janusza Kaniewskiego nie 
tylko jako projektanta branży motoryzacyjnej, produktów komercyjnych 
(szklanka Żywca, buty narciarskie Lange, czytnik cen Elzab, ciężarówka 
ekspozycyjna firmy koło, fotele kolejowe firmy taps) czy logotypów 
(Fiat, Monopolis, Paradyż), ale i artystę tworzącego dla własnej przy-
jemności i zabawy. Wśród obiektów efemerycznych zaprezentujemy 

prototypy obuwia damskiego, ale i intrygujące 
obiekty, które już nie istnieją – buty stworzo-
ne z owocowych skórek. Przemijające piękno 
owocowych butów – soczystych i pełnych ko-
loru w dzień wernisażu, lecz z każdym dniem 
stopniowo ulegających biodegradacji, to próba 
zwycięstwa w wyścigu ze śmiercią. Założenie 

„zobaczyć, jak umierają pierwsze” zostało speł-
nione. Sekcję dopełniają humorystyczne rysun-
ki Kaniewskiego i limitowana seria książeczek 
o kotku, drukowana w małych nakładach dla 
przyjaciół i znajomych.

Wystawę zamyka strefa „Projektowanie przy-
szłości”. Janusz Kaniewski zawsze podkreślał, 
że jako projektant żyje w  przyszłości, musi 
wyprzedzać myślą swoje czasy o  piętnaście 

– dwadzieścia lat. Tego wymagała od niego 
praca dla wiodących marek motoryzacyjnych. 
W  tej części wystawy pokazujemy działania 

Kaniewskiego dotykające tematu przyszłości: od transportu po estetykę przestrzeni miejskiej. 
Strefa opiera się na intrygujących cytatach twórcy mówiących o przyszłości – zmianach, które 
zajdą zarówno w tkance miejskiej, jak i w procesie projektowania. Mamy nadzieję, że zainspirują 

The various zones of the exhibition have been 
planned to contrast the two faces of Kaniewski 

– the official one we know from vehicle and com-
mercial designs, and the private, lesser-known one, which is essential for understanding many of 
his decisions in execution or design. The section that opens the exhibition, ‘Sketch of a Designer’, 
takes the viewer on a retrospective journey through his childhood in 
Warsaw’s Stegny, his youth in Turin and Morialdo, and then to Warsaw, 
Sulejówek, and his beloved Gdynia. We want to show the designer as 
a human being, trace his path from architectural studies, through car 
design studies at the academy in Turin and work for the prestigious 
Pininfarina, to his return to Poland, where he founded his own design 
studio. From his first drawings as a child and youthful designs, cars 
dominated his imagination. Red, blue, or just pencil-drawn models tear 
down city streets, they are an indispensable part of a vacation, they flip 
over, crash, get stuck in traffic jams. They are practically everywhere: 
on pages, notebook covers, in his notes for school. We present them 
here as an interesting context, a backdrop for the later mature designs. 
Just as part of his diploma project – a girl mounting the horse of the 
future – finds a parallel in the delicate porcelain figurines for Zły, his 
final work, completed just shortly before he passed away.

The ‘Kaniewski and Cars’ section, devoted to Kaniewski’s designs for 
the motor industry, occupies the largest part of the exhibition. Here 

↓ 
Projekty obuwia sportowego Fila, 2001 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Fila running shoes design, 2001 
prop. Alicja Kaniewska

↓ 
Buty BMW, przed 2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
BMW shoes, before 2007 
prop. Alicja Kaniewska

↑ 
Buty ze skórek owocowych,  
targi Slow Food w Turynie, 2004 
Shoes Made of Fruit Peels,  
exhibition at the Slow Food fair 
in Turin, 2004
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Państwa do zastanowienia, jaka faktycznie czeka nas przyszłość? Czy jesteśmy w stanie ją prze-
widzieć? Dizajn ma moc, by ją współtworzyć. Dzisiejsze decyzje projektowe przyniosą jutro swoje  
owoce.

the race with death. The premise of ‘seeing them die first’ was fulfilled. The section is rounded 
off with Kaniewski’s humorous drawings and limited series of books about a cat, published in 
small editions for friends and acquaintances.

The exhibition closes with ‘Designing the Future’. Janusz Kaniewski always stressed that, as 
a designer, he lived in the future, his thoughts had to be fifteen or twenty years ahead of his 
time. This is what working for the leading car companies demanded of him. In this part of the 
exhibition we are showing Kaniewski’s activities when it came to the future: from transportation 
to aesthetic of the city. This zone contains his intriguing statements about the future – about 
changes coming in both the urban fabric and the design process. We hope they will inspire you 
to stop and think: What future truly awaits us? Are we capable of foreseeing it? Design has the 
power to contribute to its creation. Today’s design decisions bear fruit tomorrow.

Janusz 
Kaniewski 
zawsze 
podkreślał, 
że jako 
projektant żyje 
w przyszłości...

Janusz 
Kaniewski 
always stressed 
that, as a designer, 
he lived in the 
future...

↑ 
Kapsuły komunikacji miejskiej. 
Wizualizacja transportu  
przyszłości, 2007 
wł. Kseni Kaniewskiej

City transit capsules. A visualization of 
the transportation of the future, 2007 
prop. Ksenia Kaniewska

↑ 
Kamienica przy ul. Widok, 2013 
wł. Alicji Kaniewskiej  
The Building on Widok Street, 2013 
prop. Alicja Kaniewska
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TYLE JESZCZE
KILOMETRÓW
DO DOMU

SO MANY 
KILOMETRES TILL 
WE GET HOME

We were raised in Mokotów, in a typical Warsaw housing district. The 
classic pre-fab block of flats, though Stegny was always a bit different. It 
was greener, friendlier. We lived on the top floor, in the last row of buildings. 
That was the greatest luxury – there was no one stomping overhead, and 
the balcony gave onto a marvellous view of the meadows and embankment. 
One sign that childhood was ending was the disappearance of Bartek’s 
horse, which we could observe from the windows, and the nightingale from 
the neighbouring plots of land.

At first the apartment only had beds, a piano (from Mama’s family house) 
and a few pieces of furniture made by Czesław’s (Dad’s) father. Mama was a humanities scholar 
from a musical and artistic family, and Dad an engineer, designer and incurable romantic, who (like 
Janusz, later on) liked to disappear every so often. To the woods, the meadows, the river. Mama’s 
father, Grandpa Kornel (to whom Janusz dedicated his office, and at whose oak desk he sometimes 
worked), was incapable of sitting still, he was always travelling, building and patenting his ideas. 
My other grandfather, quiet and retiring Czesław, worked in his little workshop on Dolny Mokotów 
and made everything himself: lamps, gramophones, tables, clocks. He worked in the most difficult 
materials, like metals and steel. He was a brilliant builder and inventor.❷ Both grandmothers brought 
great goodness and respect for tradition into the family (through them we knew how to embroi-
der, sew and bake cakes, we knew the tunes from the old songbooks). Grandma Hala played the 
piano and painted. Each of us grandchildren is an amalgam of stories and traits of all those people. 
Janusz was the prime example: he had Dad’s calm and Mama’s sensitivity, one grandfather’s eternal 
wanderlust and the other’s industriousness. ‘That’s how I am, a bit of my mother’s child, a bit of my 

Wychowaliśmy się na Mokotowie, na typowym warszawskim blokowisku. Klasyczna wielka płyta, 
ale Stegny zawsze były trochę inne. Bardziej zielone, przyjazne. Zamieszkaliśmy na ostatnim piętrze, 
w ostatniej linii zabudowy. To był największy luksus – nikt nie tupał nad głowami, a z balkonu roz-
taczał się rozkoszny widok na łąki i skarpę. Znakiem, że dzieciństwo się skończyło, było zniknięcie 
konia Bartka, którego obserwowaliśmy z okien, oraz to, że zamilkł słowik z pobliskich działek.

Początkowo w mieszkaniu były tylko łóżka, fortepian (z domu rodzinnego mamy) i kilka sprzętów 
wykonanych przez dziadka Czesława (ojca taty). Mama, humanistka z muzykalnej i uzdolnionej 
plastycznie rodziny, i tata, inżynier, projektant, a jednocześnie niepoprawny romantyk, który (jak 
później Janusz) zawsze lubił znikać. Do lasu, na łąki, nad rzekę. Ojciec mamy, dziadek Kornel (to 
jemu Janusz zadedykował swoje biuro i przy jego dębowym biurku niekiedy pracował), nie potrafił 
usiedzieć w miejscu, wciąż podróżował, konstruował, patentował swoje pomysły. Drugi dziadek, mil-
czący i spokojny Czesław, pracował w swoim małym warsztaciku na Dolnym Mokotowie i wszystko 
od podstaw tworzył sam: lampy, gramofony, stoliki, zegary. Z najbardziej niewdzięcznych mate-
riałów: metalu, stali. Genialny konstruktor, innowator❷. Obie zaś babcie wniosły w życie rodzinne 
niezwykłe dobro i poszanowanie tradycji. Babcia Hala grała na fortepianie i malowała, dzięki 
niej umieliśmy haftować, szyć, piec ciasta, zna-
liśmy piosenki ze starych śpiewników. Każde 
z nas, wnuków, jest zlepkiem wybranych hi-
storii i cech tych wszystkich osób. Janusz był 
tego najbardziej dobitnym przykładem: spokój 
taty i wrażliwość mamy, wieczna tęsknota za 
ucieczką jednego dziadka i pracowitość drugiego.  

Dom
rodzinny

The Family
Home

Taki jestem, dziecko trochę mamy, a trochę taty❶

❶
All the titles, subtitles, and quotes in 
this article come from Janusz’s private 
correspondence with his parents and 
sisters, unless otherwise indicated.

❶ 
Wszystkie tytuły, podtytuły i cytaty 
(poza podpisanymi wypowiedziami) 
wykorzystane w poniższym tekście 
pochodzą z prywatnej korespondencji 
Janusza z rodzicami i siostrami.

❷ 
Kilkadziesiąt zachowanych prac 
dziadka Janusz, będąc kuratorem 
festiwalu GDD w 2012 roku, pokazał 
na wystawie: Przydaśki, wihajstry, 
pipanty.

That’s who I am – partly my mother’s child, partly my father’s❶ ❷ 
Janusz displayed several dozen 
preserved works by his grandfather 
as the curator of the GDD festival in 
2012, at an exhibition called Przydaśki, 
wihajstry, pipanty [Doodads, Gizmos, 
and Thingamabobs].

Ksenia Kaniewska-Jurczyszyn

↑ 
Janusz na dębie w Sulejówku  
z ukochanym fiatem 125p, 1977 r. 
Janusz in an oak tree in Sulejówek with 
his beloved Fiat 125p, 1977
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↑ 
Samochody Łódzkich Zakładów 
Zabawkarskich „Spójnia” – zabawki 
Janusza Kaniewskiego, lata 70. XX w.  
Car from the Łódź Spójnia Toy Factory 

– a toy belonging to Janusz Kaniewski, 
1970s

„Taki jestem, dziecko trochę mamy, a trochę taty. […] Wszystko, co ważne, odziedziczyłem po was”, pisał 
do mamy. „Wy daliście mi edukację i przekonania. Ja to przejąłem i buduję z tego coś, co przetrwa, 
co ‘zapamięta’ nasze przekonania. Dobre ‘geny’. Buduję z ‘genów’ babuni, uporu dziadka. Wszyscy 
dookoła narzekają, a ja nie narzekam. Pracuję kilkanaście godzin na dobę, ale nie narzekam” (2010).

Nie byliśmy dzieciakami do późna biegającymi po podwórku z kluczem uwieszonym u szyi. Mieli-
śmy stałą grupę przyjaciół i siebie. Bawiliśmy się zabawkami z niczego albo samochodami. Lalki 
w naszym domu się nie przyjęły. Były misie, samochody i autobusy. I jeden malutki, traktowany ze 
szczególnym nabożeństwem, kupiony w Peweksie zestaw Lego, lokomotywa z wagonami Piko i kil-

ka żelaźniaków. Mieliśmy zrobiony przez brata 
mamy (notabene Janusza, to po nim mój brat 
otrzymał imię) drewniany domek (z meblami, 
elektrycznością i podnoszonym dachem), dużą 
drewnianą ciężarówkę, którą jeszcze bawiła się 
mama, i kilka zabawek wykonanych przez dziad-
ka Czesława. Rodzice nie tylko nie ograniczali 
naszej kreatywności, ale – o ile nie szkodziła 
innym (kiedyś np. wycięliśmy kawałek futra na-
szemu psu, bo potrzebowaliśmy materiału na 
szczotkę do zamiatania domku) – pozwalali na 
znoszenie do domu przedmiotów, które bardziej 
nas fascynowały niż typowe zabawki. Mieliśmy 
więc m.in. licznik od traktora, stary automat 

telefoniczny na złotówki (któremu na drutach robiłam czapki i szaliki) oraz samochody i autobusy 
po przejściach. Uratowane, porzucone przez innych. Zbierało się figurki z lizaków, szczypce do bie-
lizny oraz inne ciekawe przedmioty, chcący lub niechcący wyrzucane z balkonów na osiedlu. Każde 
z nas prowadziło zielnik. Zbierało się i suszyło roślinki, a potem, z pomocą mamy, opisywało. Sporo 
rysowaliśmy, malowaliśmy. Ciotka z Odessy przywoziła farby i pędzle z dzika, u babci siadaliśmy 
przy stoliku pod oknem i malowaliśmy. Prace Janusza od najmłodszych lat szły w jednym kierunku 

– motoryzacji. Mamy zachowane rysunki od mniej więcej drugiego roku życia, pierwsze kreski i koła, 
potem samochody, autobusy, rzadko ludzie.

Co weekend i na lato jeździliśmy na działkę. Nie był to ogródek obsadzony pod linijkę tujami, z re-
gularnie koszonym trawnikiem i betonowym płotem. Nasza działka jest nieokiełznaną kępą drzew 
i krzaków, z jednego końca ogrodu nie da się dojrzeć drugiego. Od zawsze, jak tylko przekraczaliśmy 
bramę, ściągało się buty i biegało na bosaka. Czy deszcz, czy upał. Mieliśmy sporo obowiązków, które 
dziś wspominamy z sentymentem – wyciąganie wiadrem wody ze studni, mycie naczyń w misce 
i wieszanie garnków na drewnianym płocie, wspinanie się na drzewa po winogrona, które z roku 
na rok coraz wyżej pięły się po akacjach. Z babcią chodziło się wzdłuż torów i zbierało do kominka 

father’s. […] I inherited all the important things from you’, he wrote to his mother. ‘You gave me an 
education and convictions. I took that and will build something that endures, to “remember” our 
convictions by. Good “genes”. I build from Grandma’s “genes”, from Grandpa’s stubbornness. People 
are always complaining, but not me. I work over twelve hours a day, but I never complain’ (2010).

We were not kids who ran around in the courtyard till late at night with keys tied around our necks. 
We had a group of regular friends and each other. We played with toys made out of nothing or 
with cars. Dolls would not have caught on in our house. There were stuffed animals, cars and buses. 
And one tiny Lego set, handled with great piety, bought at the Pewex, a Piko locomotive with train 
cars and a few metal racers. Mama’s brother (also a Janusz, my brother was named after him) 
made us a doll house (with furniture, electricity and a removable roof), a big wooden truck Mama 
had once played with, and a few toys made by Grandpa Czesław. Our parents put no limits on our 
creativity; as long as no one else got hurt (like when, for example, we cut a bit of hair off our dog 
because we needed it to make a brush to sweep our doll house), they even let us take objects home 
that fascinated us more than normal toys. That meant we had a meter from a tractor, an old pay 
phone that took zloty coins (for which I knitted a cap and scarf) and wrecked cars and buses. We 
salvaged things others abandoned. We collected lollipop figurines, clothes pegs and other inter-
esting objects which had been dropped, accidentally or not, from balconies all around. We both 
had albums where we collected and dried plants, and then Mama helped us label them. We often 
drew and painted. Our aunt from Odessa brought us paints and boar’s-hair brushes, we would sit 
by the window in Grandma’s house and paint. Janusz’s work veered in one direction right from the 
beginning – motor vehicles. We have drawings from when he was about two years old, his first lines 
and circles, then cars, buses, and only seldom people.

Every weekend and for the summer we went to our summer cabin. It was not in a garden lined with 
thujas, with a manicured lawn and a concrete fence. Our plot of land had wild clumps of trees and 
bushes, you could not see one side of the garden from the other. As soon as we got there, we kicked 
off our shoes and ran around barefoot, in the rain or heat. We had lots of duties, which I now re-
member fondly – drawing water from the well in a bucket, washing the dishes in a large bowl and 
hanging the pots on the wooden fence, climbing the trees to pick the grapes which wound higher 
up the acacias every year. Grandma and I walked the tracks and collected coal that had fallen from 
the trains rumbling off to Terespol. Grandpa taught us how to graft saplings and build a stove, and 
Mama taught us the names of flowers and plants and how to tell apart forest mushrooms and bird 
songs. Dad took me on wild expeditions into the forest, he knew the history of every ruin, every 
stone and road. Then we made ships from bark and bows from branches. And in the evenings we 
sat by the fire. Sometimes just us, and sometimes all the generations in a circle. Someone hummed 
a song, another person pulled out a forgotten story, some were silent and others stared in the fire. 
Sometimes it lasted a short time, other times it went on till dawn...

↓ 
Janusz w drewnianej ciężarówce, 
pamiątce rodzinnej z lat 40.  
na działce w Mrozach, 1975 r.  
Janusz in a wooden truck, a family 
keepsake from the 1940s, at the garden 
plot in Mrozy, 1975

↙ 
Przegubowy Ikarus, wycinanka 
pięcioletniego Janusza  
Paper cut-out of an articulated Ikarus 
bus by a five-year-old Janusz
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↖ 
Okładki zeszytów szkolnych 
Covers of his school notebooks
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(2010). ‘You and Dad don’t know the great work 
you did, and now we’re taking it further. You’re 
sitting in a traffic jam […]. There’s a Fiat in front 
of you. The driver bought that car partly because 
the red symbol reminded him of the big old Fiats 
[…]. Before you is a car designed in part by your 
son, because that’s how you brought him up. 
None of my friends’ parents can boast of having 
once made such good decisions’.

Dad had a Syrenka 105 (originally dove-grey, but, after a sudden encounter with a Volvo and a total 
overhaul, it was yellow), then a blue Dacia 1300 and a blood-red Wartburg.

Janusz was addicted to drawing the fronts of cars, as a small boy he could recognise every make by 
the lights and the sound of the engine. When he was sick, he first arranged the pills to be car lights, 
Aspirins up top and Rutinoscorbins down below, then he swallowed them. He didn’t draw smiles or 
flowers with the raspberry juice on his porridge like other kids – he drew car lights.

If you were to ask his family when Janusz first became fascinated by motor vehicles, we would all say 
in chorus: he always was. After some years, he himself wrote:

‘the story oF one designer. In about 1980 little Janusz went with his dad to an exhibition. This 
time the show was so interesting that he didn’t need to be bribed with fries and pizza bread like 

węgiel, który wypadał z przetaczających się do Terespola pociągów. Dziadek uczył nas, jak szczepić 
drzewka i budować piec, mama – imion kwiatów i roślin oraz jak odróżniać grzyby w lesie i ptaki 
po śpiewie. Tata zabierał na dzikie wyprawy do lasu, znał historię każdej ruiny, każdego kamienia 
czy drogi. Potem robiliśmy łódki z kory i łuki z gałęzi leszczyny. A wieczorami siedzieliśmy przy 
ognisku. Czasem tylko my, a czasem wielopokoleniowy krąg. Ktoś zaintonował piosenkę, ktoś 
wygrzebał zapomnianą historię, ktoś chciał pomilczeć, a ktoś zapatrzyć się w ogień. Czasem tylko 
chwilę, a czasem do świtu...

Rodzice nauczyli nas kochać i szanować przyrodę. Płakaliśmy nad każdym drzewem, które zła-
mała burza. „Jedno z pryncypiów – szacunek dla zwierząt. Zwierzę też człowiek. Jak u księdza 
Twardowskiego, który prosi Pana Boga, żeby mógł pójść do nieba razem z kozą”, napisze Ja-
nusz w liście z 1998. Zawsze wokół nas były zwierzęta. Same przychodziły i tak już zostawały. 
Ze skrzywioną historią, poturbowane, najukochańsze. Myszy wyżerały zapasy, ale nam, dzie-
ciom, to nie przeszkadzało. Znalezionej martwej myszce czy kretowi urządzaliśmy uroczyste 
pogrzeby. Ustawiało się grobek z cegły, obok ławeczkę z patyczków i tekturowych biletów kole-
jowych. Raz tylko dostaliśmy od taty burę, kiedy zobaczył, że węgielkiem powypisywaliśmy „ś.p. 
myszka”. Kolejne pogrzeby były więc świeckie. „Nie widziałem, jak umarła moja jedna babcia, 
druga babcia, obaj dziadkowie – ale widziałem, jak lekarz, za moją zgodą, usypia mojego kot-
ka, i jak go podrapałem za uszkiem, to straciłem przytomność, bo taki kot to członek rodziny. 
A weterynarz, biedak, nie wiedział, co robić, zawołał sprzątaczkę i ta dopiero mnie cuciła”, pisze 
Janusz do taty w 1998 r.

Our parents taught us to love and respect na-
ture. We wept for every tree that came down in 
a storm. ‘One principle was respect for animals. 
Animals are people too. Just look at Father Twar-
dowski, who asked the Lord if he could take his 
goat to heaven’, Janusz wrote in a letter of 1998. 
We always had animals around. They came on 
their own and they stayed. Having been through 
rough times, they were battered, and we loved 
them. The mice ate up our provisions, but we 
kids didn’t mind. We held funerals for the dead 
mice and moles we found. We made a brick into 
a tombstone, with a bench made of twigs and 
cardboard train tickets. Only once did Dad give us a scolding, when he saw we’d written ‘to the holy 
memory of the mouse’ in charcoal. From then on, our funerals were secular. ‘I never saw how either of 
my grandmothers or grandfathers died, but I did see the doctor put my cat to sleep, with my consent, 
and when I scratched him behind the ear I passed out, because that cat was a member of the family. 
And the poor veterinarian didn’t know what to do, he called in the cleaning woman, and she brought 
me to my senses’, Janusz wrote to his father in 1998.

Janusz learned about the types of cars in parking lots – our street had mainly Syrenkas and Fiats. He 
had a special affection for the latter. ‘The big Fiats always inspired me; when I was thirty I did a couple 
of designs for the Turin company, because I had a fondness for them I never had for a Ford or Opel’ 

Na parkingach Janusz uczył się marek samocho-
dów, na naszej uliczce stały głównie syrenki i fiaty. 
Do tego ostatniego miał szczególny sentyment. 

