
2017

Inspiracje
pięknego

życia



Swarzędz Home ceni 
harmonię, tradycję,
kreatywność,
wyjątkowość
naturalnych surowców,
piękne życie…
Swarzedz Home values harmony, tradition, creativity, 
uniqueness of natural resources, beautiful life…

To marka dla osób, które potrafią

dostrzec piękno w codziennych

przedmiotach, które świadomie kreują 

swoją przestrzeń życiową, które chcą 

żyć pięknie!

Dzięki marce Swarzędz Home każdy 

może poczuć się wyjątkowo, cieszyć się 

chwilą spędzoną w swoim domu. 

Wierzymy, że każda chwila może być 

piękna, inspirująca… 

Swarzędz Home,
inspiracja pięknego życia.

This is a brand for people who can see 

beauty in everyday objects, who create 

their living space with their eyes wide 

open, who want to live beautifully!

Owing to Swarzedz Home everyone has 

a chance to feel special and enjoy time 

spent at home. We believe that every

moment can be beautiful and inspiring… 

Swarzedz Home,
Beautiful Life Inspiration.



O nas

Swarzędz Home rośnie i rozwija się – przybywa nam ciągle no-
wych produktów, powstają nowe punkty w naszej sieci sprze-
daży, docieramy do coraz szerszego grona klientów – w Polsce 
i zagranicą. Ten rozwój nie byłby jednak możliwy, gdyby nie 
miejsce, gdzie jesteśmy zakorzenieni, gdyby nie tradycja naszej 
marki, gdyby nie tworzący ją ludzie, gdyby nie „duch miejsca”.

Wielkopolska jest regionem, który zawsze wyróżniał się przed-
siębiorczością i gospodarczym patriotyzmem. Nierozerwalnie 
jest też związana z branżą meblarską.

Poznań to także kreatywność. W rozwoju Swarzędz Home bar-
dzo wiele dają nam bliskie kontakty ze środowiskiem Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu. Profesor Jacek Mikołajczak 
od początku wspiera nas swoją ogromną wiedzą i doświad-
czeniem, projektują dla nas jego uczniowie: dr Marcin Konicki, 
który sam już kształci młodych designerów oraz Kamila Wol-
ska – młoda, ale bardzo utalentowana projektantka. Studenci  
UAP odbywają u nas staże i praktyki. Te wszystkie osoby są dla 
nas niewyczerpanym źródłem innowacyjnych pomysłów, idei, 
każda z nich wnosi do naszego zespołu swoją indywidualność, 
wyobraźnię, energię. Z ogromu pomysłów wybieramy najcie-
kawsze i pracujemy nad ich wdrożeniem.

Wyrastamy z jedynego w swoim rodzaju miejsca, gdzie nie bra-
kuje wzorców do naśladowania. Jednym z nich jest Józef Zey-
land – XIX-wieczny poznański stolarz,  w którego dawnej fabryce 
powstał w tym roku nasz firmowy showroom. Jego meble wy-
konane niemal 150 lat temu nadal cieszą oko i służą ludziom 
– m. in w poznańskiej katedrze. Czy to nie jest dobra motywa-
cja do tego, by to, co robimy robić jak najlepiej? By dostarczać 
naszym klientom meble, które będą im długo i dobrze służyć, 
które będą piękne, ponadczasowe i trwałe dzięki wykorzystaniu 
szlachetnych naturalnych materiałów?

Zapraszamy Państwa do naszego świata. Mamy nadzieję, że to, 
co tworzymy i co prezentujemy w  katalogu na 2017 rok spodo-
ba się Państwu i będzie stanowić inspirację do poszukiwań wła-
snego stylu we wnętrzach i własnej recepty na piękne życie.

Swarzędz Home is growing and developing – we offer more 
and more new products, new points of sales are created, we 
get to increasingly wider group of customers – in Poland and 
abroad.  The development wouldn’t be possible if it wasn’t for 
the place where we are rooted, the tradition of our brand, the 
people who create it and the “spirit of the place”.

Wielkopolska is a region which has always distinguished itself 
by initiative and economic patriotism. Its is also inseparably 
bound with furniture industry.

Poznań also means creativity. Swarzędz Home development 
is also supported by close relations with the community of 
University of Arts in Poznań.  Professor Jacek Mikołajczak has 
been supporting us from the very beginning with his great 
knowledge and experience, his students design for us: dr Mar-
cin Konicki who educates young designers and Kamila Wolska 
– a young but very talented designer. University of Arts students 
participate in internships or traineeships at Swarzędz Home. All 
these persons are an endless source of innovative ideas, each 
of them contributes to our team their individuality, imagination 
and energy. Out of the large number of ideas we choose the 
most interesting ones and work on implementing them into the 
production.

We come from of the unique place where there are plenty 
of examples to follow. One of them is Józef Zeyland – nine-
teenth-century carpenter from Poznań, in whose former factory 
our showroom was created.  His furniture, made almost 150 
years ago, still pleases the eye and serves the people – for ex-
ample in the cathedral in Poznań. Isn’t that good motivation 
to do our best? To provide our customers with the furniture that 
will serve them for long and will stay beautiful, timeless and du-
rable thanks to noble and natural materials used?

We want to invite you to our world. We hope that what we cre-
ate and present in the catalogue for 2017 will meet your expec-
tations and will be an inspiration to look for your own interior 
style and your own recipe for a beautiful life.

About Us

Prezes Zarządu / President of the Board

Julitta Maciejewska-Walczak
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We asked Kamila Wolska, the Bamp’s designer, about the 
history of our multifunctional seat.

- Everything started at the workshop of professor Jacek Mi-

kołajczak. Once, during his lecture, he presented the subject: 

“Material”. I chose plywood and created something that was 

kind of a prototype but very distant from the final effect: rings 

of plywood were separated by layers of polyurethane foam. 

This way I wanted to use the flexibility of plywood but the 

foam wasn’t a good choice to be used as a separator  – the 

seat wasn’t stable enough and it was very difficult to keep 

balance while sitting on it. Then Professor told me to get rid 

of the foam and think what I can replace it with. I had been 

thinking about it for a while and after a week break I started 

working with my dad on the prototype – we made pins out of 

the...broomstick and it was like hitting the bull’s eye.

How did you get to Swarzędz Home with your project?

-Professor Mikołajczak also helped me with that, he proved 

to be a true mentor for me. He said my project was very 

interesting, valuable and was a unique idea when it comes 

to structure. He also told me it could be a good idea to show 

it to someone who would be able to put it into production. He 

introduced me to Mrs Julitta Maciejewska-Walczak– she was 

intrigued by my idea and she helped me to prepare professio-

nal prototypes. We eliminated few little imperfections and de-

veloped optimum diameter of the plywood rings, height of the 

pins and the furniture itself. Finally, the seats were ready to be 

presented – participants of Virtus trainings had a chance to be 

the first to test them. Then architects and interior designers 

got interested and this positive feedback was the impulse for 

Swarzędz Home to implement this project into production.

O historię powstania naszego wielofunkcyjnego siedziska 
Bamp zapytaliśmy jego projektantkę, Kamilę Wolską

- Wszystko zaczęło się w pracowni u profesora Jacka Miko-

łajczaka. Profesor postawił nam kiedyś na zajęciach temat: 

„Materiał”. Ja wybrałam sklejkę i stworzyłam coś, co można 

by określić jako bardzo odległy od finalnego efektu prototyp: 

krążki sklejki były w nim przedzielone warstwami  pianki 

poliuretanowej. Chciałam w ten sposób wykorzystać spręży-

stość sklejki, ale pianka nie do końca sprawdzała się w roli 

przekładki – siedzisko było zbyt mało stabilne i nie można było 

zachować na nim równowagi. Profesor powiedział mi wtedy, 

abym usunęła piankę i zastanowiła się czym ją można zastą-

pić. Myślałam o tym długo, aż po jakieś dłuższej, tygodniowej 

przerwie pracowałam nad prototypem z moim tatą - zrobili-

śmy te kołki z …kija od szczotki i to był strzał w dziesiątkę.

A jak trafiłaś z tym projektem do Swarzędz Home?

-Tu też bardzo pomógł mi profesor, okazał się dla mnie prawdzi-

wym mentorem. Powiedział, że mój projekt jest bardzo intere-

sujący, wartościowy, że to unikalne konstrukcyjne rozwiązanie 

i podpowiedział, że warto pokazać to komuś, kto mógłby wdro-

żyć taki mebel do produkcji. Za jego pośrednictwem trafiłam 

do p. Julitty Maciejewskiej -Walczak – zaciekawił ją mój pomysł 

i pomogła mi w przygotowaniu profesjonalnych prototypów. 