„Duży fiat zawsze mnie inspirował; kiedy miałem 
30 lat, zrobiłem kilka projektów dla turyńskiej 
firmy, bo miałem do nich sentyment, którego 
nie miałbym dla forda czy opla” (2010 rok). „Ty 
i tata nie widzicie, jak ogromną pracę wyko-
naliście, i teraz my to ciągniemy dalej. Stoicie 
w korku […]. Przed wami stoi fiat. Jego kierowca 
kupił ten samochód między innymi dlatego, że 
czerwony znaczek kojarzył mu się ze starym du-
żym fiatem […]. Przed wami samochód, którego 

współautorem jest wasz syn, bo tak go wycho-
waliście. Żadne z rodziców moich znajomych 
nie może pochwalić się, że kiedyś dokonało tak 
dobrych wyborów”.

Tata miał syrenkę 105 (najpierw gołąbkową, a po 
nagłym spotkaniu z volvo i wymianie całego 
nadwozia żółtą), potem błękitną dacię 1300 
i krwistoczerwonego wartburga.

↑ 
Janusz z siostrą Anią przed fiatem 
125p pod blokiem na Stegnach, w ręku 
samochód Spójni, 2. poł. lat 70. XX w. 
Janusz and his sister Anna by a Fiat 
125p in front of the block of flats in 
Stegny. Janusz is holding a Spójnia 
toy car

↓ 
Fiat 126p podczas wyścigu na 
stanowisku obsługi technicznej 
(pit stop), rys. Janusza z 1982 roku 
A Fiat 126p at a pit stop during a race. 
Janusz's drawing of 1982

↑ 
Pierwszy „rodzinny” samochód, syrena 
105, 1978 rok  
The first ‘family’ car, a Syrena 105, 1978

↑ 
Dacia 1300 przed domem na 
warszawskich Stegnach, 1982 r. 
The Dacia 1300 in front of the home in 
Warsaw's Stegny, 1982

 

↑ 
Szkic przedstawiający samochody 
rodzinne: syrenę, wartburga i dacię, 
po 1987 roku  
A sketch of the family cars: a Syrena, 
Wartburg, and Dacia, after 1987

↓ 
Trzynastoletni Janusz w wartbugu 
rodziców 
Thirteen-year-old Janusz in his parents' 
Wartbug



Janusz nałogowo rysował przody samochodów, jako mały chłopiec rozpoznawał po światłach 
i dźwięku silnika każdą markę. Gdy był chory, tabletki najpierw układał na wzór świateł, np. na 
górze aspiryna, na dole rutinoscorbin (Syrena), a dopiero potem łykał. Na ulubionej kaszce mannie 
sokiem rysował nie buźki czy kwiatki, ale światła aut.

Gdyby zapytać rodzinę, od kiedy przejawiała się Januszowa fascynacja motoryzacją, wszyscy zgodnie 
byśmy odpowiedzieli, że od zawsze. On sam jednak dopiero po latach napisze:

„historia jednego projektanta. Około 1980 roku kilkuletni Januszek poszedł z tatą na wystawę. 
Tym razem wystawa była tak ciekawa, że nie trzeba go było przekupywać frytkami i zapiekanką jak 
przy wizytach w nudnej Zachęcie czy jeszcze gorszym Muzeum Narodowym. Na wystawie w Insty-
tucie Wzornictwa Przemysłowego pokazano makietę volvo 480, niezwykle wówczas innowacyjnego 
samochodu, prawdziwej ikony skandynawskiego designu. I Januszek postanowił zostać designerem 
samochodowym. Kiedy dorósł, ukończył wydział projektowania samochodów we Włoszech, pracował 

when they went to the dull Zachęta Gallery, or even worse, the National Museum. The exhibition at 
the Institute of Industrial Design displayed a model of the Volvo 480, a highly innovative car for its 
time, a real icon of Scandinavian design. And little Janusz decided to become a car designer. When 
he grew older, he graduated from a car design faculty in Italy, worked at Pininfarina, designed for 
Ferrari, and curated the Gdynia Design Days festival. And he convinced others (his mother-in-law, 
sister, a client – cross out the wrong answers) to buy the Volvo 480’.

We cross out ‘mother-in-law’ and ‘client’. Janusz called me in the summer of 2013:

‘Just imagine, on my way home I came across a blue Volvo 480 just parked there, with a “for sale” 
sign on the windscreen. I called and asked how it was possible that someone would get rid of 
that car. I’d dreamt of having one all my life. The man on the other side answered: “Because I’ve 
dreamt of having a Citroen all my life. And now that I’ve found one I have to sell the Volvo. But 
not to just anyone. Who are you?” “I’m a car designer, my name is Janusz Kaniewski”. “And my 
name is Wiktor Gutt, I’m a professor at the Faculty of Design, Chair of Painting, Drawing and 
Sculpture…".'

Curtain.
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← 
Dacia 1300, rzuty samochodu  
z 1981 roku 
A Dacia 1300, various views of the 
1981 model

↓ 
Fiat 125p, rysunek taksówki  
z 1980 roku 
The Fiat 125p, drawing of the taxi 
from 1980

JK 033 



Nocami wymykaliśmy się na przejażdżki po lesie. Janusz dzwoni – masz ochotę posiedzieć, posłu-
chać silnika i pomilczeć? W 2016 roku, w Bieszczadach, jechałam „volviakiem” (jak mawiał Janusz) 
do ślubu. Mojego brata już z nami nie było, a wiem, że byłby dumny.

„Samochody – punkt zapalny, oś, punkt mocowania naszej rodziny. Byt oparty na samochodach. […] 
Wartburg to dom, szkoła, pierwszy samochód, jaki prowadziłem, pierwszy samochód, który zepsułem, 
pierwszy, którym przekroczyłem 100 km/h, pierwszy, w którym dostałem mandat, pierwszy, który 
ukradłem (rodzicom – przyp. red.). Dom – bo można spać, samochód – bo sam jedzie; konfesjonał 

– ileż nocy, … spowiedź, kącik porad. […] nie pamiętam pierwszej komunii, ale pamiętam kupowanie 
samochodu; [prowadzenie?] na kolanach, po Mrozach”.

Dzieciństwo toczyło się wokół książek i ich bohaterów. Samodzielnie przeczytane Muminki, Dzieci 
z Bullerbyn, Kubuś Puchatek, Wakacje z Cynamonem Marii E. Letki czy Na niby i naprawdę Zofii 
Lorentz. Janusz czyta Sadybę Robinsona Ludwika Świeżawskiego, później wszystkie tomy Pana 
Samochodzika Nienackiego, sagi Jacka Londona, Robinsona Crusoe i powieści Juliusza Verne’a, 
a szczególnie ulubione Dzieci kapitana Granta. Zaczynają wciągać go wspomnienia żeglarzy, opi-
sy rejsów, reportaże morskie, budowa żaglowców. Jednym tchem pochłania tomy Dzikiej Mrówki 
Andrzeja Perepeczki, Pogorią na koniec świata Kazimierza Robaka, Szkołę pod żaglami Krzysztofa 
Baranowskiego, Znaczy kapitan Karola O. Borchardta i Byłem Kaczorem Sergiusza Nawrockiego. 
Uczęszcza do Pałacu Młodzieży (w PKiN w Warszawie) na zajęcia modelarstwa, ceramiki i szkutnictwa. 
Legitymacja do Pałacu była przepustką do kompletnie innego świata. Nie dość, że profesjonalna 
kadra i doskonale (jak na lata 80.) wyposażone pracownie, to uczestnicy zajęć za darmo mogli ko-
rzystać z najgłębszego wtedy w Warszawie, a niedostępnego dla zwykłych śmiertelników, basenu 
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w Pininfarinie, projektuje dla Ferrari, jest kuratorem festiwalu Gdynia Design Days. I namówił (te-
ściową, siostrę, klienta – niepotrzebne skreślić) na kupno tego egzemplarza volvo 480”.

Skreślamy więc teściową i klienta. Janusz zadzwonił do mnie latem 2013 roku:

„Wyobraź sobie, że idąc do domu, wpadłem na zaparkowane błękitne volvo 480. Na szybie kartka 
«Sprzedam». Zadzwoniłem i pytam, jak to możliwe, że ktoś pozbywa się takiego samochodu. 
Takiego, o którym marzy się całe życie. Osoba po drugiej stronie słuchawki odpowiedziała: bo ja, 
proszę pana, całe życie marzyłem o citroenie. I teraz, gdy pojawił się na horyzoncie, muszę sprzedać 
volvo. Ale nie byle komu. A pan kim jest? – Jestem projektantem samochodów, nazywam się Janusz 
Kaniewski. – A ja nazywam się Wiktor Gutt, jestem profesorem na Wydziale Wzornictwa w Katedrze 
Malarstwa, Rysunku i Rzeźby [...]”.

Kurtyna.

At night we slipped 
away to go on joyrides 
through the forest. 
Janusz calls – feel like 
sitting and just listen-
ing to the engine run? 
In 2016, in Bieszczady, 
I took a ‘Volviak’ (as 
Janusz called them) 
to my wedding. My 
brother wasn’t there, 
but I know he would 
have been proud.

‘Cars were a trigger, an axis, a lynchpin for the entire family. It was a car-based existence […] The 
Wartburg was home, school, the first car I drove, the first car I wrecked, the first in which I passed 
100 km/h, the first in which I got a ticket, the first one I stole (from his parents – ed.). It was a home, 
because you could sleep in it, a vehicle, because it drove; and a confession booth, all those nights 
where I got advice. […] I don’t recall my First Communion, but I do remember buying a car; “driving” 
on someone’s lap through Mrozy’.

Childhood revolves around books and their protagonists. Reading the Moomins, The Six Bullerbyn 
Children, Winnie the Pooh, Vacations with Cinnamon by Maria E. Letki or Just Kidding and For 

Real by Zofia Lorentz. Janusz reads Robinson’s Abode by Ludwik Świeżawski, then all the volumes 
of Nienacki’s Mr Car, the Jack London sagas, Robinson Crusoe and the novels of Jules Verne, espe-
cially his favourite, In Search of the Castaways. He begins to be drawn to sailors’ stories, tales of sea 
voyages, mariners’ reports and sailboat construction. He devours Andrzej Perepeczko’s Wild Ant, 
Kazimierz Robak’s By Pogoria to the End of the World, Krzysztof Baranowski’s School under the Sails, 
Karol O. Borchardt’s Captain Means and Sergiusz Nawrocki’s I Was a Duck. He attends modelling, 
ceramics and boat building classes at the Palace of Youth (at the Palace of Culture and Science in 
Warsaw). A Palace membership was a pass to another world. Not only are there professional staff 
and excellently equipped workshops (for the 1980s), but participants have free use of the deepest 
pool in Warsaw (4.5 metres!), off limits to ordinary mortals. For the course’s end, Janusz designs 
and independently builds a model of Three Hearts which stands at his parents’ house to this day. 
His prize for the design is a cruise on the orp Iskra Polish Navy ship. At the sailing camp in Pieczarki, 
Janusz acquires a boat patent, and during a high-seas cruise in the sts Generał Zaruski sailboat, he 
becomes a helmsman. Though we were raised in Warsaw, the sea always called to us. As children we 
went on work trips from Dad’s workshop to Dziwnówek, and when we had our first decent car (the 
Wartburg), we drove to the Black Sea, to Odessa, which was home to Grandma’s family.

In 1989, Janusz walks away with the best marks in the humanities class at Stanisław Kostka 
Potocki xxxviii lo in Wilanów. He gets his driver’s licence on his first try, and soon thereafter 
his parents buy him a used Fiat 125p. At the end of secondary school, now for his own money, 
Janusz buys a Beetle (originally from Mexico). He repaints it the colour of red wine and cuts 
out the sun roof so he can star-watch. As the VW is in pretty rough shape, the floor soon rusts 
away, and you can also observe the road through the holes. The most valuable thing in the car 

Samochody – 
punkt zapalny, 
oś, punkt 
mocowania 
naszej rodziny. 
Byt oparty na 
samochodach.

Cars were 
a trigger, an axis, 
a lynchpin for 
the entire family. 
It was 
a car-based 
existence.

→ 
Volvo 480, ikona skandynawskiego 
designu, własność Janusza  
od 2013 roku. Do dziś w rodzinie.  
The Volvo 480, an icon of Scandinavian 
design, bought by Janusz in 2013. Still 
in the family to this day. 
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(4,5 m głębokości!). Zaprojektowany przez Janusza na zakończenie kursu i samodzielnie wykonany 
model jachtu „Trzy kiery” po dziś dzień stoi u rodziców. Nagrodą za projekt był udział w morskim 
rejsie na okręcie Polskiej Marynarki Wojennej orp „Iskra”. Janusz na obozie żeglarskim w Pieczar-
kach zdobywa patent żeglarski, a podczas pełnomorskiego rejsu żaglowcem sts „Generał Zaruski” 

– sternika. Mimo że wychowaliśmy się w Warszawie, do morza zawsze nas ciągnęło. W dzieciństwie 
jeździliśmy na wczasy pracownicze z zakładu pracy taty do Dziwnówka, a jak już mieliśmy pierwszy 
porządny samochód (wartburga), pojechaliśmy nad Morze Czarne do Odessy, gdzie mieszka rodzina 
babci.

W 1989 roku Janusz dostaje się z najlepszymi wynikami do klasy humanistycznej xxxviii lo im. 
Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Za pierwszym podejściem zdaje na prawo jazdy, nie-
długo potem rodzice kupują mu używanego fiata 125p. Pod koniec liceum, już za swoje pieniądze, 
Janusz kupuje garbusa (oryginalny z Meksyku). Przemalowuje go na kolor czerwonego wina i wycina 

szyberdach, żeby móc obserwować gwiazdy. A że stan VW był taki jak i oszczędności, wkrótce roz-
sypała się przerdzewiała podłoga, przez wielkie dziury można było obserwować także drogę. Naj-
cenniejszą rzeczą w aucie było radio, które na noc zasłaniał czarną szmatką. Radia nikt nie ukradł, 
ale wystające przez szyberdach sztalugi, owszem.

W liceum humanistyczne zamiłowania Janusza zostają docenione. Polonistka, Iwona Dzięciołowska, 
po latach wspomina: „Zawsze był gdzieś obok głównego nurtu. Undergroundowy. Nie był typem 
buntownika czy outsidera. Był niezależny, ale nie był burzycielem. Robił swoje, zawsze poza sche-
matami. [...] Wszyscy wiedzieliśmy, że był bardzo zdolny, w szkole jednak nie ujawniał się ze swoimi 
pasjami architektonicznymi, plastycznymi”.

Wspomnienia Janusza z liceum krążą także wokół innych wrażeń:

„Magnes pustej szosy, wiatr i wycie silnika, przebudzenie, jakby wycieraczki starły kurz z oczu – 
wszyscy się bawią, chlają, palą, słuchają, kochają, 
brylują, a tu tyle miejsca, tyle przestrzeni, tyle 
przestrzeni w takim czasie – 120 km/h – Jaś 
Kaniewski odnajduje siebie. Tróje w szkole, żad-
nego picia, imprez, dziewczyn, rozrób – szosa, 
noc, silnik, ucieczka. Może zbyt książkowe, ale 
prawdziwe”.

Memories of Janusz in secondary school also focus on other things:

‘The call of the open road, the wind, and the roar of the engine, jolting awake, 
as if the windscreen wipers rubbed the dust from your eyes – everyone 
having fun, drinking, smoking, listening, loving, shining, and there is so 
much room, so much space, so much space in this short time – 120 km/h 

– and Janusz Kaniewski finds himself. Three of us at school, no drinking, 
parties, girls, or troublemaking – the road, night, the engine, and off we 
go. It might sound too much like a novel, but it’s true’.

A leather Ramones jacket, white high-top Adidases (always unlaced), torn jeans, colour bandanas, 
big hair (I know, I know), Depeche Mode, Chris Rea, Jean-Michel Jarre, Sisters of Mercy, car trips 
by night, The Dharma Bums and On the Road by Jack Kerouac, John Steinbeck, The Unbearable 
Lightness of Being and Life Is Elsewhere by Milan Kundera, Hemingway, conversations till dawn.

He writes to Mama after one nocturnal escapade: ‘It went like this – Kabacki Forest, I drive all 
night with headlights dimmed, finding my way around. Suddenly some force tells me to stop 
and wait it out, a higher power. I stop, hit the lights – ten centimetres before my windscreen is 
a spider on his web – I could have kept driving and wrecked the web or not – the eternal law of 
nature. A little spider stops a car of several dozen horsepower – if you want to conceal a few 
dozen horses in the woods, listen to the spider. I drove around the spider, without touching the 
web’ (1998).

is the radio, which is covered with a black cloth at night. Nobody ever steals the radio, though 
the easel sticking out of the sunroof is nicked, of course.

Janusz’s affectations are appreciated at his humanities secondary school. Iwona Dzięciołowska, 
who went on to study Polish literature, recalled years later: “He was always outside of the main-
stream. Underground. He wasn’t a rebel or outsider type. He was independent, but no revolution-
ary. He did his own thing, never following the rules. [...] We all knew he was very clever, though 
he never let on to his visual and architectural passions in class’.

↑ 
Wodowanie zaprojektowanego  
i wykonanego przez Janusza  
w 1986 roku jachtu „Trzy Kiery”  
Maiden voyage of the Three of Hearts 
sailboat designed and constructed by 
Janusz in 1986 

↑ 
Janusz przed swoim garbusem, 1994 
rok 
Janusz in front of his Beetle, 1994

↓ 
Garbus, rysunek z 1993 roku 
A VW Beetle, drawn in 1993
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Skórzana ramoneska, białe, nigdy niezawiązywane adidasy za kostkę, przetarte dżinsy, kolorowe 
bandany, bujna czupryna (tak, tak), Depeche Mode, Chris Rea, Jean-Michel Jarre, Sisters of Mercy, 
nocne samochodowe wyprawy, Włóczędzy Dharmy i W drodze Jacka Kerouaca, John Steinbeck, Nie-
znośna lekkość bytu i Życie jest gdzie indziej Milana Kundery, Hemingway, rozmowy do białego rana.

Pisze do mamy o jednej z nocnych eskapad: „Taka historia – Las Kabacki, jeżdżę całą noc ze zga-
szonymi światłami, na orientację. Nagle jakiś imperatyw, coś, co każe się zatrzymać, przeczekać, 
wyższe prawo. Zatrzymuję się, zapalam światła – dziesięć centymetrów przed przednią szybą na nici 
pajęczyny wisi pająk – można było jechać, zepsuć pajęczynę, ale nie – to odwieczne prawo przyrody. 
Mały pająk, który zatrzymuje samochód o sile kilkudziesięciu koni – chcesz kilkadziesiąt koni ukryć 
w lesie – słuchaj pająka. Objechałem pająka, nie zniszczyłem pajęczyny” (1998 rok).

Tata pracował w Transbudzie i z tym wiąże się pierwsze „zlecenie” Janusza, którego podjął się, 
mając zaledwie kilkanaście (!) lat. Tata wspomina: „Pod koniec lat 80. potrzebne było nowe logo 
Transbudu. Janusz wymyślił wschodzące słońce (japońskie) lekką chmurką nostalgii słowiańskiej 
poprzecinane, w kierunku którego podąża po autostradzie tir. Widzimy tylko tył naczepy, więc 
pewnie za granicę. Rada zakładowa, komitet i dyrekcja zatwierdziły Januszowe logo. Podobało 
się, bo ładne i horyzontem pachniało, tęsknotą za szlakiem, choć były i głosy ostrzegawcze: wiecie, 
rozumiecie, on na zachodzące słońce jedzie, weźmie i ucieknie na Zachód. Janusz otrzymał nagrodę 
za logo, a że na liście płac jako osobnik nieletni nie mógł się pojawić, dostał delegację na rejs do 
Włoch tirem na platformie kolejowej”.

O tamtych czasach wspomni w 2012 roku, po prezentacji ciężarówki, którą projektował dla firmy Koło:

„Tata studiował budowę samochodów i ciągników w dość podłych czasach, kiedy w Polsce praktycznie 
nie powstawały nasze konstrukcje. […] Zaszczepił mi swoje fascynacje. Budując moją ciężarówkę, 
ani na chwilę nie przestałem czuć, że spełniam jego marzenia. Wszystko, co ja wiem o ciężarów-
kach, wiem od niego […]. Czułem też, że razem z ludźmi, którzy ten samochód składali: inżynierami, 
robotnikami, przełamujemy jakieś odium «nie da się», robimy coś, co do tej pory w Polsce było 
niemożliwe. […] Szkoda, że taty nie było na prezentacji. Jak ryknął 470-konny silnik, jak zadziałał 
równo w rytm muzyki każdy z przygotowywanych miesiącami mechanizmów, jak rurami popłynęła 
woda i sprężone powietrze, jak zapalały się światła. Byłby dumny, bo to on mnie uczył miłości do 
ciężarówek, zapachu benzyny. I do fizyki, konstrukcji, architektury – jak skonstruować ściśnięty 
w harmonijkę pakunek, który w kilkadziesiąt sekund automatycznie rozłoży się w czterdziestome-
trową przestrzeń ze wszystkimi meblami i prawdziwą drewnianą podłogą”.

Dad worked at Transbud and that’s where Janusz got his first ‘commission’, while still a teenager 
(!). Dad recalls: ‘In the late 1980s, Transbud needed a fresh logo. Janusz came up with a rising (Jap-
anese) sun, cut with a gentle cloud of Slavic nostalgia, a truck moving down a highway towards it. 
We only see the semi-trailer from behind, so it’s probably headed abroad. The council, committee 
and directors approved of Janusz’s logo. They liked it because it was attractive and evoked the 
horizon, the open road, though there were reservations: you know, he’s riding into the setting sun, 
he’s taking the rig and going out West. Janusz received a prize for the logo, and because, as a minor, 
he could not be on the payroll, he was delegated to travel to Italy on a flat bed truck’.

He looked back on those days in 2012, after the presentation of a truck he designed for Koło:

‘Dad studied car and tractor construction in fairly grim times, when Poland practically made none 
of its own constructions. […] His passions were contagious. Building my truck, I never stopped 
feeling for a moment that I was making his dreams come true. Everything I know about trucks 
I learned from him […]. I also felt that I was joining those people who were putting the vehicle 
together – the engineers and workers – in breaking through the curse of “it can’t be done”, we 
were doing the impossible in Poland. […] It was a shame Dad wasn’t at the presentation. When 
that 470-horsepower engine roared, as each of the mechanisms we had spent months preparing 
purred in time to the music, as water and compressed air filled the pipes, as the lights flickered 
on. He would have been proud, because he was the one who gave me a love of trucks, the smell 
of petrol. And of physics, construction, architecture – how to build a package that squeezes 
into a bellows, and, in a few dozen seconds, automatically spreads into a forty-metre space, 
complete with furniture and hard-wood floors’.

Janusz’s first serious job begins in secondary school, 
at the ArtGraph studio. He designs labels, banners 
and ad boards. He passes his secondary-school leav-
ing exams in Polish literature, history and German. 
‘His aim was to pass all his subjects with fours and 
fives [the equivalent of A’s and B’s – trans.]. And 
he kept his word. He got top marks in all his exams. 
He proved (I’m not sure if it was more to himself 
or to me) that you can be outside of or adjacent 
to the system and still be a leader’, recalls Iwona 
Dzięciołowska. During his last year in secondary 
school he attends a preparatory drawing course 
for architectural studies, where he meets his future 
wife, Katarzyna (later Kaniewska). In 1993, he begins 
studying at the Warsaw University of Technolo-
gy, Faculty of Architecture. At the same time, he 
takes a job at another graphic design studio, Box 
X Promotion. Architecture does not suit him and 
he quits after the first year.

In April 1994, he goes on a journey to Central Asia. The team sets off from Riga in a beaten-up bus, 
travelling through Moscow and Uzbekistan to Turkmenistan. Janusz keeps a ‘travel diary’ – he 
draws the cars and trucks he passes (military and civilian). In Krasnovodzk he breaks off from the 

↑ 
Ciężarówka Iveco z naczepą 
obrandowaną logotypem Transbudu 
zaprojetowanym przez Janusza pod 
koniec lat 80.  
Iveco truck with trailer branded with 
the Transbud logo, designed by Janusz 
in the late 1980s 

↘ 
Autoportret Janusza na tle 
zaprojektowanego przez niego 
mobilnego salonu koła, obok 
ukochany mercedes 300 CE i kot Dolce, 
rys. z 2011 roku 
Janusz's self-portrait in front of the 
Koło mobile salon he designed, next to 
his beloved Mercedes 300 CE and his 
cat, Dolce, drawn in 2011
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Pierwszą poważną pracę Janusz zaczyna jeszcze w liceum, w studiu gra-
ficznym ArtGraph. Projektuje etykiety, bannery, tablice reklamowe. Maturę 
zdaje z języka polskiego, historii i niemieckiego. „Postawił sobie cel, że zda 
wszystkie przedmioty na czwórki i piątki. I słowa dotrzymał. Ze wszystkich 
egzaminów otrzymał maksymalne oceny. Udowodnił (nie wiem, czy bar-
dziej sobie, czy mnie), że można być poza systemem albo obok systemu 
i być liderem”, wspomina Iwona Dzięciołowska. Przez ostatni rok liceum 
uczęszcza na kurs z rysunku przygotowujący do studiów architektonicz-
nych, na którym poznaje przyszłą żonę, Katarzynę (później Kaniewską). 
W 1993 roku zaczyna studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale 
Architektury. Jednocześnie podejmuje pracę w kolejnym studiu graficz-
nym, Box X Promotion. Nie odnajduje się na architekturze, kończy studia 
po pierwszym roku.

W kwietniu 1994 roku wyjeżdża na wyprawę do Azji Środkowej. Z Rygi, 
zdezelowanym autokarem, ekipa rusza przez Moskwę i Uzbekistan do 
Turkmenistanu. Janusz prowadzi „dziennik podróży” – rysuje mijane 
samochody i ciężarówki (wojskowe i cywilne). W Krasnowodzku odłącza 
się od ekipy, a już w Baku zatrzymuje go wojsko: „Gwoździem do trumny 

jest mój notatnik z rysunkami z podróży: budynki, przejście graniczne, sporo szkiców samochodów, 
między innymi gazik (wojennaja maszyna!)”. Po odsiedzeniu wyroku za rzekome szpiegostwo zostaje 
zwolniony. Z Dagestanu, przez Czeczenię przebija się do Rosji, a stamtąd do Polski.

 W 1995 roku, miesiąc po ślubie, wyjeżdża do Stanów. Uniwersytet organizuje zarobkowe wyjazdy 
dla studentów. Trafia do Filadelfii i właściwie w tym miejscu kończy się jego American Dream. Wa-
kacyjna praca pozornie wydaje się łatwa – sprzedaż lodów z food trucka. Na miejscu okazuje się, 
że sam musi kupić chłodnię, dodatkowo trafia do zamożnej dzielnicy, gdzie w upały żywego ducha 
na ulicy się nie uświadczy. A na deser nocą „konkurenci” odcinają zasilanie w aucie, lody razem 
z marzeniami o szybkim zarobku rozpływają się po ulicach. Janusz porzuca pracę, za ostatnie pie-
niądze kupuje zdezelowany rower i rusza do… Atlanty. Ma nadzieję, że pomoże mu daleka rodzina. 
Rodzina niestety nie wydaje się zainteresowana spotkaniem, a trasa zbyt trudna dla takiego środka 
lokomocji (ponad 1200 km), który dodatkowo odmawia posłuszeństwa. Błąkającego się Janusza 

zauważa kompletnie obcy człowiek, amisz. Ofe-
ruje mu pomoc, kierując do zaprzyjaźnionego 
menonity. Marlin mieszka niedaleko Filadelfii, 
żyje w tradycyjnym środowisku z liczną rodziną, 
zajmuje się rozstawianiem namiotów na impre-
zy. Janusz przez parę miesięcy pracuje u niego 
fizycznie. Ponieważ skończyło mu się pozwolenie 
na pracę, nie może otrzymać należnej zapłaty 
(jednocześnie religia „pracodawcy” tego zabra-
nia), Marlin kupuje mu komputer Dell i krzesło 
obrotowe (do pracy przy nim). Janusz wraca do 
Polski w listopadzie. Na lotnisku czeka go oclenie 
przywiezionego sprzętu. Na pudle zamiast na-
zwiska podany jest wyłącznie adres: Warszawa, 

group, and in Baku he is stopped by the military: ‘The last nail in the coffin is my notebook with 
drawings from my trip: buildings, border crossings, lots of sketches of cars, including an army jeep 
(voyennaya mashina!).’ He sits out a verdict for alleged espionage and is set free. From Dagestan 
he crosses into Russia through Chechnya, and from there continues to Poland.

In 1995, a month after their wedding, he leaves for the United States. The university is organising 
work trips for students. He ends up near Philadelphia, and this concludes his American dream. The 
work initially seems like a cinch – selling ice-cream from a food truck. When he gets there it turns 
out he has to buy the cooler himself, and moreover, he ends up in a wealthy neighbourhood where 
the streets are vacated when the heat settles in. To top things off, at night the ‘competition’ cuts the 
power in the vehicle so that the ice-cream melts all over the street, and with it, his hopes of making 
a fast buck. Janusz quits his job, buys an old bicycle with the last of his money and sets off for At-
lanta. He hopes his distant family will help him out. Unfortunately, his family seems uninterested 
in meeting, and the way is too hard to be crossed on his bike (it is over 1,200 km), which, on top of 
everything, gives up the ghost. Now at loose ends, Janusz meets a complete stranger, an Amish man. 
He offers to help, steering him towards a Menonite friend. Marlin lives in Philadelphia in a traditional 
community with a big family, he sets up tents for events. For several months, Janusz works for him 
as a manual labourer. Because his work permit has expired, he cannot receive his wages (his ‘em-
ployer’s’ religion forbids it), Marlin buys him a Dell computer and a swivel chair (to work at). Janusz 
returns to Poland in November. At the airport he has to take the computer through customs. The 
box is only marked with his address: Warsaw, Ząbkowska Street. The kindly customs officer turns 
a blind eye to the contents and waves it through. It turns out he lives next door, on Wiosenna, and 
though he doesn’t know Janusz, he believes in helping out a neighbour.

↙ 
Szkic z podróży do Azji. Przedstawia 
granicę Turkmenistanu  
z Uzbekistanem. Z powodu tej 
pracy Janusz, podejrzany o rzekome 
szpiegostwo trafił do aresztu w Baku, 
1994 
wł. Kseni Kaniewskiej 
A sketch from a journey to Asia. 
It depicts the border between 
Turkmenistan and Uzbekistan. 
Because of this work, Janusz was 
suspected of espionage (it features 
military vehicles) and placed under 
arrest in Baku, 1994 
prop. Ksenia Kaniewska

↖ 
Janusz pod Filadelfią na farmie 
menonitów, 1995, fot. M. Sensenig 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz near Philadelphia at a Menonite 
farm, 1995, photo: M. Sensenig 
prop. Ksenia Kaniewska

↑ 
Janusz podczas podróży do Azji, 1994, 
fot. J. P. Korczak,  
wł. Joanny Patrycji Korczak 
Janusz during his trip to Asia, 1994, 
photo: J. P. Korczak,  
prop. Joanna Patrycja Korczak
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In 1996, Janusz sub-
mits his portfolio to 
the Faculty of Indus-
trial Design at the 
Academy of Fine Arts 
in Warsaw. He is ad-
mitted, coming in 

fourth, but does not begin his studies, as he is hired by the Leo Burnett ad agency. In September 
1996 he joins an expedition setting off for India-Nepal. He only manages to complete a several-day 
trek to Annapurna Base Camp before he has to return to Poland to work. In 1997 he is admitted once 
more to the Faculty of Industrial Design, this time coming in second. Yet by this time he knows he 
has to be educated abroad if he wants to make his dream of designing cars come true. So he sends 
his portfolio out to three foreign schools with Transportation Design faculties – ArtCenter College 
of Design USA (California), its branch in Switzerland and Istituto Europeo di Design in Turin. He is 
accepted by all of them.

At the same time, he is planning a trip around Africa with a friend. The ‘African odyssey to the roots 
of heaven’ never gets off the ground. Only the car was arranged, a Volkswagen van (2 T1, from 1965), 
which he drove around till the end of his days, branded with the project’s infographic. A motto Janusz 
stuck on the side has also survived: The spirit flows where it pleases.

Not long after that, a white Plymouth Belvedere entered the family – it was love at first sight. And 
because love can be blind, the escapade with this American limousine ended as swiftly as it began. 

That beautiful car held many mysteries (as did the previous owner), including an engine that was 
practically unrepairable. A few breakneck rides through Warsaw (it was not built for our narrow Pol-
ish streets) and the Plymouth landed in the parking lot of the Museum of Motorization in Otrębusy. 
Not long after that, apparently, it turned someone else’s head. I wonder for how long.

Janusz chooses to study in Italy, in September 1998 he sets off for Turin.

He is searching for another place on earth. A home? A pit-stop? Those departures were different. 
There was no Internet or mobile phones. The chance phone booth, night time chats from a pay phone 
that was ravenously devouring his coins, sometimes a letter. It was real. It smelled of adventure, 
dust, the ink was smeared, there were dried flowers in the envelope. Though he travelled far away, 
he always came back. ‘Yes – in my dreams, memories, references, and roots – I come back, I’m here’.

We didn’t speak much about our home relations, there wasn’t much calling people out. First of all, 
there was no need. We just knew these things. We breathed the same air, the same sights made our 
hearts skip a beat, we loved the same sounds. And later it was just too hard. We knew everything 
about one another. Of course, as children we might have clobbered each other (for all his life Janusz 
had a scar on his forearm from my attack with a comb), but we never quarrelled. Nor with our 
brother, nor with our sister.

‘You two are the closest people I have […]. Even if we go batty in old age – I beg you, let’s not quar-
rel’, he wrote in a joint letter to me and my sister. ‘Closeness, loyalty, trust, experience, a shared 
brand are factors that business partners develop for years and only through huge investments. 

ul. Ząbkowska. Dobroduszny celnik przymyka oko na zawartość i przepuszcza bagaż. Jak się okazuje, 
mieszka po sąsiedzku na Wiosennej, i chociaż nie zna Janusza, uważa, że sąsiadom trzeba pomagać.

W 1996 roku Janusz składa teczkę na Wydział Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP. Dostaje 
się z 4. wynikiem. Studiów nie podejmuje, gdyż zaczyna pracę w agencji reklamowej Leo Burnett. We 
wrześniu 1996 roku dołącza do ekipy, która ruszyła na wyprawę Indie – Nepal. Zdąża tylko zaliczyć 
kilkudniowy trekking do Annapurna Base Camp i wraca do Polski ze względu na pracę. W 1997 roku 
po raz kolejny zdaje na wzornictwo przemysłowe, tym razem dostaje się na 2. miejscu. Już wtedy 
jednak wie, że chce się edukować za granicą, by móc realizować swoje marzenia – projektować samo-

chody. Teczki z pracami wysyła więc też do trzech 
uczelni na świecie, gdzie funkcjonują wydziały 
Transportation Design – ArtCenter College of 
Design USA (Kalifornia) i jej filii w Szwajcarii 
oraz do Istituto Europeo di Design w Turynie. 
Dostaje się do wszystkich.

Jednocześnie z przyjacielem planują wyprawę 
dookoła Afryki. „Afrykańska odyseja do korzeni 
nieba” kończy się na poziomie organizacyjnym. 
Przygotowany został tylko samochód, „ogórek” 
(volkswagen typ 2 T1 z 1965 roku), który do końca 

swych dni jeździł obrandowany infografiką projektu. Zachowało się też wyklejone Januszowe motto: 
Duch tchnie, kędy chce.

Niedługo później w „rodzinie” pojawił się biały plymouth belvedere – miłość od pierwszego wejrzenia. 
A że miłość czasem bywa ślepa, przygoda z amerykańską limuzyną zakończyła się równie szybko, 
jak się zaczęła. Piękne auto skrywało wiele tajemnic (podobnie jak i poprzedni właściciel), w tym 
praktycznie nienaprawialny silnik. Kilka karkołomnych przejażdżek po Warszawie (auto kompletnie 
nie na polskie, wąskie ulice) i plymouth wylądował na parkingu Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. 
Podobno po niedługim czasie znów komuś zawrócił w głowie. Ciekawe, na jak długo.

Janusz decyduje się na studia we Włoszech, we wrześniu 1998 roku wyjeżdża do Turynu.

Poszukuje kolejnego miejsca na ziemi. Domu? Przystanku? Tamtejsze rozłąki były inne niż obecne. 
Nie było internetu, komórek. Przygodne budki telefoniczne, nocne rozmowy z automatu, który 
bezlitośnie pożerał monety, czasem list. Prawdziwy. Pachnący przygodą, kurzem, z rozmazanym 
długopisem, zasuszonym kwiatkiem. Choć był daleko, zawsze wracał. „Tak – w snach, wspomnie-
niach, odniesieniach, korzeniach – wracam, jestem”.

O naszych relacjach w domu się nie rozmawiało, nie nazywało się ich po imieniu. Najpierw – nie 
było takiej potrzeby. Myśmy to po prostu wiedzieli. Oddychaliśmy tym samym powietrzem, na te 
same widoki mocniej biło nam serce, kochaliśmy te same dźwięki. A potem było już po prostu za 
trudno. Wiedzieliśmy o sobie wszystko. Owszem, w dzieciństwie parę razy ktoś komuś dał w łeb 

↑ 
Volkswagen bus „ogórek” ,  
rys. z 1996 roku  
wł. Kseni Kaniewskiej 
Volkswagen bus, drawn in 1996 
prop. Ksenia Kaniewska

↓ 
Volkswagen typ 2 T1 z 1965 roku 
przygotowany na planowaną przez 
Janusza Kaniewskiego wyprawę 
dookoła Afryki, 1996 
wł. Kseni Kaniewskiej 
A Volkswagen 2 T1 from 1965, prepared 
for Janusz Kaniewski’s planned 
expedition around Africa, 1996 
prop. Ksenia Kaniewska

↓ 
Etykieta na wino weselne dla 
przyjaciółki, 2008 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Wine bottle labels for a friend’s 
wedding party, 2007 
prop. Ksenia Kaniewska

↓ 
Ksenia i Jaś Kaniewscy w toyocie 
corolli, rysunek Janusza z 2010 roku 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Ksenia and Jaś Kaniewski in a Toyota 
Corolla, Janusz's drawing of 2010 
prop. Ksenia Kaniewska
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Siblings get them for free. What makes that bond? Unique, inextrica-
ble blood ties, one-hundred-per-cent trust and comfort without male- 

-female baggage; intimacy without subtexts, the pleasure of spend-
ing time together – once a week, or even just once a year’, he writes 
in 2015. ‘Once Ksenia and I took off from Turin to the French Riviera 
in my twenty-year-old blue Mercedes. In the evening I  had nicked 
some orchids from a garden, and I filled the whole car with them, up 
to the windows; we parked by the sea, lay there in the flowers, drank wine, ate a baguette with 
pâté, slept with the windows rolled down – the smell was stupefying.❸ Once Wojtek❹ and I de-
cided we would design a car for siblings – a niche that only a designer with a brother or sister 
could explore. […]. You can fall in love with whomever you want. But a brother and sister are for 
always’.

We owe that to our parents. This year they celebrated their fiftieth wedding anniversary.

‘That is a gentleness and independence that works miracles. Dad doesn’t raise his voice, he just 
does what he wants. We learned that from him. […] Still I think that we who are more gentle yet 
more determined in our work will be more remembered. […] That’s all right with me. I’m not too 
clean to take the bus, to wear the same jeans and jacket for three years. I’ve spent a fair amount 
fixing up the Mercedes and so I’ll keep driving the same car I had ten years ago. That’s not bad. My 
richness comes from what you taught me […]. There will be an auction of a beautifully published 
calendar in Łódź. Reproductions of my graphic art. All the proceeds go to a home for wayward 
youth from the poor Łódź courtyards. To help them get a job and look after themselves. Who 

(Janusz całe życie miał na przedramieniu bliznę po moim ataku grzebieniem), ale nigdy przenigdy 
nie pokłóciliśmy się. Ani z bratem, ani z siostrą.

„Wy dwie to moje najbliższe osoby […]. Choćby nam się w głowach od starości popieprzyło – 
błagam, nigdy się nie pokłóćmy” – pisał we wspólnym liście do mnie i do siostry. – „Bliskość, 
lojalność, zaufanie, doświadczenie, wspólny brand to czynniki, które partnerzy biznesowi wypra-
cowują latami i kosztem ogromnych inwestycji. A które rodzeństwo posiada niejako w bonusie. 
Co buduje tę więź? To unikalne, nierozwiązywalne połączenia więzów krwi, stuprocentowego 
zaufania i komfort braku zobowiązań damsko-męskich; intymność bez podtekstów, przyjemność 
spędzania czasu razem – raz w tygodniu, a choćby raz na rok” – pisze w 2015 roku. – „Kiedyś 
z Ksenią urwaliśmy się z Turynu na Lazurowe Wybrzeże moim starym, dwudziestoletnim niebieskim 
mercedesem. Wieczorem nakradłem z jakiegoś 
ogrodu kwiatów orchidei, wypełniłem nimi cały 
samochód aż po linię okien, zaparkowaliśmy nad 
morzem, leżeliśmy na kwiatach, piliśmy wino, 
jedliśmy bagietkę z pasztetem, spaliśmy przy 
otwartych oknach – zapach był tak obezwład-
niający❸. Kiedyś z Wojtkiem❹ wymyśliliśmy, że 
zaprojektujemy samochód dla rodzeństwa – to 
nisza, którą może zagospodarować tylko pro-
jektant, który ma brata lub siostrę. […]. Możesz 
się zakochać, w kim chcesz. Ale brat i siostra 
są na zawsze”.

Nie przybrudza 
mnie jeżdżenie 
autobusem, 
noszenie tych 
samych dżinsów 
i kurtki od 
trzech lat. [...]
To nie jest złe. 
Jestem bogaty 
tym, czego mnie 
nauczyliście [...].

That’s all right 
with me. I’m 
not too clean 
to take the bus, 
to wear the 
same jeans and 
jacket for three 
years. [...] That’s 
not bad. My 
richness comes 
from what you 
taught me [...].

❹ 
Sokołowskim, przyp. red.

❸ 
Fragment felietonu Chemia na granicy, 

„Design Alive” wiosna 2014, nr 10.

To zasługa naszych rodziców. W tym roku obchodzili 50. rocznicę ślubu.

„To jest łagodność i niezależność, która góry przenosi. Tata nie podnosi głosu, tylko robi, co chce. 
Myśmy się tego nauczyli. […] I tak myślę, że to my, łagodniejsi, ale bardziej uparci w tym, co robimy, 
zostaniemy bardziej zapamiętani. […] I dobrze mi z tym. Nie przybrudza mnie jeżdżenie autobusem, 
noszenie tych samych dżinsów i kurtki od trzech lat. Wydałem dość dużo na naprawy mercedesa 
i nadal będę jeździł tym samym samochodem co dziesięć lat temu. To nie jest złe. Jestem bogaty 
tym, czego mnie nauczyliście […]. W Łodzi będzie aukcja pięknie wydanego kalendarza. Reproduk-
cje moich grafik. Cały dochód pójdzie na świetlicę dla pogubionej młodzieży z biednych łódzkich 
podwórek. Żeby wzięli się za robotę i za siebie. Kto mnie tego nauczył? Rodzice. Wszystko, co ważne, 
odziedziczyłem po was. […] Ja pewnie nigdy nie będę synem-wujkiem-szwagrem, zwierzęciem to-
warzysko-rodzinnym. Ale nieodwracalnie mam w DNA miłość do samochodów po jednej wystawie, 
na którą zaciągnął mnie tata, jak byłem mały, i przyjaźń do ogrodu, którą zaszczepiła mi mama. 
Takich rzeczy się nie zapomina”.

taught me that? My parents. I inherited all that’s important from you. […] I will surely never 
be a son/uncle/brother-in-law, a family man. But I have a love of cars locked in my DNA after 
one exhibition my father took me to as a child, and a fondness for gardens my mama gave me. 
Things like that you don’t forget’.

❸ 
Excerpt from an article, ‘Chemia na 
granicy’ [Chemistry on the Border], 
Design Alive spring 2014, no. 10.

❹ 
Sokołowski, ed.

← 
Mercedes Janusza na wzgórzu koło 
Turynu, 2000 rok 
fot. Janusz Kaniewski,  
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz's Mercedes on a hill near 
Turin, 2000 
photo: Janusz Kaniewski,  
prop. Ksenia Kaniewska
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← 
Janusz z siostrami, Anią i Ksenią  
(i ukochanym autobusem pod pachą), 
na skarpie nad Wisłą w Smoszewie, 
1983 rok 
fot. Maria Kaniewska 
Janusz with his sisters, Anna and 
Ksenia (and his favourite toy bus under 
his arm), overlooking the Vistula River 
in Smoszewo, 1983 
photo: Maria Kaniewska



Mimo że zgodziłem się na prośbę Anny, minęło trochę czasu,  zanim zabrałem się za tekst. Nie potrafię 
tak po prostu pisać o Januszu. Jednak dziś są jego 46. urodziny, więc to dobra okazja do wspomnień.