Przy okazji wyeliminowaliśmy kilka drobnych niedoskonałości, 

opracowaliśmy optymalną średnicę kręgów ze sklejki, wysokość 

kołków i samych mebli. Wreszcie siedziska były gotowe do po-

kazania – jako pierwsi mieli to okazję zrobić uczestnicy szkoleń 

Virtus. Tam zainteresowały architektów i projektantów wnętrz 

i ten pozytywny odzew był chyba takim impulsem dla Swarzędz 

Home by ten projekt wdrożyć do produkcji.

The story of innovation - how Bamp
was created?

CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?

Historia innowacji -
- jak powstał
Bamp?
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Users’ opinions:

Bamp very quickly fit into our family’s life. It was put in the living 

room but very often it changes its location together with the 

family members – it is moved to our study where I work with my 

husband and Bamp has a great influence on our spines, to child-

ren’s room where they try to keep balance while standing on it 

and check who wins this competition, in the living room it is used 

as a footrest, a storage box for books or a handy table. It is hard 

to believe that Bamp has been with us only for several months 

and managed to fit in our interior and our lifestyle.

Magdalena

A seat is important. If we really have to spend so many hours in 

front of the computer, we should choose Bamp seat instead of 

a traditional chair. It is ingeniously designed and it supports our 

spine in our everyday routine. Seating on Bamp is like seating on 

a large ball. Fortunately it’s much smaller, it will fit every office 

or even a small flat. But the most important thing is Bamp’s 

structure. It helps me to survive long hours in the editorial office 

and after I come back home I don’t have to worry about my sore 

back. And this what I call real comfort!

Anna

Opinie użytkowników:

Siedzenie ma znaczenie. Jeśli już musimy spędzać tak wiele 

godzin przed komputerem, zamiast tradycyjnego krzesła, wy-

bierzmy siedzisko Bamp. Pomysłowo zaprojektowane, wspiera 

nasz kręgosłup w codziennej rutynie. Siedzenie na Bampie 

przypomina siedzenie na wielkiej piłce. Na szczęście jest on 

znacznie mniejszy, zmieści się zatem w każdym biurze lub nawet 

niewielkim mieszkaniu. Jednak najważniejsza jest konstrukcja 

Bampa. To ona pomaga mi przetrwać długie godziny w redakcji, 

a po powrocie do domu, nie martwić się obolałymi plecami. 

I to jest prawdziwy komfort!

Anna

CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?

Bamp szybko wpasował się w życie naszej rodziny. Stanął w salonie, ale czę-
sto wędruje wraz z domownikami - do gabinetu, gdzie pracujemy z mężem 
i Bamp pozytywnie wpływa na nasze kręgosłupy, do pokoju dzieci - gdzie 
balansują stojąc na nim, licząc czas, kto dłużej wytrzyma, w salonie służy 
jako podnóżek, schowek na książki i gazety oraz podręczny stolik. Aż trudno 
uwierzyć, że Bamp jest z nami zaledwie od kilku miesięcy, tak doskonale 
dopasował się do naszych wnętrz i naszego sposobu życia.

Magdalena
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W tej sypialni wszystko podporządkowane jest wygodzie użyt-

kowników. Łóżko Essence w tapicerce z szarej samodziałowej 

tkaniny jest obszerne i komfortowe w codziennym użytko-

waniu. Poduszki na wezgłowiu można odpiąć, co ułatwia 

ich czyszczenie. Komody pomieszczą wszystkie niezbędne 

w sypialni drobiazgi, a pufy spełnią w razie potrzeby funkcję 

nocnych stolików. Takie miejsce do spania plus cisza starego 

wiejskiego domu to przepis na skuteczny relaks.

In this bedroom everything is subordinated to the comfort 

of its users. An Essence bed upholstered in grey homespun 

fabric is wide and comfortable in everyday use.  Cushions at 

the head sections can be easily unfastened which makes them 

easy to clean. Chests of drawers are big enough to store all the 

necessary accessories needed in a bedroom and pouffes can 

also be used as bedtime tables when necessary. Such a place 

to sleep in combination with the tranquillity of an old cottage 

house is a perfect recipe for effective relaxation.

W aranżacji wykorzystano: łóżko Essence, fotel Piu, ręcznie wykonane  poduszki, pufy i dywan z kolekcji Swarzędz Home.

Arrangement: Essence bed, Piu armchair, handmade cotton carpet, pouffes and cushions from Swarzędz Home collection.

12

Dobrych snów
w łóżku Essence
Good dreams in Essence bed

CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?
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W stylizacjach wykorzystano: meble z kolekcji Skey i Essence, 

stoliki Fil i Sisi, poduszki, pufy, bawełniany dywan – Swarzedz 

Home, inne dodatki: lustra, lampy – Omelette-ed i Hop Design.

Arrangement: Furniture from the collection Skey and Essence, 

Fil and Sisis coffe table’s, cushions, pouffes,  and coton carpet 

- Swarzędz Home, other accessories: mirrors, lamps – Ome-

lette-ed and HOP Design.

Skey - lekko
i wygodnie
Skey – light and comfortable
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Sofy i fotele SKEY są lekkie, wygodne i przytulne. To idealne 

miejsce na relaks z książką lub ciekawym filmem. Wysokie 

drewniane nóżki dodają wizualnej lekkości, a charakterystycz-

ne, mięsiste poduszki zapraszają by na nich spocząć i zwinąć 

się pod ciepłym pledem. Kolorowe tapicerki ożywiają wnętrze 

– ciekawy efekt daje połączenie dwóch różnych kolorów, 

zwłaszcza, że dwustronne poduszki oparcia można obracać 

i zmieniać dzięki temu wygląd naszej sofy. Jeśli salon oddziela 

od kuchni wysoka wyspa świetnym wyborem jako siedziska 

będą hokery Skey – równie wygodne, kolorowe i wesołe.

Meble Skey dostępne są w wersji z wełnianego  filcu oraz w tka-

ninach obiciowych.

SKEY sofas and armchairs are light, comfortable and cosy. It is 

a perfect place to relax with a book or an interesting film. High 

wooden legs give it a visual lightness and characteristic plump 

pillows invite the users to sit down under a warm blanket. 

Colourful upholsteries revive the interior – a combination of 

two different colours give an interesting effect, especially since 

two-sided cushions of the backrest can be rotated and this 

way they can change the look of our sofa. If our living room 

is separated from our kitchen by a high island then Skey bar-

stools will be a great choice – they are equally comfortable,

colourful and cheerful.

Skey furniture are available in a version in wool felt and uphol-

stery fabrics.
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Pełna optymizmu i spokoju przestronna niebieska sypialnia 

jest idealnym miejscem odpoczynku. Przez wysokie okna 

wlewają się promienie porannego słońca i wprowadzają dobry 

nastrój.  Komfortowe łóżko Skey z miękkimi poduszkami 

na wezgłowiu pozwala cieszyć się porannym leniuchowaniem, 

jedzeniem śniadania, lekturą. Całość uzupełniają stoliki nocne 

i  komoda Dream oraz wygodny fotel Piu. Pastelową sielankę 

łatwo można  przeobrazić w wesoły wakacyjny apartament, 

dodając do błękitów nieco soczystych kolorowych dodatków 

o karaibskim charakterze.

Full of optimism spacious blue bedroom is a perfect place 

for relaxation. Morning sunlight comes in through the high 

windows and brings good mood.  A comfortable Skey bed 

with some soft cushions at a head section allows you to enjoy 

a lazy morning with breakfast and a good read. The whole 

is complemented by bedside tables and a Dream chest of 

drawers and a comfortable Piu armchair. This pastel idyll can 

be easily transformed into a cheerful holiday apartment by 

adding some juicy Caribbean-like colours to the blues of the 

interior.

W aranżacji  wykorzystano: łóżko i taboret Skey Luxury, meble 

Dream, fotel Piu, lampa i stolik Fil, poduszki: Nap i Duke.

Arrangement: Skey Luxury bed and stool, Dream furniture, Piu 

armchair, Fil lamp and coffe table, cushions: Nap and Duke.