Gdy w 1998 roku byłem świeżo upieczonym studentem IED (Istituto Europeo di Design), starsze roczni-
ki często mówiły o pewnym koledze. Nazywano go potworem, geniuszem lub szaleńcem, ale ja sam nie 
miałem jeszcze okazji spotkać tego „potwora/geniusza/szaleńca”. Pewnego dnia, gdy spacerowałem 
ze znajomymi po mieście, podszedł do nas mężczyzna. Był znajomym mojego kolegi. Porozmawiali 
przez chwilę i poszedł dalej. „Kto to był?”. „Janusz.” Wyobrażałem go sobie jako groźnego szaleńca. 
Tymczasem był to nieśmiały młody człowiek, mówiący po włosku z zagranicznym akcentem. Jednak 
to, o czym rozmawiali, było niesamowite. „Ostatnio poproszono mnie o zaprojektowanie ciężarówki. 
Właśnie pracuję nad nią w domu”. Zdziwiło mnie to, co usłyszałem. Jeszcze bardziej zaskoczyło mnie, 
że mój kolega słuchał go, nie dziwiąc się niczemu. To było moje pierwsze zetknięcie z J.

Później pojawił się na uczelni – może dlatego, że ciężarówka była już gotowa. Zacząłem się z nim 
witać. Gdy rozmawiał z moimi znajomymi, mówił na przykład: „Wygrałem Smarta w konkursie na 
najlepszy projekt”. „Postawiłem na kominku puszkę z farbą. Wybuchła o północy, więc sąsiedzi na 
mnie nawrzeszczeli”. „Dostałem samochód od kogoś przypadkowo poznanego w barze”. „Kiedyś 
piłem z kolegą. Wypadł z 5. piętra, ale tylko złamał rękę”. Brzmiało to niewiarygodnie, ale z czasem 
okazało się, że wszystko, co mówił, było prawdą.

Pewnego dnia J. siedział przy uczelnianym biurku kreślarskim. Pracował nad ilustracją do prezentacji 
na ogromnym arkuszu o długości metra i szerokości 1,5 metra. Używał tylko ołówka. Na rysunku 
widać było dziewczyny, koty, starszych ludzi i samochody. Wyglądał jak tajemnicze obrazy, które 

Although I accepted Anna’s invitation, it took me a bit of time to start writing. I can’t just write 
about Janusz offhand. But today is Janusz’s forty-sixth birthday, so it’s a good opportunity to 
reminisce a bit.

Shortly after I entered the IED (Istituto Europeo di Design) in Turin in 1998, I realised that senior 
students were often talking about one student, calling him a ‘monster’, ‘brilliant’, and ‘crazy’. But 
I had yet to see this brilliant crazy monster. One day, as I was walking in the city with my friends, 
a stranger walked over. He knew my friend; they had a short conversation before he left us. ‘Who 
was that guy?’ ‘Janusz’. I had imagined a dangerous madman, but here was a shy young man who 
spoke Italian with a foreign accent. However, the content of the conversation was incredible. ‘I was 
commissioned to design a truck. I’m building it at home’. I was surprised at what he said, but more 
than that, I was shocked to see that my friend was listening to him without astonishment. That 
was ‘J.’ when I first met him.

After a while, I started to see him at school, maybe because the truck had been delivered. We began 
saying hello. When my friends and I were talking with him, I remember him saying ‘I got a Smart car 
as a prize for a design competition’, ‘I left a spray can on my fireplace and it exploded at midnight 
and the neighbours got mad’, ‘A person I met at the bar gave me a car’, ‘While I was drinking with 
a friend, he fell off the fifth floor, but he only broke his arm’. I couldn’t believe that these things were 
true, but when I got to know him, I realised nothing had been invented.

One day, J. was drawing on the school’s drafting machine. It was a rendering (an illustration for 
a presentation) on a huge piece of paper, measuring 1 by 1.5 metres, drawn in pencil. There were 

Motoki Yoshio …
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pojawiają się w bajkach, ale wydawał się nieskończony. Gdy zacząłem się zastanawiać, co można by 
do niego dodać, zaczął go ścierać. Nie rozumiałem, czemu go niszczył. Jednak po chwili obraz stał się 
bardziej realistyczny i głębszy, podobnie jak znoszone, skórzane buty wyglądają bardziej realistycznie 
niż nowe. Już wtedy projekty J. były dość znane. Miały w sobie elementy romantyczne i nostalgiczne. 
Wzbogacał nimi futurystyczny design, czerpiąc z własnych doświadczeń. Na trzecim roku zacząłem 
praktyki w Pininfarinie. Moje biurko znajdowało się obok biurka J., który pracował już jako projektant. 
Zakładał słuchawki i mocno koncentrował się na pracy. Niewiele rozmawialiśmy, bo odcinał się od 
świata zewnętrznego i zamykał się we własnym. Zadałem mu kilka pytań dotyczących techniki, ale 
nie pamiętam, aby udzielił mi zadowalającej odpowiedzi. Był dość zdystansowany.

W firmie traktowano go inaczej niż pozostałych. Podczas pracy pił wino i jeździł służbowym 
samochodem.

Jednak w sprawach zawodowych był najwyższej klasy profesjonalistą. Gdy prezentował projekt, 
koledzy rozpływali się w zachwytach nad jego propozycją. Klienci zawsze chcieli realizować jego 
pomysły, nawet gdy szanse powodzenia były niewielkie. Przygotowywane przez niego rysunki miały 
w sobie urok. Budziły specyficzną ciekawość – każdy chciał wiedzieć, jak jego projekt będzie wyglądał 
w rzeczywistości, w trzech wymiarach.

Na brzegu biurka J. stał stary Mac. Tam chował salami, owoce i jogurt. Wieczorami chodził do su-
permarketu, kupował jedzenie i zapraszał towarzystwo do siebie na drinka. Zwykle menu składało 
się z wędzonego łososia, czerwonego wina, salami i grissini. Zawsze organizował dla kolegów takie 

girls, cats, elderly people and cars. It looked like the kind of mysterious 
drawing you would find in a fairy tale. The rendering still seemed incom-
plete. When I was wondering what else he would add, he started smudging 
the rendering. I didn’t understand why he was destroying it. However, 
a moment later, the rendering became more realistic and profound, in the 
same way as worn leather shoes are more realistic than brand new ones. 
J.’s designs, which had already become quite well known, incorporated 
romantic and nostalgic elements that came from his experience in futur-
istic design. I became an intern at Pininfarina in year three. I was given 
a desk next to J., who was already working as a designer. He had already 
become quite well known, headphones and concentrated on his work. We 
didn’t have much conversation, as he was shutting out the world. I asked 
some technical questions, but I don’t remember ever getting a decent 
reply. He was quite cold. 

He was special among the staff. He drank wine at work, drove a compa- 
ny car. 

However, his work was super professional and top-class. When he made 
a presentation, clients and colleagues fell in love with his proposal. The 
clients fought hard to develop his ideas, even when they were not terribly 
feasible. His drawings were full of charm that people wanted to see in 
three dimensions and in real life.

↑ 
Toaleta przy lusterku samochodowym 
przed swoim domem w Castelnuovo 
don Bosco, 2001, fot. M. Kaniewska 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Freshening up in his rear-view mirror 
in front of his home in Castelnuovo don 
Bosco, 2001, photo: M. Kaniewska 
prop. Ksenia Kaniewska

← 
Książeczka pracy Janusza 
Kaniewskiego, 2000 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski’s work booklet, 2000 
prop. Ksenia Kaniewska 

 
→ 
Praca dyplomowa Koń przyszłości 
Janusza Kaniewskiego w Istituto 
Europeo di Design w Turynie, 2000 
Janusz Kaniewski’s Horse of the 
Future diploma project for the Istituto 
Europeo di Design in Turin, 2000
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„atrakcje”. Czasem J. śmiał się do siebie, w milczeniu pracując przy komputerze. Przygotowywał 
wtedy prześmiewcze rysunki przedstawiające prezesa i kolegów.

Fiat Bravo, którym jeździł J., był ohydny. Gdy pierwszy raz jechałem nim w podróż służbową, było mi 
niedobrze. Nie chciałem więcej do niego wsiadać. W samochodzie pełno było kociej sierści. Najgorzej 
było latem. Koci zapach stawał się tak intensywny, że wciąż dobrze go pamiętam.

Kiedyś J. organizował wystawę indywidualną i poprosił mnie o pomoc. Po skontaktowaniu się z or-
ganizatorem wystawy przygotowałem buty zaprojektowane przez J. Przyniosłem je na wydarzenie 
i odpowiednio rozmieściłem. Przygotowałem napoje i przekąski. Wszystko było gotowe. Czekaliśmy 
tylko na J., który był tak pochłonięty innymi sprawami, że się nie zjawił. Podczas otwarcia wciąż 
go nie było i nie odbierał telefonu. Sfrustrowany organizator wylewał żale, ale J. nie przyjechał. Nie 
zjawił się do końca wydarzenia, a organizator złościł się na mnie, zamiast na niego.

Byłem wściekły – nie chciałem go więcej widzieć. Ale po tej sytuacji zrobił się dla mnie miły i zaczął 
wysłuchiwać moich uwag i opinii. Niefortunne wydarzenie zbliżyło nas do siebie.

Po tej sytuacji J. zaczął radzić się mnie w rozmaitych sprawach – pracy, życia uczuciowego, projektów. 
Nawet po powrocie do Polski, gdy otworzył własne studio, często do mnie dzwonił. Gdy zacząłem 
działać niezależnie, nadal proponował mi pracę. Kiedy potrzebowałem konsultacji, nie wiedząc, 
w jakim kierunku powinien pójść mój projekt, udzielał mi rad, które sprawiały, że znów zaczynałem 
w siebie wierzyć. Gdy startowaliśmy wspólnie w konkursie, projekt J. został przyjęty, a mój odrzu-
cono. Zamiast cieszyć się swoim sukcesem, martwił się, że mój pomysł nie został zaakceptowany. 

There was an old Mac on one side of J.’s desk. It was his place to hide salami, fruit and yogurt. J. went 
to the supermarket in the evening to get food and organise an in-house aperitivo. The standard 
menu was smoked salmon, red wine, salami and grissini. He was in charge of providing this kind of 

‘fun’ to colleagues. Sometimes J. laughed to himself, working silently at his pc. This was when he 
was making ironic pictures of the chairman and his colleagues.

The company car which J. used to commute, a Fiat Bravo, was awful. When I first rode in it on 
a business trip, I almost vomited. I hoped I would never ride in it again. The interior was covered in 
cat hair. It was especially terrible during the summer. It was so intense I can still easily remember 
the smell. 

On one occasion, J. was organising a solo exhibition and asked me to help him out. Communicat-
ing with the organiser of the exhibition, I brought shoes J. designed for the event, installed them 
and prepared drinks and snacks. Everything was ready for the opening and we were just waiting 
for J., who was occupied with other matters. At the time of the opening, he had still not arrived 
and could not reached by phone. The organiser was frustrated and began to complain, but J. still 
did not show up. He never appeared and we closed the event, while the organiser continued com-
plaining to me and getting angry at me instead of J.

↓ 
Projekt współczesnej wersji Maserati 
Quattroporte. Janusz Kaniewski 
zdobył za niego pierwszą nagrodę  
w konkursie „Come ti Vorrei” włoskiego 
pisma motoryzacyjnego „Quattroruote” 
i samochód Smart, 2000  
Design for an updated version of the 
Maserati Quattroporte. It won Janusz 
Kaniewski first prize at the “Come 
ti Vorrei” competition held by Italy’s 
Quattroruote car magazine and Smart 
car, 2000

↑ 
Portfolio Janusza Kaniewskiego,  
które złożył, aplikując do IED  
w Turynie, 1997 
wł. Kseni Kaniewskiej 
The portfolio Janusz Kaniewski  
put together applying for the IED  
in Turin, 1997 
prop. Ksenia Kaniewska
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J. był dla mnie zarówno przyjacielem, jak i kolegą po fachu. Był „potworem/geniuszem/szaleńcem” 
i moim punktem odniesienia, gdy zdarzało mi się zagubić.

Minęło pięć lat, odkąd mój „punkt odniesienia” zniknął. Nawet teraz, gdy napotykam jakąś trudność, 
zastanawiam się, co by powiedział J., gdybym go zapytał. Zawsze powtarzał: „Rób to, w co wierzysz. 
Nie przejmuj się, co myślą inni”.

Więc teraz pytam: „Co sądzisz o tym tekście?”.

PS
100 lat!
M.

I was so angry that I thought that I would never want to see him again. However, after this episode, 
J. became kind to me and started listening to my complaints and opinions. In the end, this made 
us closer than ever.

After that, J. started consulting with me on various things – work, romance, design, etc. Even after 
he returned to Poland and opened his own studio, he frequently called. When I went independent, he 
offered me some work. When I needed to consult about the direction of a design, he gave me advice 
to restore my confidence. When we both took part in a competition, J.’s submission was accepted 
and mine was rejected. He was more upset that my idea was not accepted than he was happy that 
his got chosen.

J. was my best friend and colleague, a brilliant crazy monster and my ‘reference point’ whenever 
I got lost. 

Five years have passed since my ‘reference point’ disappeared. Even now when I’m stuck, I think 
what J. would have said if I asked him. He always says, ‘Do what you believe. Don’t worry about 
what others think’.

Now I’m asking him: ‘What do you think about this text?’

P.S.
Happy birthday.
M

J. był dla 
mnie zarówno 
przyjacielem, 
jak i kolegą 
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J. was my 
best friend 
and colleague, 
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Janusz Kaniewski był kolorowym ptakiem. W naszej lekko wycofanej, ba!, zakompleksionej i nieśmia-
łej rzeczywistości projektowania masowego produktu początku XX wieku był osobowością. Barwną. 
Niektórych irytował nonszalanckim luzem, odbieranym czasami jako poza, i pełną witalności radością 
życia, którą emanował. Był jednym z wielu polskich twórców powracających po epizodzie „robienia 
kariery na Zachodzie”. Jeśli o niego chodzi, wybór miejsca edukacji był jednak nieprzypadkowy. Ja-
nusz chciał się uczyć i projektować samochody. Żeby móc to urzeczywistnić, pojechał tam, gdzie, jego 
zdaniem, projektanci mają najwięcej do powiedzenia w zakresie stylistyki w tej branży – do włoskiego 
Turynu.

Jako twórca miał wysokie poczucie swojej wartości, ale też szacunek dla tych, którzy zostali tutaj i prze-
chowali tradycję polskiego projektowania w okresie kolosalnej zmiany – zmiany systemu. Powiem na-
wet, że mnie tym zaskoczył. Wielu jego kolegów wracających po mniej lub bardziej udanych debiutach 
na rynkach światowych zachowywało się niedojrzale. Nie potrafiło zrozumieć ograniczeń i skali zmian, 
jakie się wydarzyły w kraju, gdzie środki produkcji, stosunki właścicielskie w firmach, rynek, po prostu 
wszystko rozpadło się na naszych oczach… Janusz był obiektywny. Rozumiał ograniczenia i doceniał 
wysiłek poprzedników. Nie wszyscy projektanci umieli tak się zdystansować od swoich kolegów i za-
stanych po powrocie realiów. Jednocześnie budował wokół siebie otoczkę TEGO projektanta, TEGO 
Kaniewskiego. Po prostu kreował świadomie własny brand i wiedział, jak to robić. Nie miał wątpliwości, 
jak się pozycjonować; myślę, że właśnie dlatego, że znał swoją wartość, mógł okazywać szacunek swo-
im kolegom. Nie czuł się zagrożony, nie musiał nic udowadniać, dyskredytując innych.

Był człowiekiem z krwi i kości, z zaletami i wadami. Był smakoszem życia. Lubił dobre jedzenie, 
dynamiczny styling samochodów, muzykę operową i przede wszystkim lubił ciekawych ludzi. 

Beata Bochińska

WSPOMNIENIE 
BEATY BOCHIŃSKIEJ, 
PREZES INSTYTUTU 
WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
W WARSZAWIE
W LATACH 2006–2011, 
STWORZONE 
NA PODSTAWIE NOTATEK 
I ZAPAMIĘTANYCH SPOTKAŃ

RECOLLECTIONS BY 
BEATA BOCHIŃSKA, 
CHAIR OF THE INSTITUTE 
OF INDUSTRIAL DESIGN IN 
WARSAW IN 2006–2011, 
BASED ON HER NOTES 
AND MEMORIES OF 
MEETINGS

Dedykuję Januszowi, 
wraz ze wschodem słońca nad Biebrzą.

Dedicated to Janusz, 
with the sunrise over the Biebrza

Janusz Kaniewski was a bird of bright feathers. In our slightly backward, even complex-ridden and 
humble reality of early-twentieth-century industrial design, he was a real personality. Colourful. 
Some were put off by his cool nonchalance, which could be taken for posturing, and the buoyant 
joie de vivre he emanated all around. He was one of many Polish creative figures who returned after 
‘making his name in the West’. In his case, the choice of where he was educated was not accidental. 
Janusz wanted to study and design cars. To make this happen, he went where he thought designers 
had the most say when it came to style – to Turin, Italy.

As a designer, he had a strong sense of his worth, but also respect for those who remained behind 
and kept up the tradition of Polish design in a period of colossal change, from communism to cap-
italism. I would even say that here he surprised me. Many of his colleagues behaved rather imma-
turely upon returning from more or less successful debuts on the world stage. They were incapable 
of understanding the limitations and the scope of the changes underway in Poland, where means of 
production, ownership relations in companies, the market, everything was just crumbling before our 
eyes. Janusz was objective. He understood the limitations and appreciated the efforts of his prede-
cessors. Not all designers were capable of distancing themselves so much from their colleagues and 
the realities they found when they returned. By the same token, he built an aura of THAT designer, 
of THAT Kaniewski. He consciously made his own brand and knew how to do it. He had no doubt 
how to position himself; I think it was precisely because he knew his own value that he could show 
his colleagues respect. He did not feel threatened, he had nothing to prove by discrediting others.

He was a man of flesh and blood, with flaws and advantages. He took what life had to offer. He 
liked good food, flashy car styling, opera, and above all, he liked interesting people. He embraced 
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Wszystkimi zmysłami chłonął świat. To był utalentowany marzyciel i świetny, pracowity, cierpliwy 
profesjonalista – rzemieślnik. Takie zestawienie cech zdarza się bardzo rzadko, a w jego przypadku 
zaowocowało dobrymi projektami.

WARSZAWSKA STARÓWKA

To nie Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaproponował Januszowi pierwszą wystawę po powro-
cie do Polski. To Janusz umówił się i przyszedł na spotkanie do instytutu z pytaniem, czy mógłby 
zorganizować swoją wystawę u nas. Doskonale rozumiał, czym była marka Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego i uznał, że wracając do kraju, trzeba zrobić mocne wejście, dlatego chciał mieć 
pierwszą wystawę właśnie w iwp. Dla nas jego propozycja też w tym momencie była ciekawa – 
projektant powracający do Polski, obsługujący znaczące brandy za granicą, do tego rozumiejący 
realia organizowania współczesnych wystaw. Bardzo szybko po przejrzeniu jego portfolio uzna-
łam, że ta wystawa może być ciekawa dla widzów i dla nas jako zmieniającej się dynamicznie  
instytucji.

Szybko znalazł się sponsor tej wystawy – był nim któryś z dużych deweloperów, którego pozyskał 
Janusz. Pamiętam konferencję prasową, którą zorganizowaliśmy w formie wywiadu – ja pytałam 
o projektowanie za granicą i Janusz odpowiadał, a Janusz pytał o to, jak ja widzę przyszłość pro-
jektowania w Polsce i rolę takich instytucji jak IWP w zmieniającej się sytuacji i wówczas ja odpo-
wiadałam. Wyszła z tego bardzo ciekawa rozmowa – szczerze mówiąc, przez chwilę zapomnieliśmy, 
że to konferencja prasowa wystawy – dziennikarze włączyli się w rozmowę – wyszła z tego niezła 
burza mózgów!

 OD WARSZAWY, PRZEZ GDYNIĘ DO SZANGHAJU

Kaniewski rozpoczął stałą współpracę z IWP po naszej wspólnej wystawie. Zapraszaliśmy wówczas 
wiele osób do prowadzenia warsztatów dla przedsiębiorców. Wykorzystywaliśmy praktyków w za-
rządzaniu i projektowaniu, dystrybutorów i innych ludzi z konkretnym doświadczeniem budującym 
otoczenie biznesu kreatywnego. Jego warsztaty były oblegane. Młodzi projektanci chcieli przede 
wszystkim dowiedzieć się, jak dostać się do Fiata. Pamiętam, jak Janusz odpowiedział: „trzeba 
wyjechać do Włoch i pójść z właścicielem Fiata na wino… no oczywiście dobrze jest mieć coś do po-
wiedzenia, żeby facet się nie znudził”. Poza tym lekko ironicznym komentarzem szczodrze dzielił się 
wiedzą praktyczną w zakresie samego rzemiosła i kuchni projektowej. Przede wszystkim podkreślał 
konieczność opanowania narzędzi. Wyjaśniał, że na bardzo konkurencyjnym rynku projektant ze 
średnim warsztatem nie ma szans. Pamiętam, że bardzo ważne dla niego były techniki wizualizacyj-
ne – „klient musi zobaczyć i zakochać się od pierwszego wejrzenia w projekcie”. Nie lubił wizualnie 
niedorobionych projektów, niechlujnie podanych i nieprzemyślanych. „To nie zaliczenie w szkole, to 
walka o ogień” – pamiętam taki zwrot, którym zamknął dyskusję na jednym z warsztatów. „Musisz 
dać z siebie więcej niż wszystko, inaczej nie masz szans na dialog z ważnymi ludźmi biznesu, a tylko 
tacy na konkurencyjnym rynku dzisiaj mogą przetrwać konkurencję z Szanghajem”.

Warsztaty na festiwalu Gdynia Design Days były jednymi z wielu, które Janusz dla nas prowadził. 
IWP był pomysłodawcą GDD i przez kilka lat koordynował wszystkie wydarzenia dla Gdyni. Two-
rzyliśmy też dla Gdyni opracowanie „Strategia Rozwoju Biznesów Kreatywnych” na zlecenie pre-
zydenta miasta. To była dla nas bardzo ciekawa współpraca z prężnym samorządem – warsztaty 
z Januszem i innymi projektantami były fragmentem realizacji współpracy IWP z miastem. Po latach, 

the world with all his senses. He was a talented dreamer and a splendid, hard-working, and patient 
professional – a craftsman. This combination of traits occurs quite seldom, but in his case, it bore 
fruit in some marvellous designs.