20

Sypialnia dla
skowronków
Bedroom for early birds

CO NOWEGO? / WHAT’S NEW?
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Luksusowy
odpoczynek
po dalekiej podróży
Luxury relax after a long trip

Do  stylowego wnętrza  sypialni w zabytkowym pałacyku pasują 

meble Joy w wybarwieniu ciemnego dębu oraz łóżko Skey w anili-

nowej kamelowej skórze. Nietypowe ustawienie łóżka - wezgłowiem 

w stronę imponującego, półkolistego wykuszu z oknami - nadaje tej 

sypialni prawdziwie luksusowy charakter. W wygodnym fotelu Ushak 

można pogrążyć się w lekturze.  Pod ręką mamy tu stolik kawowy Fil 

i niewielką biblioteczkę Joy.  Ciemne wybarwienie drewna kontrastu-

je z białymi ścianami, ale nie przytłacza, bo meble są lekkie, o  ażu-

rowej konstrukcji. Sypialnię uzupełnia kolekcja stylowych bibelotów, 

które świadczą o zamiłowaniu do dalekich podróży. 

Joy dark oak furniture and a Skey bed in aniline camel leather match 

perfectly the stylish interior of the historic mansion. Unusual bed 

set-up – the head section placed towards an impressive semicircular 

bay window– gives the bedroom really luxury character. In the com-

fortable Ushak armchair you can read in peace.  At hand there are 

a Fil coffee table and a small Joy bookcase. Dark colour of the wood 

contrasts with white walls but it doesn’t overwhelm the interior 

because the oak furniture is light and has openwork structure. The 

bedroom is complemented by a stylish collection of accessories that 

show the love for travelling. 

W stylizacji użyto: łóżko Skey Pure, meble Joy w dębie czekolado-

wym, fotel Ushak, regał Skey, stolik Fil i Puff.

Arrangement: Skey Pure bed , Joy furniture in oak chocolatte, Ushak 

armchair, Skey bookcase, Fil coffe table, Puff.
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Inspiracje
pięknego
życia
Beautiful life inspirations
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PRZY STOLE I W SALONIE / AT THE TABLE AND IN THE LIVING ROOM

W skandynawskim 
stylu
Scandinavian style

Skandynawski styl wyróżnia wysublimowana prostota, 

naturalne materiały i funkcjonalność. W secesyjnym białym 

wnętrzu Villa Historica w Poznaniu perfekcyjna architektura 

współgra z unikatową formą dębowych mebli. Wysublimo-

wane, dopracowane ręcznie detale i pochodzące z polskich 

manufaktur dodatki, świadczą o wysokiej klasie i unikatowej 

wartości codziennych przedmiotów. To inspiracja dla ludzi ce-

niących swobodę, czerpiących radość i energię z codzienności.

Scandinavian style is distinguished by sublime simplicity, 

natural materials and functionality. In the Art Nouveau white 

interior of Villa Historica in Poznań perfect architecture harmo-

nizes with the unique form of oak furniture . Sublime hand-

made details and accessories from Polish workshops indicate 

high quality and value of everyday items. This is an inspiration 

for people who value freedom, find joy and energy in everyday 

life.

W aranżacji użyto: meble SiSi dąb natur oraz fotel Piu. Podusz-
ki, pufy  Nap i Puff, dywan bawełniany ze sznurka, lampy Fil 
z kolekcji Swarzędz Home. Sofa - Natuzzi, stół Stelvio i krzesła 
Merano – Ton, ceramika- Manufaktura Bolesławiec.
Arrangement: Sisi  furniture and armchair Piu. Cushions, 
pouffes Nap and Puff, hanmade cotton carpet, Fil lamps from 
Swarzędz Home collection. Sofa – Natuzzi, Stelvio table and 
Merano chairs – Ton, Polish pottery – Manufaktura Bolesławiec.
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SiSi to synteza nowoczesnego dizajnu i meblowego rzemio-

sła. Przenikanie się form ostrych z obłymi i stelaż na nóżkach 

nawiązują do stylistyki meblowej z lat 50-tych. Precyzja wyko-

nania i naturalne walory dębu, zaspokoją na równi potrzebę 

funkcjonalności i piękna.

SiSi is the fusion of modern design and furniture craft. Merger 

of sharp and oval forms and frame on legs refer to the furniture 

style of the 1950s. Precision and durability of oak will meet 

both the need of functionality and the one of beauty.

W aranżacji użyto: witryna SiSi 
dąb natur,stolik Fil, komo-
da i lustro Dream. Dywan 
wykonany ręcznie z bawełnia-
nego sznurka, pufy Nap i Puff 
z kolekcji Swarzędz Home. 
Wieszak, fotel , krzesło - Ton.
Arrangement: showcase Sisi 
natur oak, small table Fil, chest 
of drawers and mirror Dream 
. Handmade cotton rug and 
pouffes Nap and Puff from 
Swarzędz Home collection. 
Clotheshanger, armchair, chair 
- Ton.
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stół dębowy Sisi i fotele Merano nad Jeziorem Swarzędzkim

oak table Sisi and Merano armchiar on the Lake Swarzędz
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Kraina
łagodności
Gentle space

Szczypta słodyczy z goryczką w tle. Nowoczesne i modne sza-

rości złagodziliśmy klasycznymi formami i deseniami. Różane 

motywy zostały przełamane prostymi nowoczesnymi formami 

mebli SiSi i sofy firmy Natuzzi. Szlachetny dąb w kolorze czeko-

lady eksponuje równie szlachetne spieki kwarcowe na blatach 

mebli. Fotel Piu - zrewitalizowany przedwojenny model ubrany 

został w tkaninę o strukturze grubego lnu i kolor silver grey. 

Efekt eklektyczny. Kraina łagodności dla świadomych i dojrza-

łych ludzi, którzy cenią indywidualizm i piękne życie.

A pinch of sweetness with bitterness in the background. Mo-

dern and trendy shades of grey were softened by classic forms 

and patterns. Rose themes were enriched by simple forms 

of SiSi furniture and Natuzzi sofas. Noble oak in the colour of 

chocolate exposes extraordinary quartz sinter on the furniture

top. Piu armchair- revitalised pre-war model, dressed in the 

fabric of thick linen structure and the colour of silver grey. The 

eclectic effect. The land of gentleness for conscious and matu-

re people who value individualism and beautiful life.

W aranżacji użyto mebli do salonu SiSi dąb chocolate, stoliki 
Fil, fotel Piu, pufy i poduszki z kolekcji Swarzędz Home, sofa 
Natuzzi
Arrangement: Sisi chocolate oak living room furniture, coffe 
tables Fil, Piu armchair, poufs and cushions - Swarzędz Home 
collection, sofa Natuzzi
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Classic, yellow 
& fun

Klasyka powraca w najlepszym wydaniu – przyjazna i komfor-

towa, ożywiona przez nas nowoczesnymi formami i kolorami.

W XIX wiecznym dworze koło Swarzędza, rodowej siedzibie 

filozofa Augusta Cieszkowskiego, zaaranżowaliśmy salon 

i jadalnię. Elegancja i funkcjonalność – nic zbędnego nie 

ma tu miejsca. Oryginalne przedwojenne przedmioty i elemen-

ty architektury podkreślają wyrafinowaną prostotę naszych 

współczesnych mebli i dodatków.

We wnętrzu wykorzystano: meble Dream dąb amber, pufy 
oraz poduszki Nap i Puff, lampy Fil, dodatki z bawełnianego 
sznurka, stół i krzesła marki Ton. 
In the interior the following items were used: Dream amber 
oak furniture, pouffes and Nap and Puff cushions, Fil lamps, 
accessories made of cotton string, Ton table and chairs.

PRZY STOLE I W SALONIE / AT THE TABLE AND IN THE LIVING ROOM

Classic design returns at its best – friendly and comfortable, 

revived by modern forms and colours.

In the 19th century manor house near Swarzędz, the ance-

stral home of a philosopher August Cieszkowski, we arranged 

a living room and a dining room. Elegance and functionality 

– there is no space for anything unnecessary. Original pre-war 

items and elements of architecture emphasize sophisticated 

simplicity of our contemporary furniture and accessories.
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Żółty to kolor porozumiewania się i kontaktu z innymi. Czyni 

człowieka pogodnym, otwartym, bystrym i rodzinnym. Wyko-

rzystany jako akcent w tej aranżacji zapewnia wesołą atmosfe-

rę, sprzyja rozmowie i budowaniu dobrych relacji.

Yellow is the colour of communication and contacts with 

other people. It makes people cheerful, straightforward, bright 

and focused on family relations. Yellow, which is used as an 

element of this arrangement, brings cheerful atmosphere, 

encourages conversations and building positive relationships.