WARSAW’S OLD TOWN

It was not the Institute of Industrial Design that offered Janusz his first exhibition after his return 
to Poland. It was Janusz who arranged a meeting with the institute to ask if he couldn’t organise an 
exhibition with us. He understood what the stamp of the Institute of Industrial Design meant, and 
he decided that, if he wanted to make a big comeback to Poland, he had to have his first exhibition 
at the Institute. His offer also interested us at that time – a designer returning to Poland, having 
worked with some major foreign brands, who also understood the realities of how exhibitions were 
organised at the time. It didn’t take much browsing through his portfolio to realise that such an 
exhibition could be of great interest to our viewers, and to ourselves, as a dynamically changing 
institution.

We were quick to find a sponsor for the exhibition – one of the large developers that Janusz had 
acquired. I remember the press conference we organised in the form of an interview – I asked about 
design abroad and Janusz responded, Janusz asked how I saw the future of design in Poland and 
the role of institutions like the Institute in the changing situation, and then I responded. The re-
sult was a very interesting conversation – to tell the truth, for a moment we forgot it was a press 
conference for the exhibition. The journalists dropped out of the conversation and it turned into 
a proper brainstorming session!

FROM WARSAW TO SHANGHAI THROUGH GDYNIA

Kaniewski began working regularly with the Institute of Industrial Design after our joint exhibition. 
We invited a great many people to run workshops for entrepreneurs. We made use of practices 
in management and design, distributors, and other people with concrete experience in building 
a creative business environment. His workshops were swamped. Above all, young designers wanted 
to learn how to get into Fiat. I remember Janusz answering: ‘You have to go to Italy and take the 
head of Fiat out for a glass of wine… and of course, you’d better have something to say, so that he 
won’t get bored’. Apart from this gently ironic comment, he was generous in sharing his practical 
behind-the-scenes knowledge of the craft of design. He primarily stressed how important it was to 
master your tools. He explained that a designer with only average skills had no chance on a highly 
competitive market. I recall that he stressed visualisation techniques – ‘the client has to fall in love 
with the design at first sight’. He disliked visually unfinished designs that were sloppily presented 
and half-baked. ‘This is not a class assignment, it is a trial by fire’, I remember him saying in closing 
one workshop discussion. ‘You have to give all you’ve got and then some, otherwise you’ve got no 
chance to dialogue with important businesspeople, and in today’s competitive market, those are 
the only ones who can go head-to-head with Shanghai’.

The workshops at the Gdynia Design Days festival were among many that Janusz ran for us. The In-
stitute of Industrial Design was behind the idea of GDD, and coordinated all the events for Gdynia for 
several years. We also developed a Strategy for Creative Business Development for Gdynia, commis-
sioned by the mayor’s office. That was a very interesting bit of collaboration with a vibrant local gov-
ernment – the workshops with Janusz and other designers were just a part of the Institute’s collab-

Trzeba wyjechać 
do Włoch i pójść 
z właścicielem 
Fiata na wino… 
no oczywiście 
dobrze jest 
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powiedzenia, 
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↑ 
Rysunek humorystyczny Janusza 
Kaniewskiego, 2006 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Humorous drawing by Janusz 
Kaniewski, 2006 
prop. Ksenia Kaniewska
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gdy miasto przejęło projekt i samo już go reali-
zowało, to właśnie Kaniewski współprojektował 
jedną z edycji tego festiwalu. Ten projekt był dla 
niego ważnym etapem osadzania się na polskim 
rynku projektowym i dawał szansę na pokazanie 
swojego potencjału w większym projekcie.

Pamiętam, że kiedyś Janusz zadzwonił, że ma 
„genialny pomysł” i chciałby go ze mną prze-
dyskutować. Umówiliśmy się w IWP. Wpadł do 
mojego gabinetu jak po ogień, przedarł się przez 
asystentkę i rzucił: „Biorę Cię na obiad, bo słysza-
łem, że ty się tylko kawą i ciastkami odżywiasz 
i to się źle skończy” (niestety okazał się proro-
kiem – po kilku latach wylądowałam w szpitalu 
na oddziale kardiologii), po chwili pędziliśmy 
jego małym smartem, który był najbardziej 
zabałaganionym samochodem, jakim w życiu 
jechałam, do włoskiej knajpy, gdzie Janusz po 

włosku zabawiał właściciela, jednocześnie opowiadając o kolejnym pomyśle, jaki mu się w głowie 
rodził… Pomysł był kompletnie dla mnie nieinteresujący, ale przy okazji omówiliśmy udział Janusza 
w projekcie EXPO w Szanghaju, więc nasz czas nie był stracony, a do tego jedzenie było naprawdę 
wyjątkowo smaczne – nie jestem miłośniczką włoskiego jedzenia – tutaj różniliśmy się i Janusz 

chciał mnie nawrócić na właściwą drogę. Podczas deseru uzgodniliśmy, że będzie miał wykład dla 
szkół wyższych i przedstawicieli parków technologicznych w naszym pawilonie na EXPO – wiem, 
że został później zaproszony na ekskluzywny indywidualny wykład do jednej ze szkół projektowych 
w Szanghaju. Janusz doskonale rozumiał, co znaczą różnice kulturowe i chętnie tę wiedzę eksploato-
wał – opowiadał, że w japońskich projektach i prezentacjach zawsze umieszczał… koty, co budziło 
bardzo dobre konotacje u Japończyków. Był świadomy konieczności budowania relacji z klientem, 
zawsze robił poważny research na temat kulturowych uwarunkowań rynku i samego klienta. Był za-
wsze przygotowany, choć dla niewtajemniczonych sprawiał wrażenie bujającego w obłokach artysty.

MOCNE EGO I ELASTYCZNOŚĆ

Projektowanie było dla niego procesem twórczym, eksperymentowaniem, poszukiwaniem i jed-
nocześnie wymagało wielu twardych, mierzalnych umiejętności. Nie miał wątpliwości, że projekt 
rodzi się we współpracy między klientem i projektantem, a z tego napięcia powstaje nowa jakość 

– pod warunkiem, że obie strony są dojrzałe i szanują się nawzajem. Jednocześnie Janusz rozumiał 
potrzebę uwalniania wyobraźni. Często jechał w odległe rejony świata, by złapać „zrozumienie 
kontekstu i poczuć oddech miejsca”. Myślę, że umiejętnie balansował między utylitarnym rozu-
mieniem produktu a warstwą emocjonalną, jaką ten produkt musi poruszyć w odbiorcy. Janusz 
nie bał się zabawnych, prowokacyjnych rozwiązań, które tak kochali dziennikarze – na przykład 
jego czerwone buty, czyli „szpilki wyprowadzane na smyczy”, które tak chętnie pokazywały gazety 
i media elektroniczne, ponieważ budziły kontrowersje i zainteresowanie czytelników. W tym samym 
czasie na wystawie w iwp pokazywany był silnik Alfa Romeo albo Lancii, już nie pamiętam, który 
był pięknym projektem technicznym i dowodem na to, że niezależnie, czy fragment samochodu 

oration with the city. Years later, when Gdynia took on the project and began handling it themselves, 
Kaniewski helped design one edition of the festival. This was an important stage in rooting himself in 
the Polish design market; it gave him a chance to show his potential in a larger design.

I remember Janusz once phoning to say he had a ‘brilliant idea’ he wanted to discuss. We arranged 
to meet at the Institute. He burst into my office, tearing past my assistant and announcing: ‘I’m 
taking you out for lunch, because I’ve heard you live off coffee and pastries and that won’t end 
well’ (unfortunately, his prophecy came true – a few years later I ended up in the cardiology ward). 
A minute later we were tearing off in his little Smart car, which was the 
messiest vehicle I’ve ever travelled in, to an Italian restaurant, where Janusz 
traded quips with the owner in Italian, while telling me about the latest 
idea that had popped into his head…. The idea did not interest me in the 
slightest, but we took the opportunity to discuss Janusz’s participation 
in the Shanghai EXPO, and so it was not a waste of time, apart from the 
fact that the food really was divine – even though I was no enthusiast of 
Italian food. Here Janusz and I were at odds, and he wanted to steer me 
on the right path. Over desert we agreed that he would have a lecture for 
post-secondary schools and representatives of technology parks in our 
pavilion at EXPO – I know that later he was invited to give an exclusive indi-
vidual lecture at a design school in Shanghai. Janusz understood perfectly 
what cultural differences meant and was eager to use his knowledge – he 
said that he always put cats in his Japanese designs and presentations, 
as he knew they had excellent connotations. He knew how necessary it 

was to build a relationship with the client, he always did serious research into the cultural specifics 
of the market and the client. He was always prepared, though the uninitiated saw him as an artist 
with his head in the clouds.

A BIG EGO AND FLEXIBILITY

He saw design as a creative process, experimentation, and exploration, though it required many 
hard skills. He had no doubt that a design came out of a collaboration between the client and the 
designer, and that a new quality emerged through this tension – so long as both sides were mature 
and respected one another. By the same token, Janusz understood the need to let his imagination 
run wild. He often travelled to remote corners of the world to gain ‘a sense of the context and get 
a feel for the place’. I think he struck a good balance between a utilitarian understanding of the 
product and the emotional level by which the product was to move the user. Janusz had no fear of 
witty and provocative solutions that so delighted the journalists – his red shoes, for instance, or 
‘heels on a lead’, which the newspapers and Internet media were so fond of showing, as they stoked 
controversy and interest. At the same time, an Institute exhibition displayed his Alfa Romeo or 
Lancia engine, I no longer recall which; it was a beautiful design, and proved that, whether or not 
a car part was visible, Janusz applied the same care and mastery to its design. This design may 
have been less attractive to the media, but it surely made a lot of money for the car producer and 
was a highly interesting solution.

Janusz was a serious fellow, with a sense of humour and an awareness of what needed to be shown, 
and in what proportions, so that the world would see it and give it a whirl.

↑ 
Fotografia z festiwalu Gdynia Design 
Days, 2012, fot. Marek Kaniewski, 
wł. Marii Kaniewskiej 
Gdynia Design Days, 2012,  
photo: Marek Kaniewski,  
prop. Maria Kaniewska
 

↓ 
Identyfikator Janusza Kaniewskiego 
z Japonii 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski’s ID from Japan 
prop. Alicja Kaniewska
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jest widoczny, czy nie, Janusz projektuje go z taką samą uwagą i maestrią. No cóż, ten projekt nie 
był już tak chętnie pokazywany przez media, choć dla producenta samochodów na pewno zarobił 
bardzo dużo pieniędzy i był wyjątkowo interesującym rozwiązaniem.

Janusz to był poważny facet z poczuciem humoru i świadomością, co trzeba pokazać i w jakich 
proporcjach, żeby świat go zobaczył i… zaprosił do tańca.

MODNY ŁOWCZY

Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Lasów Państwowych realizował konkurs na 
nowe umundurowanie dla armii 20 tys. pracowników. Projekt był trudny – z jednej strony ofi-

cjalne umundurowanie i  konkretne zlecenie, 
gdzie szarża i regulamin, a z drugiej – ludzie 
lasu, głównie pracujący w terenie i czekający 
na porządne stroje outdoorowe i… specjalne 
rozwiązania na polowania, „bo leśnicy wszy-
scy polują”. Janusz został zaproszony wraz 
kilkoma innymi projektantami, którzy mieli 
doświadczenie w projektowaniu odzieży spor-
towej i outdoorowej. Pamiętam, że jego ubrania 
dla myśliwych zrobiły furorę. Leśnicy nie mo-
gli się od nich oderwać. Bryczesy, fantazyjne 
i eleganckie kapelusze oraz krawaty, a wszystko 

pod tytułem „Wschód słońca nad Biebrzą”. Janusz stawał do konkursu z dużo mniej znanymi 
projektantami i poprosił o możliwość spotkania z leśnikami w lesie – takie warsztaty terenowe 
zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestników konkursu. Projektanci, przegonieni w upale przez 
kłujące chaszcze, doskonale zrozumieli, co znaczy zagrożenie boreliozą, a wizyta w Muzeum 
Leśnictwa, gdzie poznali historię byłych żołnierzy wracających z wojen napoleońskich i stwo-
rzenie z nich zielono umundurowanych leśników dała im jasny obraz silnej, mundurowej tradycji 
tej grupy zawodowej. Janusz tego konkursu wówczas nie wygrał, ale jego rozwiązania budziły 
olbrzymie zainteresowanie.

****

Kaniewski był twórczym, oryginalnym projektantem. Jego metodą było prototypowanie 
i wizualizowanie.

Amerykańskie studia projektowe, takie jak IDEO (eye-dee-oh) z siedzibą w Palo Alto czy Smart 
Design z San Francisco, w ogóle stanfordzka szkoła designu, też pracują tą metodą, czyli bardzo 
dużo prototypują i wizualizują, często „do szuflady”. Badania światowe pokazują, że zaledwie 4% 
projektów trafia ostatecznie na rynek spośród wszystkich, które powstają na papierze, tak więc 
w ogóle mnie nie dziwi, że po Kaniewskim została duża spuścizna niewdrożonych projektów.

Janusz był dojrzałym, ukształtowanym projektantem, a do Polski wrócił w momencie, kiedy polskie 
firmy dopiero doposażały się dzięki unijnym dotacjom. Po kilku latach zapewne miałby sporo re-
alizacji, nie zdążył jednak zaprojektować rozwiązań dla wielu firm. Te firmy, już dojrzalsze, dzisiaj 

THE FASHIONABLE HUNTER

The Institute of Industrial Design was commis-
sioned by the State Forests to set up a compe-
tition for new uniforms for their army of 20,000 
employees. The design was a challenge – on 
the one hand, these were official uniforms and 
a commission with a set approach and regula-
tions, and on the other, these were forest work-
ers, mainly working in the field and requiring 
decent outdoor apparel and special solutions 
for hunting, ‘because all rangers hunt’. Janusz 
and several other designers who had experience in designing sports and outdoor clothing were 
invited to submit. I remember that his hunting outfits caused a stir. The forest rangers couldn’t 
get over them. Jodhpurs, creative and sophisticated hats and neckties, and all under the heading 

“Sunrise on the Biebrza’. Janusz signed up for the competition with far lesser-known designers 
and asked for the chance to meet some rangers in the forest – we organised field workshops 
for all of the competition participants. The designers were driven through the stinging nettles 
in the blazing heat and came to understand perfectly the threat of lyme disease, while a trip 
to the forestry museum, where they learned the history of the former soldiers returning from 
the Napoleonic wars and the assembly of a force of rangers dressed in green gave them a clear 
picture of these professionals’ long tradition in uniform. Janusz did not win that competition, 
but his solutions aroused a great deal of interest.

****

Kaniewski was a creative and original designer. His method was to prototype and visualise.

American design studios such as ideo based in Palo Alto, and Smart Design in San Francisco, 
and the Stanford school of design as such, also use this method, prototyping and visualising 
a great deal, often for ‘private purposes’. A worldwide study shows that only 4% of those designs 
made on paper ultimately end up being released, and so I am less than surprised that Kaniewski 
left behind a large legacy of designs that were never implemented.

Janusz was a mature, fully-formed designer who returned to Poland at a point when Polish 
companies were only finding their feet through EU grants. After several years he would prob-
ably have had executed a great many designs, yet he was not destined to work on solutions for 
many companies. Now that these companies are more mature, they would surely have bought 
designs and whole marketing concepts from him, as he was an able and multifaceted designer 
who was unafraid of unusual projects.

Janusz had a lust for life, and so too did his designs – they were fascinating, compelling, and at the 
same time, they were practical. It may sound trite to say he left us too soon, but it is the truth. He 
liked to live fast and furious, and his departure was fast as well.

For many, Janusz was a colourful personality. I suppose, or I’m even quite sure, that he was a very 
sensitive man. I prefer not to even imagine how he dealt with the failures and disappointments 

↖ ↑ 
Janusz Kaniewski w Sulejówku, 
 fot. Katarzyna Wrońska, 2014 
Janusz Kaniewski in Sulejówek, 2014 
photo: Katarzyna Wrońska
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of life. People who fly so high must also have a keen sense of the other, 
darker side of life, and they must suffer just as intensely. We understood 
one another, though we did not always see eye-to-eye. I liked his intensity, 
though I think sometimes it was dangerous, most of all for him.

I miss Janusz, I think about him often, our world is a bit more drab without 
him.

na pewno chętnie by od niego kupiły projekty wraz z całym konceptem 
marketingowym, gdyż był projektantem sprawnym, wszechstronnym 
i niebojącym się nietypowych zleceń.

Janusz był nieustannie głodny życia i takie były też jego projekty – ciekawe, 
angażujące, a jednocześnie po prostu przydatne. Stwierdzenie, że odszedł 
za szybko, brzmi może banalnie, ale jest prawdziwe. Lubił intensywnie, 
szybko żyć i szybko odszedł.

Janusz był dla wielu barwną osobowością. Myślę, ba!, jestem pewna, że był 
bardzo wrażliwym człowiekiem. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, jak musiał 
przeżywać porażki i życiowe rozczarowania. Tacy „wysoko latający” ludzie 
muszą mocno odczuwać też drugą stronę życia, tę ciemniejszą i wówczas 
równie mocno cierpią. Rozumieliśmy się, choć nie zawsze zgadzaliśmy. 
Lubiłam Jego intensywność, myślę, że czasami była niebezpieczna, przede 
wszystkim dla niego samego.

Brakuje mi Janusza, często o nim myślę, nasz świat po jego odejściu 
zszarzał.

Janusz had a lust for life, 
and so too did his designs 

– they were fascinating, 
compelling, 
and at the same time, 
they were practical. 
It may sound trite to say 
he left us too soon, 
but it is the truth. 
He liked to live fast and furious, 
and his departure 
was fast as well.

Janusz był nieustannie 
głodny życia 
i takie były też jego projekty – 
ciekawe, angażujące, 
a jednocześnie po prostu przydatne. 
Stwierdzenie, że odszedł za szybko, 
brzmi może banalnie, 
ale jest prawdziwe. 
 Lubił intensywnie, 
szybko żyć i szybko odszedł.

↑ 
Design w kontenerach, projekt dla 
Gdynia Design Days, 2010 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Design in Containers, for Gdynia 
Design Days, 2010 
prop. Alicja Kaniewska



Life is the time we are allotted between birth and death. It is given to us, though we usually live one 
day at a time, silently slipping along, stumbling through, pleased at the little joys and satisfactions, 
distressed at the minor failures and sad events. Time passes, it trickles through our fingers. And 
we cannot even imagine it could be different. We may only sometimes sense something, we look 
around as if seeking or longing. We search blindly. Until then it happens – we meet Them. A person 
like ourselves, yet unlike everyone else. Exceptional, great. We meet a Mentor. From then on life 
changes, takes on new meaning and goals. The Mentor shows that you can see the world differently 
and can experience the life we are granted in a totally different way.

JANUSZ KANIEWSKI WAS A MENTOR

Or to be more timely – Janusz Kaniewski infected us with his virus. He inscribed it in our DNA, 
modifying it forever.

My name is Dominik Głąb. I’m an industrial designer and a fine arts PhD. I lecture at the Faculty of 
Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Janusz Kaniewski was my boss for only 
a few years. I learned a lot by working with him, it greatly expanded the way I looked at design.

But to return to the Mentor – I had the great fortune of meeting two real, first-class Mentors in my life.

The first was Professor Cezary Nawrot. An engineer with the soul of an artist. A designer to the core. 
He lectured at the Academy of Fine Arts. He taught us greenhorn students that a product, above 
all, had to be seen in the context of how it will later be manufactured. For him, the most important 

Dominik Głąb

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
RESPONSIBILITY

Życie to podarowany nam czas między narodzinami a śmiercią. Podarowany, a przecież zazwyczaj 
żyjemy z dnia na dzień, przemykamy chyłkiem, błądzimy, cieszą nas małe radości, satysfakcje, 
przygnębiają małe niepowodzenia i smutki. Czas mija, przecieka przez palce. A my nawet nie wiemy, 
że mogłoby być inaczej. Może tylko czasem coś przeczuwamy, rozglądamy się, jakbyśmy czegoś 
szukali, za czymś tęsknili. Na oślep. Aż kiedyś to się wydarza – spotykamy Go. Człowieka – takiego 
jak my, a jednak innego niż wszyscy. Wyjątkowego, dobrego. Spotykamy Mistrza. Od tej chwili nasze 
życie zmienia się, nabiera nowego sensu i celu. Mistrz pokazuje, że na świat można patrzeć inaczej 
i że można zupełnie inaczej przeżyć podarowane nam życie.

JANUSZ KANIEWSKI BYŁ MISTRZEM

Albo inaczej, bardziej na czasie – Janusz Kaniewski zaraził nas swoim wirusem. Który na zawsze 
wpisał się w nasze dna i je zmodyfikował.

Nazywam się Dominik Głąb. Jestem projektantem wzornictwa przemysłowego oraz doktorem sztuk 
pięknych. Wykładam na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Janusz Kaniew-
ski zaledwie przez kilka lat był moim szefem. Współpracując z Nim, wiele się nauczyłem, ogromnie 
wzbogaciłem swój sposób patrzenia na projektowanie.

Wracając do tematu Mistrza – miałem to wielkie szczęście, że spotkałem w życiu dwóch pierwszo-
rzędnych, prawdziwych Mistrzów.

→ 
Projekt wizualizacji dla Pesy, szkic, 
Kaniewski Design, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Visualization design for Pesa, sketch, 
Kaniewski Design, 2014 
prop. Alicja Kaniewska
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Pierwszym z nich był profesor Cezary Nawrot. Inżynier z duszą artysty. Projektant z krwi i kości. 
Wykładowca ASP. Uczył nas, nieopierzonych studentów, że produkt trzeba widzieć przede wszyst-
kim w kontekście tego, w jaki sposób będzie późnej wytwarzany. Najważniejsze dla niego było 
to, byśmy mieli wiedzę o technologiach, materiałach. Uświadamiał nam także, że każda firma 
produkcyjna ma swoją specyfikę – możliwości oraz ograniczenia. Profesor Nawrot przekazywał 
wiedzę, która była fundamentem, bez której nie można było nawet zacząć myśleć o projektowa-
niu. Uczył również tego, że te nasze fundamenty trzeba stale poszerzać i wzmacniać – bo świat 
materiałów i technologii idzie wciąż naprzód. Uczył, że nauka nigdy się nie kończy. A także tego, 
że wiedza łączy się z odpowiedzialnością za projekt, za możliwość jego wdrożenia. Dzięki profe-
sorowi Nawrotowi zrozumieliśmy, że odpowiedzialność to nie żaden ciężar czy ograniczenie, lecz 
naturalna konsekwencja wiedzy, i że prawdziwy projektant to ten, kto z czystym sumieniem może 
przekazać swoje dzieło dalej – do produkcji i do użytkowania. Sam Janusz w jednym z wywiadów 
również wspomina Cezarego Nawrota: „Miałem takie momenty, kiedy osoby, które szanowałem, 
mnie pochwaliły. W Polsce takim autorytetem od samochodów był profesor Cezary Nawrot. Ja 
się dostałem na bardzo wysokim miejscu na ASP, na wzornictwo i profesor mi powiedział: «Panie 
Januszu, niech pan u nas nie studiuje, niech pan wyjeżdża na Zachód, bo my już pana nic nie 
nauczymy». To było bardzo mądre z jego strony. Ja rzeczywiście wtedy zrezygnowałem z ASP 
i wyjechałem do Włoch do szkoły. Drugi moment to było właśnie, jak mnie przyjął Pininfarina. Dla 
mnie to była nobilitacja i wyznacznik, że dokonałem właściwego wyboru. Zresztą o Pininfarinie 
zawsze będę mówił z szacunkiem, bo to człowiek fajny, jakim jest się dożywotnio”❶.

W mojej historii to właśnie Janusz Kaniewski był tym drugim Mistrzem. Pamięć Jego osoby jest we 
mnie ciągle bardzo żywa i dlatego trudno mi zamknąć w słowach tę niezwykłą, intensywną i złożoną 
osobowość, która ukształtowała go jako wyjątkowego projektanta/rzemieślnika.

Janusz był człowiekiem bardzo utalentowanym artystycznie oraz miał olbrzymią wiedzę z wielu 
dziedzin nauki. W zasadzie zamiast projektantem mógł z powodzeniem zostać zarówno uznanym 
socjologiem, marketingowcem, historykiem, jak i pisarzem. Jednocześnie miał inżynierską intuicję, 
wyczucie harmonii, niezwykłą zdolność przestrzennego widzenia. Jego szkice rysowane niemal 
od niechcenia na kartce inżynierowie z łatwością przekładali później na projekty powierzchni 
generowanych w programach 3D. A zaprojektowana przez Janusza „twarz” samochodu, wyraża-
jąca konkretne, zamierzone przez niego emocje, okazywała się możliwa do wykonania w fabryce, 
bez konieczności ryzykownych modyfikacji wynikających z technicznych ograniczeń. A nierzadko 
zdarza się, że takie modyfikacje, zderzające projekt z realnym światem techniki, powodują na 
przykład, że reflektory samochodu zamiast miłego dla oka efektu prezentują popisowego zeza. 
Tak było w przypadku Lancii Delty. Pamiętam historię, którą opowiadał Janusz. Lancia pierwotnie 
nie zaprosiła go do współpracy. Po wykonaniu prototypu okazało się, że coś jest nie tak. Nikt nie 
umiał zidentyfikować problemu projektowego tego samochodu, dlatego postanowili wezwać 
Kaniewskiego. Janusz wszedł do fabryki, obejrzał samochód z każdej strony i zawyrokował: „Ten 
samochód ma zeza”. I tak zostały przeprojektowane reflektory Delty. Dzięki temu model mógł 
być potem swobodnie zaprezentowany w formie product placement na billboardach filmu Anioły 
i demony na podstawie książki Dana Browna. Janusz w sposób jakby instynktowny, organiczny, 
łączył w sobie artyzm wymyślonego przedmiotu ze znajomością uwarunkowań technologicz-
nych pozwalających ten przedmiot stworzyć. Było to możliwe tylko dlatego, że miał olbrzymie 

thing was that we knew the technologies and the materials. He also made us realise that every 
production firm has its own profile, with its special capacities and limitations. Professor Nawrot 
gave us knowledge that was fundamental, without which one could not even start to think about 
design. He also taught that these foundations had to be constantly broadened and reinforced – the 
world of materials and technologies is always moving forward. He taught us that study never ends. 
And also that knowledge is joined with responsibility for a design, for the capacity to implement it. 
Professor Nawrot made us understand that responsibility is neither a burden nor a restriction, it is 
a natural consequence of knowledge, and that a real designer passes on their work to be produced 
and used with a clean conscience. Janusz himself recalled Cezary Nawrot in an interview: ‘I have 
had some moments where people I admired praised me. In Poland one authority on cars was Pro-
fessor Cezary Nawrot. I got a very high score applying for the Academy, in industrial design, and 
the professor said to me: “Janusz, don’t bother studying here, go West, because there’s nothing we 
can teach you here.” That was very wise of him. I did indeed abandon the Academy and travelled 
to Italy to study. The second moment was when Pininfarina hired me. I saw that as an honour and 
a sign that I’d made the right choice. I will always speak of Pininfarina with respect, because he’s 
a cool guy for life’.❶

Janusz Kaniewski was the other Mentor in my life. I still remember him quite vividly and it is difficult 
for me to put into words the remarkable, intense and complex personality that made him such an 
outstanding designer and craftsman.

Janusz was a highly talented artist and was vastly knowledgeable in many fields of science. Instead 
of becoming a designer, he could have been a great sociologist, marketing expert, historian or writer. 

At the same time, he had an engineer’s intuition, a sense of harmony, a remarkable capacity to see 
things spatially. His sketches drawn carelessly, it would seem, on the page, were easily translated by 
engineers into surface designs in 3D programs. And the ‘face’ of the car Janusz designed, expressing 
concrete emotions, could be produced in a factory without modifications arising from technical 
restrictions. It often happens that such modifications, when the design collides with the real world of 
technology, make the headlights of the car go cross-eyed, for instance, instead of making a pleasing 
effect. This was the case with the Lancia Delta. I remember a story Janusz used to tell. Lancia had 
not originally invited him to contribute. After the prototype was made, it turned out something 
was wrong. No one could identify the design problem, so they decided to call in Kaniewski. Janusz 
entered the factory, looked at the car from all sides and passed his verdict: ‘This car is cross-eyed’. 
And thus the Delta’s headlights were redesigned. The model was then ready for product placement 
on billboards for Angels and Demons (based on the Dan Brown book). In an instinctive and organic 
way, Janusz combined the artistry of the object he invented with a knowledge of the technology 
that could create it. This was only possible because he had enormous experience in production. His 
designs were released, and he himself oversaw the production hall down to the tiniest details. As he 
said in an interview: ‘I one-hundred-per-cent supervise, I’m a tyrant in this respect. Work is the only 
time I’m stubborn and uncompromising. The production has to follow the design perfectly. I get up 
early with the workers and sit there until it’s ready’.❷

Janusz was open-minded and interested in the world. He treated our reality seriously and thought it 
was worth changing for the better. He liked to converse, exchange opinions, and listen to others. He 
had a vision, but always took expert opinions and various viewpoints into account. This meant the 
design he created was the best – it came as a result of creative collaboration, not only the expression  

❶
www.businessandbeauty.pl/ 
mysle-pozytywistycznie/

❶
www.businessandbeauty.pl/ 
mysle-pozytywistycznie/

❷
www.businessandbeauty.pl/ 
mysle-pozytywistycznie/
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doświadczenie z zakresu produkcji. Jego produkty były wdrażane, a on sam pilnował na hali 
produkcyjnej nawet najmniejszego detalu. W jednym z wywiadów sam o sobie mówił takimi 
słowami: „W stu procentach nadzoruję i jestem w tym przypadku tyranem. To jedyny przypadek, 
czyli praca, kiedy jestem uparty i nieustępliwy. Musi być wykonane idealnie z projektem. Wstaję 
wcześnie z panami robotnikami i siedzę tak długo, aż będzie gotowe”❷.

Janusz był człowiekiem otwartym, ciekawym 
świata. Traktował naszą rzeczywistość poważ-
nie i uważał, że można i warto ją zmieniać na 
lepsze. Lubił rozmawiać, wymieniać opinie, 
a także słuchać. Miał swoją wizję, ale zawsze 
brał pod uwagę opinie ekspertów i uwzględniał 
różne punkty widzenia. Dzięki temu tworzony 
projekt był jak najlepszy – jako skutek twór-
czej współpracy, a nie jedynie jako wyraz ego 
projektanta. Przykładem takiego podejścia są 
na przykład buty narciarskie Rossignol/Lange, 
używane potem przez mistrza olimpijskiego 
Hermanna Maiera. Finalny projekt poprzedzały 
półroczne konsultacje z osobami zajmującymi 
się ergonomią oraz ze specjalistami od nowo-
czesnych technologii. W ten sposób powstał 

świetny projekt spełniający wszystkie wymogi i oczekiwania klienta. A Hermann Maier w 2001 r. 
w tych butach zdobył Puchar Świata.

Takie podejście przekazywał również swoim studentom. W ramach warsztatów z projektowania 
Janusz na samym początku zorganizował spotkanie na szczycie Mont Blanc. Nadał wysoką 
rangę temu zadaniu i sprawił, że wszyscy jego uczestnicy dobrze się poznali, polubili. Zorga-
nizował też podniebną burzę mózgów oraz testowanie specjalistycznego sprzętu. A gdy wszy-
scy zeszli ze szczytu góry, zabrali się do pracy projektowej. W  jednym z katalogów Janusza  
czytamy:

„Mont Blanc
Wyprawa ze studentami na Mont Blanc w ramach warsztatów projektowania sprzętu do uprawiania 
sportów ekstremalnych. Najpierw w mieście rok teorii, anatomia, ergonomia, technologia, fizyka, 
projektowanie, rysunek, choreografia, socjologia, historia sportu, marketing. Wreszcie wyjście w góry 
z przewodnikami i sprzętem dostarczonym do badań przez sponsorów. Nowe słowa: truna to grota, 
którą wykuwamy w lodowcu na noc, grolla dell’amicizia to drewniana wydrążona kula z wbitymi 
rurkami, z której pijemy przed snem grzane wino. Nowe doznania: wypełznąć przy trzydziestostop-
niowym mrozie na lodowiec, podziwiać wschód słońca. Ciągle od nowa to samo doświadczenie: 
że w konfiguracji z żywiołem, w ekstremalnych warunkach najsłabszym ogniwem jest człowiek: 
nieodpowiedzialność, bałaganiarstwo, lenistwo, brak solidarności, egoizm. Wracamy do miasta 
ubożsi o trochę zniszczonego sprzętu i bogatsi o coś bardzo ważnego, czego dowiedzieliśmy się  
o sobie”❸.

of a  designer’s ego. 
One example of this 
approach is the Ros-
signol/Lange ski boots, 
later used by Olympic 
champion Hermann 

Maier. The final project was preceded by six-month consultations with ergonomists and modern 
technology specialists. This led to a superb desgn that satisfied all the client's demnds and expec-
tations. And Hermann Maier won the World Cup in these boots in 2001. This was also the approach 
he passed on to his students. In design workshops, Janusz began by organising a meeting at the 
summit of Mont Blanc. He attributed high importance to this task, and made sure that all the par-
ticipants got to know and liked one another. He also organised an open-air brainstorming session 
and tested out specialist equipment. And when everyone came down from the mountaintop, they 
got down to designing together. In one of Janusz's catalogues we read:

‘Mont Blanc
A trip with students up Mont Blanc for the workshops to design extreme sports equipment. First, in 
town, we had a year of theory, anatomy, ergonomics, technology, physics, design, drawing, chore-
ography, sociology, the history of sport and marketing. Finally we ascended, with a guide and gear 
the sponsors supplied for research purposes. New words: a truna is a grotto we carve in a glacier at 
night, a grolla dell’amicizia is a carved wooden ball with straws punched in it for drinking hot wine 
before bed. New experiences: crawling up a glacier in minus-thirty temperatures to gaze at the 
sunrise. The same experience over and over – in battling the elements, in extreme conditions, man is 

always the weakest link: irresponsibility, sloppiness, laziness, lack of solidarity, egoism. We return to 
town poorer for a bit of ruined gear but richer for the important things we learned about ourselves’.❸

All this effort is made because the most crucial thing in a design is not how it looks but the combina-
tion of function, appearance and the needs of the client, like sales or marketing activities. To quote 
Janusz once more: ‘The market success of a good design is the golden mean between a fresh concept 
the client falls in love with and the maturity of the solution that convinces the client to spend their 
money. [...] Especially on the new Polish market the role of the design studio is solving problems, not 
generating them. It is less pretty illustrations that make a product sell than a knowledge of tech-
nology, marketing, competition strategies, skilled budget management and scheduling, plus sang 
froid and experience in crisis situations. A hot name is a marketing asset, but the short-lived “click 
bait” of a celebrity should be replaced with a team experienced in launching a product – literature 
likes coming down from its high horse, business does not’.❹ Janusz had a brilliant understanding 
of the cultural codes in various parts of the world and knew all too well that if he was designing 
a Japanese car, it had to come visualised with a cat, because we all know that the Japanese love cats 
more than anything. This involved, of course, a bit of a wink at the viewer, but it was an essential 
element of Janusz’s sales and design successes. He naturally did what today we call research, the 
difference being that his research was very scrupulous, calling in his broad knowledge of literature, 
history and film to make the design match the client’s personalised needs as well as possible. This is 
why the designer profession is so fascinating and demanding. It is not enough to have a vision and 
know how to draw or render it in a 3D program. You have to always be learning about other fields, 
not only those connected to design. You need an open mind, you cannot stereotype, you must draw 
from everything around you, observing and forming conclusions. A good designer absorbs the world 

❸
Janusz Kaniewski, Anna Domańska, 
Design made in Poland, Warszawa – 
Węgorzewo – Michałówka 2010.

❸ 
Janusz Kaniewski, Anna Domańska, 
Design Made in Poland, Warsaw–
Węgorzewo– Michałówka 2010.

❷
www.businessandbeauty.pl/ 
mysle-pozytywistycznie/

❹ 
www.ryneklazienek.pl/ludzie/142/
janusz_kaniewski_sukces_
projektu_to_zloty_srodek_miedzy_
swiezoscia_koncepcji_i_dojrzaloscia_
rozwiazania,1649.html.

← 
Hermann Maier w butach narciarskich 
firmy Lange, zaprojektowanych przez 
Janusza Kaniewskiego, z pucharem 
Mistrzostw Świata w Slalomie 
Gigancie, 2001, fot. Agence ZOOM 
Hermann Maier in Lange ski boots 
designed by Janusz Kaniewski, with the 
World Championship cup in the Giant 
Slalom, 2001, photo: Agence ZOOM 
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Cały ten wysiłek dlatego, że w projektowaniu najważniejszy nie jest wygląd, ale połączenie funkcji 
z wyglądem oraz potrzebami klienta, takimi jak wielkość sprzedaży czy działania marketingowe; 
znów zacytuję Janusza: „Sukces rynkowy dobrego projektu to złoty środek między świeżością kon-
cepcji, w której zakocha się klient, i dojrzałością rozwiązania, które klienta przekona do wydania 
pieniędzy. [...] Szczególnie na młodym polskim rynku rolą pracowni projektowej jest rozwiązywanie 
problemów, a nie ich generowanie. Dobrą sprzedaż produktu zapewnią nie tyle ładne ilustracje, ile 
znajomość technologii, marketingu, strategii konkurencji, sprawne zarządzanie budżetem i har-
monogramem, zimna krew i doświadczenie w sytuacjach kryzysowych. Samo hot nazwisko to 
chwytliwy atut marketingowy, ale warto, żeby za sezonową «klikalnością» celebryty stał zespół 
doświadczony we wdrożeniach – literatura lubi upadki z wysokiego konia, biznes nie”❹. Janusz 
rozumiał świetnie kody kulturowe obecne w różnych rejonach świata i doskonale wiedział, że jeśli 
projektuje się japońskie samochody, konieczne jest stworzenie wizualizacji z kotkiem, bo wszyscy 
wiemy, że Japończycy koty kochają ponad wszystko. To oczywiście pewne mrugnięcie okiem do 
odbiorcy, niemniej był to istotny element sprzedaży i sukcesu projektów Janusza. On zwyczajnie 
robił to, co dziś nazywamy researchem, z tą różnicą, że wykonywał te badania z olbrzymią skru-
pulatnością, wykorzystując swoją rozległą wiedzę z literatury, historii czy filmu, tak aby projekt 
jak najlepiej oddawał spersonalizowane potrzeby klienta. Właśnie dlatego zawód projektanta jest 
równie fascynujący, jak i wymagający. Nie wystarczy mieć wizję i umieć ją narysować czy wykonać 
w programie 3D. Trzeba cały czas kształcić się również w innych dziedzinach niż jedynie pochodne 
wzornictwa. Trzeba także mieć otwarty umysł, nie szufladkować, czerpać ze wszystkiego, co nas 
otacza, obserwować i wyciągać wnioski. Dobry projektant chłonie świat całym sobą, intensywnie 
przeżywa to, co widzi wokół, aby w odpowiednim momencie móc wyciągnąć z tego wszystkiego 
wnioski i stworzyć projekt tzw. ponadczasowy, który odnajdzie się na rynku zarówno dziś, jak i za 

all around, intensely experiencing what they see, to draw conclusions at the key moment and create 
a ‘timeless’ design for today’s market and the one ten years down the road. This is the Kaniewski 
DNA in the Kaniewski Design studio, where we create everyday products that heed Janusz’s words: 
‘It is more difficult, but more ambitious and lasting to set a new standard for yourself. There is no 
guarantee, but perceptiveness, intuition, conversations with interesting people, visiting factories, 
hiring ambitious students, dismissing facile answers from the television and Internet, an annual 
trip to specialist fairs, and finally, good taste and self-confidence should ensure that they will want 
to copy us. And it doesn’t hurt to take long solitary strolls through the forest to air out the brain!’❺

Everything I’ve said above boils down to what, in my opinion (backed with many years of practical 
experience) is most important in design, a stance we might define with a single word: responsi-
bility. The pwn Encyclopedia gives the following definition for this word:

‘1. a moral or legal duty for your own actions or someone else’s
2. accepting the duty to tend to someone or something’.

The points concerning us here are:
⦁ moral responsibility
⦁ ethical responsibility
⦁ a sense of responsibility

The word itself is marked with the emotions of uncertainty and fear that something has gone 
wrong and responsibility must be taken for it. Unfortunately, I encounter this at times, observing 

❹ 
www.ryneklazienek.pl/ludzie/142/
janusz_kaniewski_sukces_
projektu_to_zloty_srodek_miedzy_
swiezoscia_koncepcji_i_dojrzaloscia_
rozwiazania,1649.html

❺ 
www.ryneklazienek.pl/ludzie/142/
janusz_kaniewski_sukces_
projektu_to_zloty_srodek_miedzy_
swiezoscia_koncepcji_i_dojrzaloscia_
rozwiazania,1649.html

→ 
Alfa Romeo, szkic, 2007 
wł. Mariusza Filipa 
Alfa Romeo, sketch, 2007 
prop. Mariusz Filip
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10 lat. To jest właśnie to DNA Kaniewskiego zaszczepione w pracowni Kaniewski Design, w której 
od lat tworzymy projekty użytkowe w zgodzie ze słowami Janusza: „Trudniejsze, ale ambitniejsze 
i trwalsze będzie samemu wyznaczyć nowy standard. Tu gwarancji żadnej nie ma, ale spostrzegaw-
czość, intuicja, rozmowy z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie fabryk, zatrudnianie ambitnych studentów, 
odcięcie się od prostych odpowiedzi z telewizji i internetu, raz do roku wyjazd na specjalistyczne 
targi, wreszcie dobry gust i pewność siebie powinny sprawić, że to nas będą chcieli kopiować. Nie 
zaszkodzą długie samotne spacery po lesie, żeby przewietrzyć umysł!”❺.

Wszystko, co przytoczyłem powyżej, sprowadza się do tego, co w mojej opinii (popartej wieloletnim 
doświadczeniem praktycznym) jest w projektowaniu najważniejsze – do postawy, którą można 
określić jednym słowem – odpowiedzialność. Encyklopedia pwn podaje następującą definicję 
tego słowa:

„1. obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny
2. przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś”.

Nas dotyczą punkty:
⦁ odpowiedzialność moralna,
⦁ odpowiedzialność etyczna,
⦁ poczucie odpowiedzialności.

Samo słowo nacechowane jest pewnego rodzaju emocjami niepewności i strachu, że coś się 
źle zrobiło i że trzeba za to ponieść odpowiedzialność. I niestety z tym się czasem spotykam, 

obserwując pracę młodych projektantów dopiero wkraczających na swoją zawodową ścież-
kę. Ambitnie deklarują oni zaprojektowanie wszystkiego, ale zazwyczaj brak doświadczenia 
powoduje, że w pewnym momencie starają się zdjąć z siebie odpowiedzialność za wykonanie 
pewnych etapów projektu. Mistrz Kaniewski natomiast jasno podkreśla, że „[...] design to nie 
sztuka, tylko sztuka użytkowa – projektantów obejmują te same prawa rynku co każdy inny  
zawód”❻.