We wnętrzu wykorzystano: meble Dream dąb amber, pufy oraz poduszki Nap i Puff, lampy 
Fil, dodatki z bawełnianego sznurka, stół i krzesła marki Ton.
In the interior the following items were used: Dream amber oak furniture, pouffes and 
Nap and Puff cushions, Fil lamps, accessories made of cotton string, Ton table and chairs.
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Piu – fotel
indywidualista

Jeśli poszukujecie stylu, a nie mody, to fotel Piu jest dla Was.
Piu powstaje w kameralnej atmosferze tradycyjnej manufak-
tury, a nie na wielkiej hali produkcyjnej. Zręczne ręce, wiele 
godzin pracy, indywidualne podejście do materiałów spra-
wia, że Piu to prawdziwy crème de la crème swarzędzkiego 
meblarstwa.

If you look for style, not trends, Piu armchair is for you.
Piu is made in the cosy atmosphere of a traditional 
workshop, not in a production hall. Skilful hands, many ho-
urs of work, individual approach to materials make Piu a real 
crème de la crème of the furniture from Swarzędz.

While looking for roots and furniture traditions from Swarzędz, 

we found a model of an armchair which had been produced 

from the 1930s to 1950s of the twentieth century. Due to the 

timeless form, durability of materials and perfection of craft we 

can still find these beautiful objects in many today’s homes.

Renaissance of such an armchair, in the era of mass pro-

duction and standardization, is a real challenge. It involves 

craftsmanship and individual approach. Only thanks to the 

cooperation with people who make furniture with reverence 

and passion using forgotten upholstery methods, we managed 

to give our individualist a new life.

W poszukiwaniu korzeni i swarzędzkiej meblarskiej tradycji, 

trafiliśmy na model fotela, który był produkowany od lat

30-tych do 50-tych XX w. Dzięki ponadczasowej formie, trwało-

ści materiałów oraz doskonałości rzemiosła, do dzisiaj w wielu 

domach zachowały się te piękne przedmioty.

Renesans takiego fotela, w dobie masowej produkcji i standa-

ryzacji, jest prawdziwym wyzwaniem. Wymaga rzemieślniczego 

kunsztu i indywidualnego podejścia. Tylko dzięki współpracy 

z ludźmi, którzy z pietyzmem i pasją wykonują meble zapo-

mnianymi już tapicerskimi metodami, daliśmy nowe życie 

naszemu indywidualiście.

Piu armchair – individualist



4948

Piu armchair is made in the same way as before – this is 

unique regular manual work which involves knowledge passed 

down from one generation to the next. Due to the application 

of a disappearing technique of lacing springs and manual for-

ming of the seat by creating “shape”, this armchair has unique 

resilience. Subtle details are created by manual upholstery 

finishings. The chair with integrated wooden armrests wraps 

a person who sits on it and creates a perfect quality of resting.

Fresh design of the furniture is the effect of the cooperation 

between a designer dr Jacek Mikołajczak and the Swarzędz 

Home implementation team. A combination of colourful 

fabrics and varnishes on wooden elements made the classic 

form of the armchair get more lightness and modern expressi-

veness.

“Perfect proportions, beautiful timeless forms and remarkable 

comfort are the determinants of style, not a temporary trend. 

That is why this armchair deserves to be an aesthetic distinctive 

feature in the arrangement of home or public space. Hence the 

idea to use a uniform colour for the whole armchair. It empha-

sizes its historical expressiveness and details and it refreshes 

it and makes it more modern at the same time – a designer dr 

Jacek Mikołajczak said.

Fotel Piu wykonywany jest tak samo jak dawniej - to unikato-

wa, miarowa ręczna praca, wymagająca wiedzy przekazywanej 

z pokolenia na pokolenie. Dzięki zastosowaniu zanikającej

już techniki sznurowania sprężyn  oraz ręcznego formowania 

siedziska poprzez nakładanie „fasonu”, fotel ten ma niezwykłą 

sprężystość. Misterne detale powstają dzięki ręcznemu wykoń-

czeniu tapicerki. Oparcie z wkomponowanymi w nie drewnia-

nymi podłokietnikami otula siedzącego tworząc idealną jakość 

siedzenia. 

Świeży design mebla, jest efektem współpracy projektanta

dr Jacka Mikołajczaka i zespołu wdrożeniowego Swarzędz 

Home. Połączenie kolorowych tkanin i lakierów na elementach 

drewnianych powoduje, że klasyczny w formie fotel nabrał 

lekkości i nowoczesnego wyrazu. 

„Idealne proporcje, doskonale piękna, ponadczasowa forma 

i niezwykły komfort, to wyznacznik stylu, a nie chwilowej mody. 

Dlatego ten fotel zasługuje, aby stać się estetycznym wyróż-

nikiem w aranżacji przestrzeni domowej lub publicznej. Stąd 

pomysł na zastosowanie jednorodnego koloru dla całego fotela, 

który podkreśla jego historyczny wyraz i detale, a równocześnie 

go odświeża i uwspółcześnia.” – powiedział projektant Jacek 

Mikołajczak 

FOTEL W CENTRUM UWAGI / ARMCHAIR IN THE CENTER OF ATTENTION
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Ten oryginalny jest tylko jeden. Wyprodukowany został w Swa-

rzędzkich Fabrykach Mebli  w 1989 r. Czekał kilka lat na odkry-

cie, w kącie magazynu zakładu nr 1 w Swarzędzu, pod stertą in-

nych „wyprzedażowych” kanap i foteli. Nie pasował do tamtych 

czasów. W dobie sztucznych floków i ciężkich ciemnych dębów, 

ten indywidualista stał na jasnych bukowych nóżkach ubrany 

w bajecznie pastelową satynę. Był piękny, niepowtarzalny i miał 

przytulne uszy.

The original one is unique. It was made in Swarzedz Furniture 

Factory in 1989. It waited for several years to be discovered in 

the warehouse no1 in Swarzedz, under the pile of other sofas 

and armchairs for sale. It didn’t fit the times. At a time of ar-

tificial flock fabrics and dark heavy oaks, that unconventional 

armchair had light beech legs and was upholstered in fabulous 

pastel satin. It was beautiful, unique and had cosy „wings”.

In the 80’s the line of these armchairs was pro-

duced by Swarzedz Furniture Factory to be export-

ed. In the 90’s Jacek Mikołajczak, inspired by the 

armchairs, designed a leather Albin set that domi-

nated Polish Ministries, Embassies and Law Firms.

The original Ushak armchair was restyled in 2014 

by a Swarzedz Home project team. It is handmade 

of different fabrics and leather in limited editions. 

Apart from armchair there are sofas and pouffes 

available.

52

Ushak
forever

W latach 80-tych rodzina tych foteli  była produ-

kowana przez Swarzędzkie Fabryki Mebli na rynki 

eksportowe. W latach 90-tych Jacek Mikołajczak 

zaprojektował na ich bazie prestiżowy, skórzany 

zestaw Albin, który królował w polskich minister-

stwach, ambasadach i kancelariach prawnych. 

Oryginalny fotel Ushak został zrestylizowany 

w 2014 r. przez zespół projektowy Swarzędz 

Home. Wykonywany jest ręcznie w limitowanych 

seriach z tkanin i skór. Oprócz fotela dostępne są 

sofy i pufy.

FOTEL W CENTRUM UWAGI / ARMCHAIR IN THE CENTER OF ATTENTION
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Ushak przeżył już trzy przeprowadzki i kilka wewnętrznych do-

mowych migracji. Uzupełniał już wystrój gabinetu, holu i sy-

pialni. Kilka razy zmieniał image. Ostatnio dostał nowe ubranie 

z miękkiej wełny i zamieszkał w sercu domu - w salonie. Jest 

wygodny i ponadczasowy. Można się w niego wtulić z filiżanką 

aromatycznej kawy lub herbaty, poczytać książkę , obejrzeć do-

bry film lub po prostu pomarzyć. Jest jak przyjaciel, na którym 

można polegać. Na zawsze.

Uschak went through at least three relocations and several in-

ternal migrations. It used to be a part of a study, hall and bed-

room design. It changed its image several times. Recently it has 

got new upholstery made of soft wool and found its place in the 

heart of the house - a living room. It is comfortable and time-

less. You can snuggle into it and enjoy a cup of aromatic coffee 

or tea, read a book, watch a good film or just dream away. It is 

like a friend you can rely on. Forever.

54
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Słoneczny
poranek
Sunny morning

COŚ WIĘCEJ NIŻ SYPIALNIA / SOMETHING MORE THAN A BEDROOM

Budzisz się … Oddychasz pełną piersią. Odczuwasz spokój 

i radość poranka.

Wlewające się przez okna promienie słońca oświetlają prze-

stronne, jasne pomieszczenie. W minimalistyczną prostotę tej 

sypialni wpisaliśmy duet doskonały: biel skóry i dębowe drew-

no. Organiczne, wypracowane kształty łóżka i dopieszczone 

stolarskimi metodami detale mebli, świadczą o zamiłowaniu 

do natury i tradycyjnego rzemiosła.

You wake up . You breathe deeply. You feel quiet and joy of the 

morning.

Sunlight gives energy. Pouring through the windows it lights 

up spacious and bright room. In the minimalist simplicity of 

the Joy bedroom we managed to introduce a perfect combi-

nation: white leather and oak wood. Organic elaborated sha-

pes of the bed and furniture details, perfected by woodwork,

reflect the love for nature and traditional craft.

W aranżacji użyto: meble do sypialni Joy dąb natur z łóżkiem skórzanym Pure.

Arrangement: Joy natur oak bedroom furniture with leather bed Pure.
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Na końcu
leśnej drogi
At the end of the forest road

Leśne ostępy prowadzą do rzeki nad którą fruwają bieli-

ki. Szumowi wody i starych drzew towarzyszy skrzypienie 

drewnianej podłogi. Tutaj nowe łączy się ze starym. W tym 

wiekowym młynie,  wełniane  łóżko Joy i dostojny fotel Ushak 

zapraszają do przytulenia się i odpoczynku. Dębowe drewno 

użyte w meblach i wypieszczone ludzką ręką, symbolizuje 

trwałość i tradycyjne wartości. Przez okna wlewa się przedwio-

śnie z obietnicą nowego życia. Poczuj radość istnienia i smakuj 

naturalne piękno tego miejsca.

Backwood leads to the river where ernes fly over it. The sound 

of water and old trees is accompanied by creaky wooden floor. 

This is where new and old merge. In this old mill, woollen Joy 

bed and stately Ushak armchair encourage you to rest and 

cuddle. Oak wood used in furniture, perfected by hand,

symbolizes durability and traditional values. Early spring with 

its promise of a new life pours through the windows. Feel the 

joy of existence and taste natural beauty of this place.

W stylizacji użyto: meble do sypialni Joy dąb chocolate 
z łóżkiem Luxury, fotel Ushak, sznurkowe poduszki i dywany, 
siedziska Nap i Puff.
Joy chocolate oak bedroom furniture with Luxury bed, Uschak 
armchair, string cushions and rugs, Nap and Puff pouffes.
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Kto choć raz odwiedził południe Francji z pewnością 

zachował w pamięci jej niepowtarzalny czar i marzy

aby tam wrócić. Sypialnia Dream Luxury doskonale 

wpisuje się we wnętrze zaaranżowane w prowansalskim 

stylu. Wezgłowie łóżka w kolorze mięty kusi miękko-

ścią na tle ceglanej ściany. Naturalne usłojenie dębu 

współgra z biało - beżowymi odcieniami ścian i podłogi 

oraz ręcznie wykonanymi dodatkami z bawełnianego 

sznurka. Całość uzupełniają stare rodzinne fotografie 

i przedwojenne bibeloty, a także obrazy: te kolorowe 

na ścianie i te za oknem namalowane przez naturę.

To miejsce pełne ciepła, spokoju i nostalgii, w którym 

odzyskasz równowagę i zanurzysz się we wspomnie-

niach.

We wnętrzu wykorzystano: meble do sypialni Dream z łóżkiem Luxury, poduszki i dywany ręcznie wykonane z bawełny.

Arrangement: Dream bedroom furniture with Luxury bed, cushions and handwoven cotton rugs.

Once you visit the south of France you will definitely 

retain its uncommon charm and feel the need to see it 

again. Dream Luxury Bedroom fits perfectly in the Pro-

vencal-style interior. Mint-coloured bedhead of the bed 

attracts one’s attention by its softness featured against 

a brick wall. Natural oak graining blends in with white 

and beige shades of the walls and floor and handmade 

cotton string accessories. The whole arrangement is 

complemented by some old family photos and pre-war 

bric-a-brac and also by pictures: the colourful ones on 

the wall and those behind the window painted by nature. 

This is a place filled with warmth, peace and nostalgia 

where you can recover your balance and immerse your-

self in memories.

Wspomnienia 
z Prowansji
Memories of Provence
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Polskie
śniadanie
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Polish breakfast

W  budynku zaadaptowanym ze starej stodoły, wśród wiel-

kopolskich pól i łąk powstała stylizacja w klasycznym stylu. 

Dyskretny luksus miesza się z surowością starych murów

i podłogi. Proste męskie dodatki harmonizują z meblami wy-

konanymi z dębu o barwie bursztynu. Antracytowe skórzane 

wezgłowie i kamień na frontach szuflad są jak obrazy

w naturalnej oprawie.  Skórzany fotel Ushak, jest uosobieniem 

klasycznej prostoty i trwałości tego miejsca. Wnętrze emanuje 

surowym, nieprzemijającym pięknem. W poranną ciszę wplata 

się śpiew ptaków i odległe rżenie koni. A na tacy już czeka 

śniadanie przygotowane z lokalnych produktów. 

The classic arrangement was created in a building adapted 

from an old barn among fields and meadows of Greater 

Poland. Discreet luxury is combined with austerity of the old 

walls and floor. Simple mannish accessories blend in with the 

furniture made of amber-coloured oak. Anthracite leather bed-

head and stone placed on the front of drawers are like pictures 

in natural framing. Leather Ushak Armchair represents classic 

simplicity and permanence of the place. The interior beams 

with stark everlasting beauty. Morning silence is interrupted 

only by a birdsong and a distant horse whinny. Breakfast 

made of the finest local products is ready on the tray.

W stylizacji użyto: meble do sypialni Dream dąb amber 
z łóżkiem Pure, fronty szuflad – spiek kwarcowy antracyt, fotel 
Ushak w skórze, sznurkowe poduszki i dywany.
Arrangement: Dream amber oak bedroom furniture with Pure 
bed, fronts of drawers – quartz sinter anthracite, leather Ushak 
armchair, string cushions and rugs.
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Ascetyczna 
doskonałość
Ascetic perfection

The arrangement that beams with mellow luxury was created 

in the baroque interior of Galeria u Jezuitów in Poznan. Those 

who appreciate such interiors respect tradition and feel 

fulfilled, they are connoisseurs who always choose what is the 

best in life. Ascetic order without any unnecessary bric-a-brac 

and decorations. The place is dominated by monumental 

architecture and the spirit of art. The furniture and other items 

tone in perfectly. They were carefully selected with a great 

attention to the best quality and usability.

W barokowym wnętrzu Galerii Jezuitów 

 w Poznaniu powstała aranżacja, która 

emanuje stonowanym luksusem. W takim 

wnętrzu najlepiej odnajdą się ludzie spełnieni, 

szanujący tradycję, koneserzy wybierający 

z życia to, co najlepsze. Ascetyczny porządek, 

bez zbędnych bibelotów i dekoracji. W tym 

miejscu króluje monumentalna architektura 

i duch sztuki. Meble i inne przedmioty są z nimi 

zharmonizowane. Zostały wybrane z precyzyj-

nym rozmysłem oraz dbałością o ich najwyższą 

jakość i użyteczność.

Wykorzystane produkty: meble do sypialni Dream dąb choco-
late, zagłowie wykonane z tkaniny, wykończone aplikacjami
ze skóry, fronty szuflad stolików nocnych i toaletki – spiek 
kwarcowy Oxide Moro. Możliwe zastosowanie stelaża pod 
materac z elektryczną regulacją położenia.
Arrangement: Dream chocolate oak bedroom furniture, the 
headboard made of fabric finished with leather applications, 
the dressing and bedside tables: fronts of drawers made of 
Oxide Moro quartz sinter. There is an option to use an electric 
adjustable bed base.
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Okno
z widokiem
Window with a view

W aranżacji użyto:  meble do sypialni Dream dąb 
natur z łóżkiem Pure, pufy i poduszki Nap.
Arrangement: Dream natural oak bedroom furniture 
with Pure bed, Nap pouffes and cushions.