Kaniewski nigdy nie szedł na łatwiznę, nie dawał łatwych rozwiązań. Swoje prace wzbogacał 
zawsze o drugie dno, o jakąś dodatkową, nieoczekiwaną funkcjonalność. Świat zachwycał go 
i zadziwiał, a ten zachwyt i zadziwienie odnajdywały swój wyraz w Jego projektach. Przykładem 
tego podejścia mogą być na przykład stacje benzynowe Orlenu, wzbogacone o funkcję miejsca 
spotkań, zakupów, odpoczynku oraz obsługę klienta „premium”, który może w spokoju wypić 
filiżankę dobrej kawy na wygodnej kanapie w restauracji, podczas gdy jego samochód w tym 
samym czasie przechodzi podstawowy przegląd wraz z wymianą płynów. Kolejnym przykładem 
może być ciężarówka ekspozycyjna Koło, której głównym zadaniem było spowodowanie, żeby 
klient pokochał... po prostu klozety. Janusz sam o tym projekcie mówił następującymi słowami: 

„Polska nie ma już swojej marki «narodowej» jak czeska Škoda czy rumuńska Dacia. Niemniej 
jesteśmy dużym i rosnącym producentem transportu publicznego, pojazdów specjalistycznych, 
jachtów i łodzi. I tak, już od roku jeździ po Europie zaprojektowana przez naszą pracownię ogrom-
na, superspecjalistyczna ciężarówka – mobilny, rozkładany salon łazienkowo-ekspozycyjny dla 
firmy Koło. Zbudowany od podstaw w Polsce, wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę, 
z częściowo przeszkloną podłogą, podświetlaną wanną z hydromasażem, tarasem na dachu, 
automatycznie wysuwanym barkiem kawowym. Kilka tygodni temu w  trasę ruszyła kolejna 

the work of young designers taking their first steps in the profession. They ambitiously declare 
they will design anything, but usually lack of experience means that, at one point, they attempt to 
shirk responsibility for certain stages of the design. My Mentor Kaniewski stressed that ‘[...] design 
is not an art, it is an applied art – designers have to abide by the same market rules as any other  
profession’.❻

Kaniewski never took the easy way out. His work always had a false bottom, an unexpected add-
ed function. The world delighted and astonished him, and this delight and astonishment were 
expressed in his work. An example of this approach would have been the Orlen petrol stations, 
with the added meeting rooms, shopping, rest areas, and premium customer service, where you 
can peacefully have a cup of fine coffee on a comfortable couch in the restaurant while your car 
is having a check-up and its fluids changed. Another example might be the Koło display truck, 
whose main task was to make the client love the bathroom. Janusz spoke of this design as fol-
lows: ‘Poland no longer has a “national” brand, like the Czechs have Škoda or the Romanians 
Dacia. Nonetheless, we are a large, growing producer of public transportation, specialist vehicles, 
yachts and boats. And so for a year now a huge, super-specialist truck we designed has been 
touring Europe – a mobile fold-out bathroom display salon for Koło. It was built from the ground 
up in Poland, equipped with the most modern electronics, with a partly glass floor, illuminated 
hydromassage bathtub, rooftop terrace, and automatically retracting coffee bar. A few weeks 
ago, another one of our designs hit the road, built by the same manufacturer, Tadeusz Wróbel’s 
Autokontener. This time it is a mobile rally racer’s headquarters, with a flat for the driver and 
a garage for three Ferraris and a Porsche’.❼

❻ 
www.ryneklazienek.pl/ludzie/142/
janusz_kaniewski_sukces_
projektu_to_zloty_srodek_miedzy_
swiezoscia_koncepcji_i_dojrzaloscia_
rozwiazania,1649.html

❺ 
www.ryneklazienek.pl/ludzie/142/
janusz_kaniewski_sukces_
projektu_to_zloty_srodek_miedzy_
swiezoscia_koncepcji_i_dojrzaloscia_
rozwiazania,1649.html

❻ 
www.ryneklazienek.pl/ludzie/142/
janusz_kaniewski_sukces_
projektu_to_zloty_srodek_miedzy_
swiezoscia_koncepcji_i_dojrzaloscia_
rozwiazania,1649.html

❼ 
www.auto-swiat.pl/wiadomosci/
aktualnosci/janusz-kaniewski-
tajemnice-projektantow-wywiad/
zxh6sqs.

↓ 
Stacji paliw Orlen, Stop Café Meeting 
Point w Gdańsku przy Grunwaldzkiej 
258, Kaniewski Haute Design, 2011 
The Orlen petrol station, Stop 
Cafe Meeting Point in Gdańsk on 
Grunwaldzka Street 258, Kaniewski 
Haute Design, 2011
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nasza realizacja, zbudowana przez tę samą manufakturę, firmę Autokontener Tadeusza Wróbla. 
Tym razem jest to mobilna baza dla rajdowca, z apartamentem dla kierowcy i garażem na trzy 
ferrari i porsche”❼.

Janusz miał ogromny talent, wiedzę i doświadczenie. I miał je nie tylko dla siebie – chętnie dzielił 
się nimi także z innymi. Był nauczycielem, konsultantem, doradcą. Pisał wspaniałe listy, napisał 
książkę, pozostawił bardzo wiele notatek, szkiców. Dlatego dziś – gdy Go tu nie ma, możemy ciągle 
sięgać do Jego myśli. A najważniejsze jest to, co zrobił z nami – Jego współpracownikami. Dokonał 
w nas alchemicznej przemiany – zachęcił do uważnego przyglądania się światu i dodał odwagi do 
czynnego w tym świecie uczestnictwa.

„Stawiam wszystko na edukację. Bo co z tego, że my teraz sobie coś powymyślamy, porobimy plany 
długofalowe, skoro nasze idee w życie będą wprowadzać i tak ci, których jeszcze nie ma albo którzy 
dopiero poszli do przedszkola. Ważne jest to, jakie pomysły my teraz im zaszczepimy”❽.

W dzisiejszych czasach niełatwo jest spotkać wybitnych projektantów, takich Mistrzów jak Cezary 
Nawrot czy Janusz Kaniewski, którzy skupiają w sobie wiele różnych, często trudnych do pogodzenia, 
pozornie wykluczających się talentów. Należy oczywiście pamiętać, że na sukces firmy składa się 
zazwyczaj cały sztab ludzi – projektantów, stylistów, inżynierów, technologów, marketingowców itp. 
Dzięki temu inwestorzy otrzymują nie tylko sam projekt, lecz także pomoc i wsparcie przy rozwią-
zywaniu problemów projektowych podczas wdrożeń. Projekt tworzony jest więc szybko i sprawnie, 
a czas jego realnego wyprodukowania oraz koszty są optymalne, co daje gwarancję zysku. Konsu-
menci zaś otrzymują dobrze funkcjonujący przedmiot. Mimo tych nowoczesnych rozwiązań, które 

Janusz had enormous talent, knowledge and experience. And he had them not only for himself – he 
enjoyed sharing them with others. He was a teacher, consultant and advisor. He wrote wonderful 
letters and a book, and left behind many notes and sketches. That is why today, now that he’s gone, 
we can still go back to his thoughts. Yet most important is what he did with us, his co-workers. He 
made an alchemical change in us – he encouraged us to study the world carefully and gave us the 
courage to actively participate in the world.

‘I’m laying all my bets on education. Because what difference does it make if we invent something, we 
make long-term plans, if our ideas will be brought out anyway by people who haven’t any schooling, 
or have only just signed up for preschool. The important thing is the ideas we instil in them now’.❽

In our day, it is a challenge to come across such outstanding designers, such Mentors as Cezary 
Nawrot and Janusz Kaniewski, who combine many different, often near-irreconcilable and seemingly 
mutually exclusive talents. We should remember, of course, that the success of a firm is generally 
made up of a whole team – designers, stylists, engineers, technicians, marketing experts etc. This 
means investors receive not only the design, but also help and support in solving design problems 
during the process. This means the design gets created swiftly and efficiently, and the time of its 
real production and costs are optimal, which guarantees profit. Consumers, in turn, receive an object 
that functions well. Despite these modern solutions, which are for the good of business, I would dare 
to say that a Mentor is necessary in life, someone who can bring out what is best in themselves and 
in others. Seek out your Mentor.

It’s worth it.

❾ 
wywiadowcy.pl/janusz-kaniewski/

❾ 
wywiadowcy.pl/janusz-kaniewski/

❽ 
www.logo24.pl/
Logo24/1,125389,15000239,Polski_
stylista_Ferrari__juz_wymyslilismy_
przyszlosc.html?disableRedirects=true

służą dobru biznesu, ja jednak ośmielam się twierdzić, że w życiu niezastąpiony jest Mistrz – ktoś, 
kto potrafi wydobywać z siebie i z innych to, co jest w nas najlepsze. Szukajcie swojego Mistrza.

Warto.

PS. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego pierwsza tak duża wystawa Janusza odbywa się w Gdyni, 
zaprawdę powiadam Wam, to nie przypadek: „Do tego stopnia zdradziłem już Warszawę z Gdynią, że 
ślubu udzielał nam na molo w Orłowie prezydent miasta. Długo próbowałem się przebić do stołecz-
nego ratusza z moimi pomysłami na organizację przestrzeni publicznej w Warszawie. Nie udawało 
się. Za to w Gdyni niemal od razu idealnie porozumiałem się z samorządem. Już widać efekty naszej 
współpracy. Gdynia się zmienia na lepsze. Między innymi zwracamy miasto jego mieszkańcom, 
ograniczając wszechwładzę samochodów. W końcu jeśli mam tam mieszkać, to muszę najpierw 
urządzić przestrzeń nieco po swojemu (śmiech)”❾.

PS. If you should happen to be wondering why Janusz is having his first big exhibition in Gdynia, 
I should mention this is no accident: ‘I have betrayed Warsaw for Gdynia to such an extent that the 
mayor had us married on the pier in Orłowo. I spent a long time trying to get through to the town 
hall in Warsaw with my ideas for organising the public space. I made no headway. In Gdynia, on the 
other hand, I had a great rapport with the local government practically at once. You can already 
see the results of our collaboration. Gdynia is changing for the better. Among other things, we’re 
giving the city back to its residents, limiting the omnipotence of cars. After all, if I’m going to be 
living there, first I have to set up the space the way I like it [he laughs]’.❾

❽ 
www.logo24.pl/
Logo24/1,125389,15000239,Polski_
stylista_Ferrari__juz_wymyslilismy_
przyszlosc.html?disableRedirects=true

← 
Projekt wizualizacji dla Pesy, szkice, 
Kaniewski Design, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Visualization design for Pesa, sketches, 
Kaniewski Design, 2014 
prop. Alicja Kaniewska

❼ 
www.auto-swiat.pl/wiadomosci/
aktualnosci/janusz-kaniewski-
tajemnice-projektantow-wywiad/
zxh6sqs



ALBUM



The wind  
blows  
where it  
pleases.



SYLWETKA  
PROJEKTANTA

A PROFILE  
OF THE DESIGNER

Janusz Kaniewski w liceum, 1991 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski in a high school, 1991 
prop. Ksenia Kaniewska



↖ 
Uwagi z dzienniczka szkolnego, 
1988–1989 
wł. Anny Kaniewskiej 
Notes from a school daybook, 
1988–1989 
prop. Anna Kaniewska

↑ 
Rysunek z lat dziecięcych,  
2. poł. lat 70. XX w. 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Childhood drawings, late 1970s 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 085 



← 
Jak wyobrażam sobie swoją przyszłą 
rodzinę, fragment wypracowania 
szkolnego, 1987 
wł. Anny Kaniewskiej 
How I imagine my first family, 
fragment of a school project, 1987
prop. Anna Kaniewska

 
↙ 
Świat za sto lat, fragment 
wypracowania szkolnego, 1987 
wł. Kseni Kaniewskiej 
The world in one hundred years, part of 
a school project, 1987
prop. Ksenia Kaniewska

JK 087 



↓ 
Samochód Łódzkich Zakładów 
Zabawkarskich „Spójnia”  

– zabawka Janusza Kaniewskiego,  
lata 70. XX w.  
wł. Kseni Kaniewskiej 
Car from the Łódź Spójnia  
Toy Factory – a toy belonging to 
Janusz Kaniewski, 1970s 
prop. Ksenia Kaniewska 

← 
Samochód Łódzkich Zakładów 
Zabawkarskich „Spójnia” – rysunek 
z lat dziecięcych, lata 70. XX w. 
wł. Ksenia Kaniewska 
Car from the Łódź Spójnia Toy Factory 

– sketch from  1970s 
prop. Ksenia Kaniewska

↑ ← ↓ 
Szkice samochodów z lat szkolnych 
wł. Ksenia Kaniewska 
Sketches of cars from his school days,  
prop. Ksenia Kaniewska

← 
Janusz Kaniewski ze swoją zabawką 
– samochodem Łódzkich Zakładów 
Zabawkarskich „Spójnia”, lata 70. XX w. 
wł. Ksenia Kaniewska 
Janusz Kaniewski with his toy car from 
the Łódź Spójnia Toy Factory, 1970s 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 089 



← 
Statek i żaglówka, szkic z lat 
dziecinnych, 1979 
wł. Kseni Kaniewskiej 
A ship and a sailboat, a sketch from his 
childhood years, 1979 
prop. Ksenia Kaniewska

↓ 
Dziennik żeglarski, 1986 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Sailor’s log, 1986 
prop. Ksenia Kaniewska

→ 
Janusz Kaniewski na pokładzie 
żaglowca ORP Iskra, 1988 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski on board  
a sailboat, 1988 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 091 



← 
Janusz Kaniewski z wykonanym 
własnoręcznie modelem żaglówki 

„Trzy kiery”, 1988, fot. M. Kaniewska 
Janusz Kaniewski with his hand-made 
model of the Three of Hearts sailboat, 
1988, photo: M. Kaniewska

→ 
Model żaglówki „Trzy kiery”, 1988 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Model of the Three of Hearts  
sailboat, 1988 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 093 



→ 
Transbud, szkic z lat dziecięcych, 
koniec lat 70. XX w. 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Transbud, childhood sketch, late 1970s 
prop. Ksenia Kaniewska

 
Projekty dla Transbudu, 1991 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Designs for Transbud, 1991 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 095 



→ ↓ 
Etykiety zaprojektowane przez 
Janusza Kaniewskiego,  
początek lat 90. XX w. 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Labels designed by Janusz Kaniewski, 
early 1990s 
prop. Ksenia Kaniewska

→ 
Instrukcja obsługi radia 
samochodowego narysowana przez 
Janusza dla taty, koniec lat 80.  
Wł. Kseni Kaniewskiej 
Tape player instructions, late 1980s 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 097 



← ↓ 
Zapamiętałka, koniec lat 80. XX w. 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Memory aid, late 1980s 
prop. Ksenia Kaniewska

← 
Mama, szkic, 2010 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Mom, 2010 
prop. Ksenia Kaniewska

→ 
Tata, szkic, 2010 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Dad, 2010 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 099 



→ 
Karty do gry, 1. poł. lat 90. XX  
wł. Kseni Kaniewskiej 
Playing cards, early 1990s 
prop. Ksenia Kaniewska

↓ 
Ferrari Testarossa, model samochodu 
podarowany Januszowi Kaniewskiemu 
przez siostrę Ksenię, 2015 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Ferrari Testarossa, model of a car 
given to Janusz Kaniewski by his sister 
Ksenia, 2015 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 101 



Janusz Kaniewski z przyjaciółmi  
z IED (Kazuhiro Ogura i Cedric Robaye) 
przed swoim domem w Castelnuovo 
don Bosco, 2001  
fot. Maria Kaniewska 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski with friends from 
the IED (Kazuhiro Ogura and Cedric 
Robaye) in front of Janusz’s home in 
Castelnuovo don Bosco, 2001 
photo:. Maria Kaniewska 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 103 



← 
Logo grupy Balkony, zaprojektowane 
przez Janusza Kaniewskiego, 2003 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Balkony, a band logo designed by 
Janusz Kaniewski, 2003 
prop. Alicja Kaniewska

↓ 
Pizza nad rzeką Dorą pod Turynem, 
2005, fot. M. Kaniewska 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Pizza on the River Dora outside of Turin, 
2005, photo: M. Kaniewska 
prop. Ksenia Kaniewska

← 
Lista lokatorów w turyńskiej kamienicy 
przy Via Garibaldii, 1999,  
fot. M. Kaniewska 
wł. Kseni Kaniewskiej 
A list of inhabitants of a building on 
Turin’s via Garibaldi, 1999,  
photo: M. Kaniewska 
prop. Ksenia Kaniewska

→ 
Kot Dolce na masce mercedesa  
przed domem Janusza  
w Castelnuovo don Bosco pod Turynem, 
fot. Maria Kaniewska, 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Cat Dolce on Janusz Kaniewski’s 
Mercedes in front of his home in 
Castelnuovo don Bosco, 2001,  
photo: M. Kaniewska 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 105 



Samochody, szkice z czasów  
włoskich, 1999 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Cars, sketches from his time  
in Italy, 1999 
prop. Alicja Kaniewska

JK 107 



↑ 
Pocałunek 1, 2000 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Kiss 1, 2000 
prop. Alicja Kaniewska

↗ 
Pocztówki z włoskimi pracami  
Janusza Kaniewskiego, 2000 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Postcards with Janusz Kaniewski’s 
Italian work, 2000 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 109 



↑ → 
Tuba i futerał na szkice, Kaniewski 
Haute Design, po 2007 
wł. Mariusza Filipa 
Tube and case for sketches, Kaniewski 
Haute Design, after 2007 
prop. Mariusz Filip

→ 
Logotyp Kaniewski Design, naszywka 
do jedwabnego etui na limitowaną 
kolekcję kieliszków do wina proj. 
Janusza Kaniewskiego, które były 
rozdawane podczas wernisażu 
wystawy Futuro d’Arte w Fabryce 
Trzciny, 2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Kaniewski design logo, a patch for 
a silk case holding limited-edition wine 
glasses designed by Janusz Kaniewski, 
handed out during the opening of the 
Futuro d’Arte exhibition at the Fabryka 
Trzciny, 2007 
prop. Alicja Kaniewska

JK 111 



↑ 
Stół, szkice,  
Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Table, sketches, Kaniewski Haute 
Design, 2010 
prop. Alicja Kaniewska

↗ 
Stół, Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. Mariusza Filipa 
Table, Kaniewski Haute Design, 2010 
prop. Mariusz Filip

JK 113 



Projektant żyje 
w przyszłości. The designer  

lives in the future.

Janusz Kaniewski w Noli koło Savony, 
na ukochanej skale wznoszącej się nad 
brzegiem Morza Liguryjskiego,  
fot. Ksenia Kaniewska, 2005 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Janusz Kaniewski in Noli near Savona 
on a cliff he loved that soared over  
the Ligurian coastline,  
photo: Ksenia Kaniewska, 2005 
prop. Ksenia Kaniewska



KANIEWSKI  
I SAMOCHODY

KANIEWSKI  
AND CARS

↖ 
Identyfikacja wizualna Fiata,  
szkic, 2001 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Fiat visual identity, sketch, 2001 
prop. Alicja Kaniewska



Identyfikacja wizualna Fiata,  
szkice, 2001 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Fiat visual identity, sketches, 2001 
prop. Alicja Kaniewska

JK 119 



Identyfikacja wizualna Fiata,  
szkice, 2001 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Fiat visual identity, sketches, 2001 
prop. Alicja Kaniewska

JK 121 



Alfa Romeo, szkic, 2007 
wł. Mariusza Filipa 
Alfa Romeo, sketch, 2007 
prop. Mariusz Filip

JK 123 



Alfa Romeo, szkice, 2007 
wł. Mariusza Filipa 
Alfa Romeo, sketches, 2007 
prop. Mariusz Filip

JK 125 



Alfa Romeo, szkice, 2007 
wł. Mariusza Filipa 
Alfa Romeo, sketches, 2007 
prop. Mariusz Filip

JK 127 



Reflektory różnych firm 
motoryzacyjnych, szkice, 2006–2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Headlights for various auto companies, 
sketches, 2006–2007 
prop. Alicja Kaniewska

JK 129 



Reflektory różnych firm 
motoryzacyjnych, szkice, 2006–2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Headlights for various auto companies, 
sketches, 2006–2007 
prop. Alicja Kaniewska

JK 131 



← ↙ 
Reflektory różnych firm 
motoryzacyjnych, szkice, 2006–2007 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Headlights for various auto companies, 
sketches, 2006–2007 
prop. Alicja Kaniewska

↓ 
Mazda, szkic koncepcyjny 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Mazda, conceptual sketch 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 133 



↑ 
Projekt stacji paliw Orlen, Stop Café 
Meeting Point w Gdańsku  
przy Grunwaldzkiej 258, szkice,  
Kaniewski Haute Design, 2011 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Design of the Orlen petrol station, 
Stop Cafe Meeting Point in Gdańsk 
on Grunwaldzka Street 258, sketches, 
Kaniewski Haute Design, 2011 
prop. Alicja Kaniewska

↗ → 
Projekt stacji paliw Orlen, Stop Café 
Meeting Point w Gdańsku  
przy Grunwaldzkiej 258, szkice,  
Kaniewski Haute Design, 2011 
wł. Mariusza Filipa 
Design of the Orlen petrol station, 
Stop Cafe Meeting Point in Gdańsk 
on Grunwaldzka Street 258, sketches, 
Kaniewski Haute Design, 2011 
prop. Mariusz Filip

JK 135 



Projekt stacji paliw Orlen, Stop Café 
Meeting Point w Gdańsku  
przy Grunwaldzkiej 258, szkice,  
Kaniewski Haute Design, 2011 
wł. Mariusza Filipa 
Design of the Orlen petrol station, 
Stop Cafe Meeting Point in Gdańsk 
on Grunwaldzka Street 258, sketches, 
Kaniewski Haute Design, 2011 
prop. Mariusz Filip

JK 137 



Projekt stacji paliw Orlen, Stop Café 
Meeting Point w Gdańsku  
przy Grunwaldzkiej 258, szkice,  
Kaniewski Haute Design, 2011 
wł. Mariusza Filipa 
Design of the Orlen petrol station, 
Stop Cafe Meeting Point in Gdańsk 
on Grunwaldzka Street 258, sketches, 
Kaniewski Haute Design, 2011 
prop. Mariusz Filip

JK 139 



JK 141 



Projekt stacji paliw Pit Stop, szkice, 
Kaniewski Design, 2013 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Design for the Pit Stop petrol station, 
sketches, Kaniewski Design, 2013 
prop. Alicja Kaniewska

JK 143 



 
Ciężarówka dla firmy koło  
z mobilną salą ekspozycyjną,  
Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. koło / Geberit 
Truck with a mobile exhibition hall  
for koło, Kaniewski Haute Design, 
2010, prop. koło / Geberit

JK 145 



Ciężarówka dla firmy koło  
z mobilną salą ekspozycyjną,  
Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. koło / Geberit 
Truck with a mobile exhibition hall  
for koło, Kaniewski Haute Design, 
2010, prop. koło / Geberit

JK 147 



(…) w najciemniejszym kącie bramy (…) 
 jarzyła się para świetlistych,  
białych oczu jakby  
zawieszonych w próżni,  
bytujących w oderwaniu  
od nieistniejącej  
twarzy, głowy, postaci. (…) in the darkest corner of the gate (…) 

flickered a pair of glowing white eyes, seemingly hovering in the void,  
living apart from a non-existent face, head, and frame.

Leopold Tyrmand, Zły

↖ ↓ 
Samochód konceptualny Zły,  
szkice, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Bad conceptual car,  
sketches, 2014 
prop. Alicja Kaniewska

→ 
Figurki – element projektu Zły, 2015 
wł. Kseni Kaniewskiej  
Figurines – part of the Bad design, 2015 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 149 



Samochód konceptualny Zły,  
szkic, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Bad conceptual car,  
sketch, 2014 
prop. Alicja Kaniewska



INNE  
PROJEKTY  

KOMERCYJNE
OTHER  

COMMERCIAL  
DESIGNS

Buty narciarskie Lange, 2001 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Lange ski boots, 2001 
prop. Ksenia Kaniewska



← 
Projekt obuwia sportowego  
Fila, 2001 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Fila running shoes  
design, 2001 
prop. Alicja Kaniewska 

↓ 
Obuwie sportowe Fila,  
Pininfarina, 2001 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Fila running shoes,  
Pininfarina, 2001 
prop. Alicja Kaniewska

JK 155 



← ↙ 
Projekty bankowości elektronicznej, 
Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. Alicji Kaniewskiej 
E-banking designs, 2010 
prop. Alicja Kaniewska

↑ 
Czytnik cen Elzab, projektantka 
prowadząca Dominika Drezner, 
Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. Elzab S.A. 
Elzab price scanner, head designer: 
Dominika Drezner,  
Kaniewski Haute Design, 2010 
prop. Elzab

JK 157 



↑ 
Projekty identyfikacji wizualnej dla 
Żywca, Kaniewski Haute Design, 2009 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Visual identity design for Żywiec, 
Kaniewski Haute Design, 2009 
prop. Alicja Kaniewska

→ 
Szklanka i nalewak Żywca 
wł. Grupy Żywiec sa 
Spout and glass for Żywiec 
prop. Żywiec Group Ltd.