Sypialnia w przedwojennej  kamienicy z pięknym widokiem 

na zabytkowy kościół i klasztor. Zaaranżowana została ze swo-

bodą i fantazją. Jest naturalna i wesoła, zgodna z rytmem 

życia i charakterem jej mieszkańców.  Pokój jest duży, dlatego 

nie jest tylko sypialnią. Tutaj pani domu oddaje się swojej 

pasji i maluje obrazy. Miękkie skórzane poduszki wezgłowia 

sugerują, że stojące w centralnym miejscu łóżko służy nie tylko 

do spania. Można w nim spędzić sporo czasu: wygodnie się 

oprzeć, przejrzeć album, posłuchać muzyki lub zjeść coś pysz-

nego. Wykorzystane w aranżacji kolorowe bawełniane pufy  

Nap oraz poduszki w kwiaty i pasy wywołują  wiosenny nastrój.  

Uśmiech i dobre nastawienie są dewizą tego domu.

There is a bedroom in the pre-war tenement with a fabulous 

view of the historic church and monastery. It has been ar-

ranged with imagination and inspired by freedom. It is natural 

and cheery, harmonious with lifestyles and personalities of the 

people who live there. There room is spacious because it is not 

only a bedroom. This is a space where the lady of the house 

indulges herself in her passion – she paints pictures. Soft leath-

er cushions of the headboard suggest that the bed situated in 

the centre of the room can be used not only for sleeping. One 

can spend some time in it: lean back and make themselves 

comfortable, look through an album, listen to some music or 

eat something delicious. Owing to multicoloured cotton Nap 

pouffes and flowered and striped cushions it feels like spring 

in here. A smile and a positive attitude are the motto of this 

house.
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Kochasz wodę, wiatr i słońce? Cenisz wygodę i komfort?

Ten wakacyjny, ożywczy klimat,  można zatrzymać na zawsze, 

aranżując sypialnię Dream w stylu marina. Wystarczą białe 

ściany, drewniana  bielona podłoga i  marynistyczne dodatki.  

A klasyczne połączenie bieli i granatu  to gwarancja dobrego 

smaku i ponadczasowego piękna . 

Do you thrive on sunshine, water and wind? Do you value 

comfort? This holiday refreshing spirit can be saved forever 

by arranging Dream bedroom in marina style. White walls, 

whitewashed wooden floors and marine accessories are all 

you need  A classic combination of white and navy-blue guar-

antees good taste and timeless beauty. 

W aranżacji użyto mebli do sypialni Dream White z łóżkiem Luxrury.
Dywan i poduszki wykonane ręcznie z bawełnianego sznurka.
Arrangement: Dream White bedroom furniture with Luxury bed.
The cotton rug and cushions are handwoven.

Marynarski 
szyk
Marine chic
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Historyczne wnętrze skłoniło nas do poszukiwania stylizacji 

niczym z rycerskich sag. A futro i złoto dają gwarancje szla-

chetnego efektu. Sięgnęliśmy zatem po propozycje dodatków 

ze świata ekologicznych futer i szlachetnych kruszców. W efek-

cie wydobyliśmy z łóżka Duke Canvas jego książęcą naturę. 

Powstała współczesna sypialnia w dawnym stylu.

Ale, żeby nie popaść w przesadę i udomowić nieco ten dostoj-

ny nastrój, zaserwowaliśmy do łóżka ciepłe domowe rogaliki 

i gorącą herbatę.

W aranżacji wykorzystano: Łóżko kontynentalne Duke Canvas, fotel Ushak, stoliki nocne Dream dąb chocolate.
Arrangement: Continental Duke Canvas, Ushak armchair, Dream chocolate oak bedside tables.

Palatial interior made us look for an arrangement inspired by 

some knightly sagas. Fur and gold guarantee a noble effect. 

Therefore we reached for the world of accessories made of 

ecological fur and precious stones. We managed to capture 

a royal nature of Duke Canvas bed. As a result a modern 

bedroom with a hint of classic was created. To avoid going 

to extremes and domesticate a bit this formal atmosphere 

we served some home-made croissants and hot tea directly 

to bed.

Saga
Saga
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Flower Power – to określenie najlepiej oddaje 

nastrój, który towarzyszy nam, gdy spojrzymy

na ubrane w wielobarwną bawełnę łóżko. Mimo, 

że kolorowe kwiaty przypominają polskie ludowe 

motywy, tkania obiciowa została zaprojektowana 

w Hiszpanii.  Łóżko Flower Power ma taką energię, 

że oprócz białych lub wykonanych z naturalnego 

dębu stolików nocnych Dream i kilku kolorowych 

poduszek, nic więcej nie jest potrzebne. Im proś-

ciej tym lepiej. Na tym właśnie polega moc Flower 

Power.

Flower Power – this expression perfectly reflects the way one feels 

while looking at the bed covered with multicoloured cotton. Even 

though the flowers resemble Polish folk motives the fabric was 

designed in Spain. Flower Power bed has such an energy that nothing 

but white or natural oak Dream bedside tables and some multi-

coloured cushions is needed. The simpler the better. This is the magic 

of Flower Power. 

W aranżacji użyto:  Łóżko Duke Flower Power, stoliki nocne i ławka 
Dream white,  pufy i poduszki Nap, oraz poduszki z bawełnianego 
sznurka .
Arrangement: Duke Flower Power Bed, white Dream bedside tables 
and bench, Nap pouffes and cushions, cotton string cushions.

Kolorowe
sny
Colorfull dreams
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Domowe
akcesoria
i dodatki
Home accessories
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Kropka nad i 
przy aranżacji wnętrza
Finishing touch while 
designing an interior

W drucianej sieci

In the wire net

Projektując wnętrze warto pamiętać, że stałe elementy 

jak drzwi, podłogi, zabudowy oraz meble zostaną z nami 

na dłużej. Wybierajmy więc rzeczy stylowe, zgodnie z na-

szymi potrzebami i aspiracjami, ale nie przesadzajmy 

z przedekorowanymi formami i sezonowymi kolorami. 

Dobrze zaplanujmy też oświetlenie. Przygotujmy sobie 

czyste i eleganckie tło, w myśl zasady „im mniej tym 

lepiej”. Na tym etapie warto skorzystać z usług architekta 

wnętrz, który wykona spersonalizowany projekt.

„Kropkę nad i” postawicie na etapie dekorowania 

wnętrza. Jeśli lubicie zmiany i chcecie mieć poczucie, 

że Wasze wnętrze jest cały czas modne, to eksperymen-

tujcie z małymi formami mebli i dodatkami. Bawcie się 

strukturami, materiałami i kolorem. Zmiana stolika, lam-

py, dywanu, pufy czy poduszek to prosty zabieg, a efekt 

może być spektakularny i unikatowy.

Zainspirujcie się naszymi propozycjami dodatków

na ten sezon.

While designing an interior it should be remembered 

that fixed elements of the interior such as doors, floors, 

furniture and furniture constructions will probably stay 

with you for longer. That is why we should choose stylish 

items that meet all our needs and aspirations but we 

shouldn’t exaggerate when it comes to overdecorated 

forms and seasonal colours. The lighting should be 

well-planned too. A clean elegant background should be 

prepared – which is expressed in the “less is more” rule. 

At this stage, it is useful to look for the assistance of an 

interior designer who will prepare a personalized design. 

Time for “finishing touch” comes when there is a stage 

of decorating the interior. If you like changes and want 

your interior to stay up-to-date you should experiment 

with small forms of furniture and accessories. Play with 

structures, materials and colours. The change of a table, 

lamp, carpet, pouffe or cushions is a simple trick and the 

effect can be unique and spectacular.

Get inspired by our ideas for accessories for this season.

Items made of wire come back again to the showrooms 

of the world. Our lamps and tables from Fil series are 

handmade of steel wire. They are light and impressive 

as a spider’s web. Openwork structures were created 

in combination with natural wood. Thanks to their 

transparency these items can merge with the backgro-

und. The lamps allow the light through with no limits 

and the tables are very solid, despite looking light and 

delicate.   

Przedmioty z drutu znowu wracają na światowe salony. 

Nasze lampy i stoliki z serii Fil, wykonujemy ręcznie 

ze stalowego drutu. Są lekkie i efektowne jak pajęcza 

sieć. Ażurowe kompozycje powstały w połączeniu z na-

turalnym drewnem. Dzięki swej przezierności przed-

mioty te zlewają się z tłem. Lampy przepuszczają dużo 

niczym nie ograniczonego światła, a stoliki, pomimo 

efektu eteryczności, są bardzo stabilne.
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Knitted with passion

In Poznan we say „sztrykować” which means: knitting. 

This almost forgotten craft evokes the image of our 

mothers and grandmothers who used to spend their 

long winter evenings on creating fabulous and unique 

sweaters, scarves and hats. Recently handmade items, 

that distinguish themselves by their uniqueness, have 

recovered their value. Now we present our line of dec-

orative household items made by this traditional tech-

nique. Born out of passion of creation, hand-knitted 

decorative items made of cord wool and cotton wrap 

the interior like cosy sweaters and scarves. Hand-knit-

ted cushions, rugs and pouffes are perfect for many 

different arrangements of all kinds. They are durable 

and easy to maintain.

 „Wysztrykowane” z pasją

Po poznańsku „sztrykować” znaczy robić na drutach. 

To nieco zapomniane już rękodzieło przywołuje obraz 

naszych babć i mam, które w zimowe wieczory tworzyły 

dla swoich najbliższych bajecznie kolorowe i niepowta-

rzalne swetry, czapki i szale. Dzisiaj, kiedy przedmioty 

ręcznie wykonywane i naznaczone indywidualnością, 

odzyskały swoją wartość, prezentujemy linię dekoracyj-

nych domowych przedmiotów wykonywanych tą trady-

cyjną techniką. Zrodzone z pasji tworzenia, ręcznie wy-

konane na drutach przedmioty dekoracyjne ze sznurka, 

wełny i bawełny, otulają wnętrze niczym ciepłe swetry 

i szale. „Sweterkowe” poduszki, dywany i pufy świetnie 

sprawdzają się w różnego typu aranżacjach.

Są długowieczne i łatwe w konserwacji.

Pufy i poduszki

Pouffes and cushions

Kolekcja poduszek i puf uszyta jest z najlepszych tkanin 

i skór. Dbamy o precyzję i jakość wykończenia – ważny 

jest każdy szczegół. Dlatego nawet najmniejszy detal, 

guzik i lamówka został dobrany z rozmysłem. Dzięki 

specjalnej konstrukcji siedziska Nap i Puff są lekkie 

jak piórko i trwałe. Wszystkie wykonywane są ręcznie 

na zamówienie w kolorach i materiałach wybranych 

przez klienta. Dlatego naznaczone są indywidualnością.

The collection of pouffes and cushions is made of the 

very best fabrics and leather. We care for the precision 

and quality of the finish – every single detail is impor-

tant. That is why even the smallest element, a button or 

a trimming were carefully selected. Thanks to a special 

structure, Nap and Puff seats are light as a feather 

and durable at the same time. All of them are hand 

and custom-made in colours and materials chosen 

by a customer. That is why they are distinguished by 

individuality.
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Historie
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True stories
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W czasie I wojny światowej Tabaka został wcielony do armii 
pruskiej i wysłany na front zachodni. Aby uniknąć udziału 
w wojnie, postrzelił się w stopę. Już do końca życia był kaleką 
– miał jedną nogę krótszą i utykał. Jako inwalida został zwolnio-
ny z służby wojskowej i po powrocie do domu prowadził dalej 
swój warsztat.

Po odzyskaniu niepodległości Antoni Tabaka zaangażował się 
w życie społeczne i gospodarcze Swarzędza. Jest twórcą cechu 
stolarzy, udziela się przy budowie hali targowej. Uczestniczy też 
w wykupie poniemieckich warsztatów i mechanizuje swoja fir-
mę. W 1921 r.  zatrudnia już 30 osób.

Jest człowiekiem z otwartą głową. Interesują go wszelkie nowo-
ści. W gabinecie ma duży zbiór książek, chodzi do opery, hoduje 
karpie. 

W 1924 r. Tabaka wpada na nowatorski pomysł. Zamierza 
rozbudować i zmechanizować swój zakład przy ul. Wrzesiń-
skiej 7, po to by skoncentrować się wyłącznie na produkcji 
stołów i krzeseł na skalę przemysłową. Jak na tamte czasy 
było to przedsięwzięcie bardzo innowacyjne. Aby mogło się 
udać, potrzebna była kompleksowa zmiana strategii działania
we wszystkich obszarach: infrastruktury, produkcji, zaopatrze-
nia, finansów i marketingu.

Nie wiadomo, czy Tabaka był biznesowym geniuszem, czy też 
miał mądrych doradców. Faktem jest, że swój plan wprowadził 
w życie. W 1929 r. Specjalna Fabryka Stołów i Krzeseł Antoniego 
Tabaki uzyskała rejestr handlowy nr 3347 i stała się najnowo-
cześniejszą fabryką mebli w Polsce. „Była to doskonale zorga-
nizowana fabryka, która wkrótce zdobyła szerokie rynki zbytu, 
nie tylko w kraju lecz i poza jego granicami”( Informator Targo-
wy – Meble Swarzędzkie wyd. w 1950 r. oprac.  A.Dytkiewicz) . 
Połowa mebli produkowanych przez Tabakę trafia do Niemiec, 
Holandii, Danii a nawet Turcji. W drugiej połowie lat 30-tych fir-
ma zatrudnia ok. 270 osób.

During I World War Tabaka was called up to join the Prussian 
army and sent to the Western Front. To avoid participation in 
the war he shoot himself in the foot. He stayed invalid  till the 
end of his days – he limped because one of his legs was shorter. 
As an invalid he got excused from serving in the army and after 
he came back home he continued running his business. 

After Poland regained independence Antoni Tabaka got in-
volved in the social and economic life of Swarzedz. He created 
a craft guild of carpenters, he took part in the construction of 
the market  hall. He also took part in the process of repurchase 
of post-German workshops and he mechanized his plant. In 
1921 30 people were hired in his company.

He was an open-minded man interested in all the latest novel-
ties. In his study he gathered an impressive collection of books, 
he used to visit opera regularly and had a hobby of breeding 
carps. 
In 1924 Tabaka got an innovative idea. He decided to extend 
and mechanize his plant in Wrzesinska Street and focus his at-
tention on the production of  tables and chairs on an industrial 
scale. At that time it was a very innovative venture. To achieve 
success he needed a comprehensive strategy change in all the 
following sectors: infrastructure, production, supply, finances 
and marketing.

Nobody knows if Tabaka was a business genius or if he had wise 
advisers. The fact is he carried his plan out. In 1929 Antoni Tab-
aka’s Special Factory of Chairs and Tables was granted a trade 
register no 3347 and became the most modern furniture factory 
in Poland. „The factory was perfectly organized and it soon won 
the markets not only in the country but also abroad”( Market 
Directory – Swarzedz Furniture published in 1950 by A.Dytkie-
wicz) . Half of the furniture manufactured by Tabaka was sent 
to Germany, Holland, Denmark and even to Turkey. In the late 
1930s the were around 270 employees in the company.

Antoni Tabaka mieszkał wraz z rodziną w Swa-
rzędzu w latach 1905-1939. W 1939 r. został przez 
Niemców wysiedlony i skazany na pobyt w obo-
zie koncentracyjnym. Zmarł w 1945 r. w Mau-
thausen.
Jest uznawany za twórcę pierwszej i najnowo-
cześniejszej w międzywojennej Polsce, zmecha-
nizowanej fabryki mebli. W zbudowanej przez  
Tabakę Specjalnej Fabryce Krzeseł i Stołów przy 
ul. Wrzesińskiej nr 7 w Swarzędzu, po nacjona-
lizacji w roku 1948 mieścił się jeden z zakładów 
należących do Swarzędzkich Fabryk Mebli.
Na terenie tartaku i zakładu stolarki budowlanej 
wybudowanego w 1931 r. przez zięcia Tabaki 
Franciszka Zawidzkiego przy ul. Poznańskiej 25, 
po II wojnie powstał drugi z zakładów Swarzędz-
kich Fabryk Mebli – słynna „Jedynka”.

Antoni Tabaka lived with his family in Swarzedz 
between 1905-1939. In 1939 he was displaced by 
Germans and sent to one of the concentration 
camps. He died in 1945 in Mauthausen.
He is said to be the founder of the first and most 
innovative mechanized furniture factory in in-
ter-war Poland. After nationalization in the late 
forties one of the Swarzedz Furniture Factory’s 
workshops was situated in Tabaka’s Special 
Chair and Table Factory in Wrzesinska Street in 
Swarzedz.
After II World War another workshop of Swarze-
dz Furniture Factory (famous “One”) was built 
on the premises of the sawmill and woodwork 
plant that was built in 1931 by Franciszek Zawi-
dzki (Tabaka’s son in-low) in Poznanska Street.