JK 159 



Projekty foteli kolejowych taps, szkice, 
Kaniewski Haute Design, 2010 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Designs for taps train seats, sketches, 
Kaniewski Haute Design, 2010 
prop. Ksenia Kaniewska

JK 161 



↙ 
Fotel kolejowy Kanja HST, Kaniewski 
Haute Design, 2012, wł. TAPS 
Kanja HST train seat, Kaniewski Haute 
Design, 2012, prop. TAPS

↑ 
Fotel kolejowy Kanja Regio, wersja 

„męska” i „damska”, Kaniewski Haute 
Design, 2012, wł. taps 
Kanja Regio train seat, ’male′ and 
’female′ version, Kaniewski Haute 
Design, 2012, prop. taps

JK 163 



Projekty motorówek dla Mazdy 
i brytyjskiej stoczni Sealine, 2007 
wł. Kseni Kaniewskiej i Alicji 
Kaniewskiej 
Motorboat design for Mazda  
and the British Sealine shipyard, 2007 
prop. Ksenia Kaniewska i Alicja 
Kaniewska

JK 165 



↑ 
Logotyp monopolis,  
Kaniewski Design, 2014 
wł. Virako 
monopolis logo,  
Kaniewski Design, 2014 
prop. Virako 

→ 
Makieta monopolis, 2016 
wł. Virako 
monopolis mock-up, 2016 
prop. Virako

 JK 167 



Projekt wizualizacji dla Pesy,  
szkice, Kaniewski Design, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Visualization design for Pesa,  
sketches, Kaniewski Design, 2014 
prop. Alicja Kaniewska

 

→ 
Projekt wizualizacji dla Pesy, 
Kaniewski Design, 2014 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Visualization design for Pesa, 
Kaniewski Design, 2014 
prop. Alicja Kaniewska

 

JK 169 



← 
Tramwaj Moderus Gamma LF 01 AC,  
fot. A. Jagodzińska, 2017 
wł. ModerTrans Poznań Sp. z o.o. 
Moderus Gamma LF 01 AC tram,  
photo: A. Jagodzińska, 2017 
prop. ModerTrans Poznań Sp. z o.o.

 

↓ 
Laminat ściany czołowej tramwaju 
Moderus Gamma LF 01 AC,  
fragment dolny, 2014–2015 
projektant prowadzący  
Janusz Kaniewski, Michał Ptak, 
Kaniewski Design 
wł. ModerTrans Poznań Sp. z o.o. 
Laminate of the front wall of the 
Moderus Gamma LF 01 AC tram,  
lower fragment, 2014–2015 
head designers: Janusz Kaniewski, 
Michał Ptak, Kaniewski Design 
prop. ModerTrans Poznań Sp. z o.o.

 

JK 171 



ddrome, szkice,  
Kaniewski Design, 2013 
wł. Alicji Kaniewskiej 
ddrome, sketches,  
Kaniewski Design, 2013 
prop. Alicja Kaniewska



PROJEKTY 
EFEMERYCZNE

EPHEMERAL 
DESIGNS

Buty damskie,  
Kaniewski Haute Design, 
przed 2010 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Women’s Shoes,  
Kaniewski Haute Design,  
before 2010 
prop. Alicja Kaniewska



↑ 
Buty damskie,  
Kaniewski Haute Design, 
przed 2010 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Women’s Shoes,  
Kaniewski Haute Design,  
before 2010 
prop. Alicja Kaniewska

← 
Buty ze skórek owocowych,  
targi Slow Food w Turynie, 2004 
Shoes from Fruit Peels,  
exhibition at the Slow Food fair in 
Turin, 2004

↑ 
Limitowana seria książeczek o kotku, 
drukowana w małych nakładach dla 
przyjaciół i znajomych, 2002–2005 
Limited-edition book series about a cat, 
printed in small editions for friends and 
acquaintances, 2002–2005
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← 
Janusz Kaniewski, Katarzyna Kasia, 
Agnieszka Zych, Podręczny słownik 
wyrazów toksycznych i zwrotów 
wieloznacznych, Turyn 2005 
Janusz Kaniewski, Katarzyna Kasia, 
Agnieszka Zych, Handbook of Toxic 
Phrases and Ambiguous Terms,  
Turin 2005

 
Dzikie wino, wybrane rysunki 
humorystyczne  
Janusza Kaniewskiego, 2006 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Wild Wine, selected humorous 
drawings by Janusz Kaniewski, 2006 
prop. Ksenia Kaniewska
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Zaryzykowałbym stwierdzenie,  
że człowiek nie dorósł mentalnie  
i cywilizacyjnie do wynalazków,  
które są jego dziełem (…). I would risk the statement 

 that people have not mentally and culturally grown  
into the inventions they have created (...).

 
Dzikie wino, wybrane rysunki 
humorystyczne  
Janusza Kaniewskiego, 2006 
wł. Kseni Kaniewskiej 
Wild Wine, selected humorous 
drawings by Janusz Kaniewski, 2006 
prop. Ksenia Kaniewska



PROJEKTOWANIE  
PRZYSZ ŁOŚCI

DESIGNING 
THE FUTURE

Komunikacja indywidualna. 
Wizja transportu przyszłości, po 2006 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Individual transportation. A vision of 
the future of transportation, after 2006 
prop. Alicja Kaniewska

 



Pewnym rozwiązaniem  
problemu transportu przyszłości  
byłoby... siedzenie w domu. One solution to the problem  

of future transportation 
would be... staying home. 

(…) prawdziwym wyzwaniem 
 jest nie kinetyka, tylko ergonomia:  
w miastach brakuje miejsca,  
żeby każdy obywatel  
woził ze sobą  
dwa metry sześcienne 
powietrza. (…) the true challenge is not kinetics, it is ergonomics:  

the cities lack the room for every citizen  
to carry around two cubic metres of air.

Komunikacja indywidualna. 
Wizja transportu przyszłości, po 2006 
wł. Alicji Kaniewskiej 
Individual transportation. A vision of 
the future of transportation, after 2006 
prop. Alicja Kaniewska
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Nasze zmartwienia,  
plany na dziś, 
na za tydzień.  
Są nieważne. Our worries,  

our plans for today  
or this week. 
They are unimportant.

1978–2058 wizja przyszłości, 2012 
wł. Anny Kaniewskiej 
1978–2058, vision of the future, 2012 
prop. Anna Kaniewska
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He begins work at the Leo Burnett  
ad agency
September
He journeys to Nepal

Preparations for his “African Odyssey
to the roots of heaven” expedition

March 
Submits his portfolio to the Academy
of Fine Arts in Warsaw, 
Faculty of Industrial Design
Submits his portfolio to the Istituto 
Europeo di Design (Turin, Italy), 
Faculty of Transport Design 
Submits his portfolio to the ArtCenter 
College of Design USA (Pasadena, 
California), Faculty of Transport Design 
(accepted in May, he passes the English 
language test, studies not pursued)
April
Istituto Europeo di Design (Turin, Italy), 
Faculty of Transport Design, admitted to 
first year without taking exams
June
Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of 
Industrial Design (accepted, exams passed 
with a second place result)
Departure for Italy (Turin), Italian language 
course organised by IED
October
Studies begin at IED

His first apartment in Italy, 
via Corte d’Appello, Turin
October
He begins working at Di Camillo Design 
studio in Moncalieri

He moves to an apartment  
on Via Garibaldi, Turin (until 2000)

June
Defends his IED diploma project
September
He begins work at Pininfarina Extra 
(Cambiano, Italy)

1998

2000

rozpoczęcie pracy w agencji reklamowej 
Leo Burnett
wrzesień 
wyprawa do Nepalu

przygotowania do wyprawy 
„Afrykańska odyseja do korzeni nieba”

marzec 
złożenie teczki do Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego 
złożenie teczki do Istituto Europeo 
di Design (Turyn, Włochy), wydział 
Transportation Design 
złożenie teczki do ArtCenter College of 
Design USA (Pasadena, Kalifornia), wydział 
Transportation Design (w maju przyjęty, 
zdany egzamin z języka angielskiego, studia 
niepodjęte)
kwiecień
Istituto Europeo di Design (Turyn, Włochy), 
wydział Transportation Design, przyjęty 
bez egzaminów na I rok studiów
czerwiec
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Wydział Wzornictwa Przemysłowego 
(przyjęty, egzaminy zdane na 2. miejscu)
wyjazd do Włoch (Turyn), kurs języka 
włoskiego organizowany przez IED
październik
rozpoczęcie studiów w IED

pierwsze mieszkanie we Włoszech, via 
Corte d’Appello, Turyn
październik
rozpoczęcie pracy w studiu Di Camillo 
Design w Moncalieri 

przeprowadzka do mieszkania  
na Via Garibaldi, Turyn (do 2000)

czerwiec
obrona pracy dyplomowej IED 
wrzesień
rozpoczęcie pracy w Pininfarinie Extra 
(Cambiano, Włochy)

1996–1997

1997

1999

Janusz Kaniewski is born  
in Warsaw

Krystyna Krahelska Elementary School  
No. 212 in Warsaw

Stanisław Kostka Potocki XXXVIII
Secondary School in Warsaw

His first project, the design  
of a large-format advertising board  
for Karo
His first car, a Fiat 125 p

Grzegorz Stanisławski’s  
private drawing school  
in Warsaw

Designs for Transbud

Advertising design for a truck tarp,  
selected as design of the year  
by Piacenza (Italy),  
executed in 1992–1994

Warsaw University of Technology,  
Faculty of Architecture (he came in eighth 
on the exam among 500 candidates,  
but abandoned his studies,  
as his interests lay elsewhere)

ArtCenter College of Design Switzerland  
(Le Château de Sully by Vevey), competition 
winner (scholarship award covering study 
fees, though studies were not pursued)

April–May
Journey to Central Asia

June–November
Trip to the USA

Academy of Fine Arts in Warsaw, 
Faculty of Industrial Design 
(accepted, fourth place in terms of points, 
studies not pursued 
for personal reasons)

narodziny Janusza Kaniewskiego  
w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 212 w Warszawie  
(im. Krystyny Krahelskiej)

XXXVIII LO w Warszawie (im. Stanisława 
Kostki Potockiego)

pierwsza realizacja, projekt 
wielkoformatowej tablicy reklamowej  
firmy „Karo”
pierwszy własny samochód, fiat 125 p

Prywatna Szkoła Rysunku  
Grzegorza Stanisławskiego  
w Warszawie

projekty dla Transbudu

projekt grafiki reklamowej na plandekę 
samochodu ciężarowego wybrany na 
projekt roku włoskiego koncernu Piacenza, 
realizowany w latach 1992–1994

Politechnika Warszawska, Wydział 
Architektury (egzamin zdany  
na 8. miejscu na ponad 500 kandydatów, 
studia przerwane ze względu na 
niezgodność zainteresowań)

ArtCenter College of Design Switzerland 
(Le Château de Sully koło Vevey), wygrany 
konkurs (nagrodą stypendium pokrywające 
czesne za studia, nauka niepodjęta)

kwiecień–maj 
wyprawa do Azji Środkowej

czerwiec–listopad 
wyjazd do USA

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Wydział Wzornictwa Przemysłowego 
(przyjęty, 4. wynik pod względem liczby 
punktów, studia niepodjęte ze względów 
osobistych)
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He participates in the Expo in Shanghai
Lecturer and reviewer for the Łódź Design 
Festival

He collaborates with Honker on a long-
running strategy for the brand
The Orlen Stop Café Meeting Point petrol 
station opens in Gdańsk

He becomes advisor to the Mayor of the 
City of Gdynia in city aesthetics

Camper design for athletes
Truck design for rally drivers

Liquidation of Kaniewski Haute Design
Janusz Kaniewski Design studio is created; 
in 2014 the studio changes its name to 
Kaniewski Design
The ddrome project is made for composer 
Adam Wardin 
October
Premiere of Janusz Kaniewski’s Design 
album, pub. Bosz 
He begins designing 
a Moderus Gamma tram 
for ModerTrans Poznań 
(head designers: Janusz Kaniewski, 
Michał Ptak/kaniewski design) 

Janusz Kaniewski dies

Lange shoes design
Fila shoes design
He co-creates a new look for Fiat
He moves to Castelnuovo don Bosco
He leaves Pininfarina Extra

He moves into the mountains, into a home 
in Barge

He works on the Bad  
concept car

He has an accident in Turin

He returns to Poland

He goes on an expedition up Mont Blanc 
with his students
Janusz Kaniewski founds the Kaniewski 
Haute Design studio with Mariusz Filip

He makes an animation for the final gala 
for Multimedia Schaeffer, Polski Theatre, 
Warsaw
He opens a boutique on Mokotowska Street 
51/53, operational until 2010
He designs a logo for his Paradyż brand,
a series of lectures, produces a promotional 
film, and heads a jury for most beautiful 
heritage mosaic
He begins collaborating with taps, designs 
train seats

He joins Jacek Cichocki in composing music 
for Maciej Buchwald’s film Design 

He works on refreshing the look
of Żywiec

He designs an Elzab price scanner
(head designer: 
Dominika Drezner)
He designs a koło truck 
(mobile exhibition hall)
He designs a charity calendar 
for Virako

2006

2008

2002

2010

projekt butów Lange
projekt butów Fila
współtworzenie nowego wizerunku Fiata
przeprowadzka do Castelnuovo don Bosco
zakończenie pracy w Pininfarinie Extra

przeprowadzka w góry,  
do domu w Barge

prace nad samochodem  
koncepcyjnym Zły

wypadek w Turynie 

powrót do Polski 

wyprawa na Mont Blanc ze studentami
Janusz Kaniewski zakłada wraz 
z Mariuszem Filipem studio projektowe 
Kaniewski Haute Design

animacja do finałowej gali: 
Multimedialnego Schaeffera, Teatr Polski, 
Warszawa
otwarcie butiku przy Mokotowskiej 51/53; 
butik funkcjonował do 2010
projekt logo firmy Paradyż, cykl wykładów, 
produkcja filmu promocyjnego, projekt 
i przewodniczenie jury konkursu na 
najpiękniejszą zabytkową mozaikę
rozpoczęcie współpracy z taps, projekt 
foteli kolejowych

skomponowanie z Jackiem Cichockim 
muzyki do filmu Macieja Buchwalda 
Projekt 

prace nad odmłodzeniem wizerunku  
marki Żywiec

projekt sprawdzarki cen Elzab 
(projektantka prowadząca  
Dominika Drezner)
projekt ciężarówki koło  
(mobilna sala ekspozycyjna)
projekt charytatywnego kalendarza  
firmy Virako

udział w Expo w Szanghaju
wykładowca i recenzent Łódź Design 
Festival

współpraca z firmą Honker, 
długoterminowe budowanie marki
otwarcie stacji paliw Orlen Stop Café 
Meeting Point w Gdańsku 

doradca Prezydenta Miasta Gdyni 
ds. estetyki miasta

projekt kampera dla sportowca
projekt ciężarówki dla rajdowca

likwidacja spółki Kaniewski Haute Design
powstaje studio projektowe Janusz 
Kaniewski Design, w 2014 r. studio zmienia 
nazwę na Kaniewski Design
projekt ddrome dla kompozytora  
Adama Wardina 
październik
premiera albumu Janusza Kaniewskiego 
Design, wyd. Bosz 
rozpoczęcie prac nad projektem tramwaju 
Moderus Gamma dla ModerTrans Poznań 
(projektanci prowadzący: 
Janusz Kaniewski, Michał Ptak/kaniewski 
design) 

śmierć Janusza Kaniewskiego

2001

2002–2015

2005
2007

2009
2009–2013

2011

2011–2012

2012
2013

9.05.2015

Pracę studia projektowego Kaniewski 
Design po śmierci projektanta kontynuuje 
jego żona Alicja Kaniewska wraz z Natalią 
Boimską-Blum, z którą Janusz Kaniewski 
prowadził pierwsze polskie projekty  
w zgodzie z zasadą slow work.

After Janusz’s death, work continues at 
Kaniewski Design under his wife,  
Alicja Kaniewska, along with Natalia 
Boimska-Blum, with whom  
Janusz Kaniewski ran the first Polish  
slow work projects.
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Andrzej Kuligowski’s diploma project, The 
Janusz Kaniewski Institute, is defended at 
the Gdańsk University of Technology

Aleksandra Kuczyńska’s MA thesis, 
Janusz Kaniewski’s Work and Innovative 
Designs in the Tri-City Area (2008–2014), 
is defended at the Faculty of History 
at the University of Gdańsk

2016

He was a member of the 
SARP (Association of Polish 
Architects), a regular  
columnist for Motor,  
Auto Świat, Design Alive, Brief,  
Arch, RMF Classic and others. 
He lectured at the IED in Turin 
and the RCA in London.

Selected Exhibitions 
and Awards
January
Winner of the Quattroruote competition, 
design of the Maserati Quattroporte 
(award – Smart car)
July
Favole solo exhibition, Avigliana chiesa 
Oratorio del Gesù, Via XX Settembre and 
Butta la Brutta nel Po collective exhibition, 
Turin

Honourable mention awarded by Motor 
Trend (USA)

February 
Oltre i Confini. Chen Li, Ion Setran, Claudio 
Molinari, Janusz Kaniewski exhibition, 
The ARCI Cadrega, Turin
March
L’amore ai tempi di popcultura. Baldinetti, 
Cervelli, Kaniewski exhibition,
The ARCI Cadrega, Turin
July
Selfportraits 2002 group presentation, 
Il Bricco, Sciolze
December 2002 – January 2003
Vetrine d’artista group exhibition, 
Corso Giulio Cesare, Corso Novara, Turin

October
Guarda/Ascolta/Gusta group presentation, 
Guzman Arte, Turin and solo exhibition, 
studio presentation, 
Castelnuovo Don Bosco
Honourable mention awarded by 
the Mayor of Osaka (Japan)

October
Competition exhibition – design of a bridge 
for Krakow

July
First group exhibition of Balkony: 
La monstra (FreeVolo, Turin)

2002

2018
praca dyplomowa Andrzeja Kuligowskiego 
Instytut im. Janusza Kaniewskiego, 
obroniona na Politechnice Gdańskiej

praca magisterska Aleksandry Kuczyńskiej 
Realizacje oraz inicjatywy projektowe 
Janusza Kaniewskiego na terenie 
Trójmiasta (2008–2014), obroniona na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego

2000

2001

2003

2004
2005

Wybrane wystawy  
i nagrody 
styczeń
wygrana w konkursie Quattroruote, 
projekt maserati Quattroporte 
(nagroda – samochód Smart)
lipiec
wystawa indywidualna Favole, 
Avigliana chiesa Oratorio del Gesù, 
Via XX Settembre oraz prezentacja 
grupowa Butta la Brutta nel Po, Turyn

wyróżnienie przyznane przez  
Motor Trend (USA)

luty
wystawa Oltre i Confini. Chen Li, Ion Setran, 
Claudio Molinari, Janusz Kaniewski, The 
ARCI Cadrega, Turyn
marzec 
wystawa L’amore ai tempi di popcultura. 
Baldinetti, Cervelli, Kaniewski, 
The ARCI Cadrega, Turyn
lipiec
prezentacja grupowa Selfportraits 2002, 
Il Bricco, Sciolze
grudzień 2002 – styczeń 2003
wystawa grupowa Vetrine d’artista, Corso 
Giulio Cesare, Corso Novara, Turyn

październik
prezentacja grupowa Guarda/Ascolta/Gusta, 
Guzman Arte, Turyn oraz wystawa autorska, 
prezentacja pracowni, Castelnuovo 
Don Bosco
wyróżnienie przyznane przez burmistrza 
miasta Osaka (Japonia)

październik
wystawa konkursowa 
projektu mostu dla Krakowa

lipiec
pierwsza grupowa wystawa 
Balkony: La monstra (FreeVolo, Turyn)

← 
Projekt dyplomowy arch. Andrzeja 
Kuligowskiego Instytut im. Janusza 
Kaniewskiego w Gdańsku przy 
ul. Grunwaldzkiej, Politechnika 
Gdańska, 2015/2016 
Graduation project of architect 
Andrzej Kuligowski at the Janusz 
Kaniewski Institute in Gdańsk 
on Grunwaldzka Street, Gdańsk 
University of technology, 2015/2016

Członek SARP,  
stały felietonista:  

„Motor”, „Auto Świat”,  
„Design Alive”, „Brief”,  
„Arch”, RMF Classic  
i innych. Wykładowca w IED  
w Turynie i RCA w Londynie.
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May
Futuro d’Arte exhibition, Fabryka Trzciny, 
Warsaw
June
Futuro d’Arte exhibition opening, Institute 
of Industrial Design, Warsaw

February
Machina Design Award statuette for 
lifetime achievement

June
Gdynia Design Days – Design in Containers 
exhibition  

– designer and commissioner
October
Solo exhibition at Łódź Design  
Festival 2010

2nd place in the ranking of the most 
innovative entrepreneurs in Poland 
(Forbes)

April
Kaniewski’s Orlen design takes the main 
prize in the competition organised by Brog 
Marketing
June–August
Curator of the main exhibition of the Gdynia 
Design Days festival: A Pretty Country 

October 2013 – January 2014
Design: Illustration solo exhibition at the 
BWA Municipal Gallery in Bydgoszcz

2007

2008
2010

2011
2012

2013

maj
wystawa Futuro d’Arte , Fabryka Trzciny, 
Warszawa
czerwiec
wernisaż wystawy Futuro d’Arte , Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa
 
luty 
statuetka Machina Design Award 
za całokształt twórczości

czerwiec
ekspozycja Gdynia Design Days  

– Design w kontenerach – projektant  
i komisarz
październik  
wystawa indywidualna na Łódź Design 
Festival 2010

II miejsce w rankingu najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce 
(Forbes)

kwiecień
projekt Kaniewskiego „Orlen” zdobywa 
nagrodę główną w konkursie 
organizowanym przez Brog Marketing
czerwiec–sierpień
kurator głównej wystawy festiwalu 
Gdynia Design Days – Ładny kraj 

październik 2013 – styczeń 2014
wystawa indywidualna Design: Illustration 
w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy
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