Antoni Tabaka  
Przedwojenny innowator
Antoni Tabaka  
Pre-war innovator 

W połowie XIX w. Swarzędz stał się silnym ośrodkiem prze-
robu drewna i rzemieślniczej produkcji mebli. Jednak 

prawdziwa historia  swarzędzkich mebli  rozpoczyna się w 1905 r. 

Pochodzący z okolic Wrześni, Antoni Tabaka,  po ślubie z Ma-
rią Knade, córką bogatego rzemieślnika, zakłada w Swarzędzu 
zakład stolarski, zatrudniający kilku ludzi. Nie wiadomo jakie 
Tabaka miał wykształcenie, ale na pewno nie był stolarzem. Fa-
chu uczył się sam i miał świetne wyczucie biznesu. Mimo, że był 
Polakiem prowadzącym firmę pod pruskim zaborem, z powo-
dzeniem konkurował z nowoczesnymi i dobrze prosperującymi 
niemieckimi stolarniami.

In the middle of the nineteenth century Swarzedz became 
a very strong and powerful centre of wood processing and 
craft furniture production. But the true story of furniture from 
Swarzedz began in 1905.

Antoni Tabaka, born near Wrzesnia, after marrying Marta 
Knade, a daughter of a wealthy craftsman, set up a carpentry in 
Swarzedz and hired some men. Nobody knows what Tabaka’s 
education was but it is known he was not a carpenter. He was 
a self-taught and had a great sense of business. Despite the fact 
he was a Polish entrepreneur running his business under Prus-
sian domination, he competed successfully with modern and 
prosperous German carpentries.

HISTORIE PRAWDZIWE  / TRUE STORIES

Antoni Tabaka z żoną Marią i córkami
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Tabaka wiedział, że dla rozwoju jego firmy ważne jest dobre za-
opatrzenie i powiązania kooperacyjne. Dlatego namówił zięcia 
Franciszka Zawidzkiego do włączenia się w rodzinne interesy 
i budowy tartaku. Przedsiębiorstwo pod nazwą Tartak Parowy 
obróbka drewna F. Zawidzki przy ul. Poznańskiej 25, specjalizo-
wało się w produkcji tarcicy i elementów w ramach kooperacji 
z Fabryką Krzeseł i Stołów. 

Okres świetności obu dobrze prosperujących przedsiębiorstw 
przerywa wybuch II wojny światowej.

We wrześniu 1939 r. polskie fabryki zostają objęte zarządzaniem 
Wirtschaft–Warthegau i zakład Tabaki przejmuje firma Wolf Ir-
schik, produkująca skrzynki do amunicji na potrzeby przemysłu 
lotniczego.

W tym samym czasie Niemcy wysiedlili Marię i Antoniego Taba-
ków z willi przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu. Rodzina nigdy 
już do niej nie wróciła.

Tabaka knew that good supply and business ties are crucial for 
the future development of his company. Therefore he convinced 
his son-in-law Franciszek Zawidzki to join family business and 
get involved in the sawmill construction. The company named 
Steam Sawmill woodwork F. Zawidzki in Poznanska Street spe-
cialized in the production of lumber and the elements within 
the range of cooperation with Chair and Table Factory.

Glory days of their prosperous cooperation were interrupted by 
the beginning of the II World War.

In September 1939 Polish factories went into administration 
of Wirtschaft–Warthegau and Tabaka’s plant was taken over 
by Wolf Irschik which produced ammunition boxes for the pur-
poses of the aviation industry.

At the same time Germans relocated Maria and Antoni Taba-
ka from their villa in Wrzesinska Street in Swarzedz. The family 
never came back home.

Jesteś wykładowcą na Wydziale Architektury i Wzornictwa 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ale też aktywnym 
projektantem, od ponad 10 lat prowadzącym własne studio 
projektowe. Czy masz jakąś specjalizację?

Kiedy zaczynałem swoją drogę zawodową świadomie wybra-
łem bycie freelancerem, po to, by móc współpracować z różny-
mi firmami i zdobywać różne doświadczenia. Dlatego dziś moje 
portfolio jest dość różnorodne: są w nim projekty przemysłowe, 
meble, wyposażenie łazienek, wnętrza, lampy, fotele do pojaz-
dów komunikacji publicznej, autobus czy projekty związane 
z pojazdami użytkowymi. Dotykam różnych dziedzin, po prostu 
lubię projektować.

You are a lecturer at the Department of Architecture and In-
dustrial Design of the University of Fine Arts in Poznan but 
also an active designer that has been running his design of-
fice for more than 10 years. What do you specialise in?

At the beginning of my professional career I deliberately chose 
to be a freelancer to be able to cooperate with different com-
panies and gain different experiences. That is why today my 
portfolio is very varied: there are industrial projects, furniture, 
bathroom designs, interiors, lamps, chairs for public transport, 
a bus or projects concerning utility. I deal with various areas, 
I just like to design
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Jak wspominasz pracę nad kolekcją SiSi dla Swarzędz 
Home? Co było najtrudniejsze w tym projekcie?

Swoją pracę nad nowym projektem zawsze rozpoczynam od 
dosyć obszernego researchu – szukam inspiracji, pomysłów, 
powiązań. W przypadku tej kolekcji chciałem nawiązać nie-
co do stylu vintage – zainspirować się czymś, co już było, ale 
przedstawić to w zupełnie nowym stylu, w nowym wydaniu. 
Stworzyć coś współczesnego, ale z nutką przeszłości. Badałem 
jakie były formy mebli w minionych dekadach, jakie stosowano 
detale, co mogłoby stanowić  punkt wyjścia. Znalezienie takiej 
właściwej inspiracji było przełomowym momentem w wypad-
ku tej kolekcji. Do tego doszła koncepcja formalna - dwóch 
przenikających się wstęg. Gdy to już miałem, dalsza praca była 
prosta, to już była czysta przyjemność, bryły wychodziły spod 
ręki jedna za drugą. Oczywiście ta inspiracja przeszłością mu-
siała zostać w SiSi dość mocno przetworzona – choćby dlate-
go, że dziś mamy zupełnie inne potrzeby, np. nie mamy już tak 
dużych telewizorów jak kilkanaście lat temu. Najtrudniejsze 
były potyczki technologiczne – SiSi ma bardzo wyrafinowaną 
technologię produkcji. W komputerze łatwo jest osiągnąć cel, 
w rzeczywistości wszystko jest trudniejsze, ale udało nam się 
pokonać świetnie wszelkie przeszkody. Jestem bardzo zado-
wolony z tego zestawu – nie było konieczności ograniczania go 
ze względu na technologię, kompromisu między wizją projek-
tanta, a możliwościami produkcyjnymi.

Ile w SiSi jest Twoich własnych upodobań?

Każdy projektant jest w procesie projektowania swego rodza-
ju katalizatorem otaczającej go rzeczywistości. W dużej mierze 
przenosimy na projekt swoje upodobania, doświadczenia, 
wrażliwość. Gert Hildebrandt, znany projektant samochodów, 
którego bardzo cenię, powiedział kiedyś, „Design to zmienna re-
lacja formy do funkcji. Zależy od techniki, ergonomii, socjologii 
wraz z elementami demografii w odniesieniu do czasu w jakim 
żyjemy i pracujemy (czynniki zewnętrzne). To wszystko pomno-
żone zostaje przez indywidualny wkład projektanta pracujące-
go w trzech, dwóch czy jednym wymiarze (udział projektanta).” 
Osobiście ta sentencja bardzo mi odpowiada jako definicja 
designu. Ważne jest oczywiście, żeby w tym wszystkim nie for-
sować za wszelką cenę i bezrefleksyjnie własnego gustu, tylko 
przefiltrować otaczającą rzeczywistość przez siebie i w rezulta-
cie stworzyć obiekt/produkt doskonale dopasowany formalnie 
i funkcjonalnie do potrzeb użytkownika.

How do you recall working on SiSi collection for Swarzędz 
Home? What was the most difficult aspect of this project?

 I always start working on a project with the wide research – 
I look for inspirations, ideas, relations. While working on this 
particular collection I wanted to refer a bit to a vintage style – 
to be inspired by something that was created before but pre-
sent it in a new fresh version. I wanted to create something mo-
dern with a hint of the past. I researched into forms of furniture 
of previous decades, what details were used, what could be the 
starting point. Finding the right inspiration was a breakthrough 
moment when it comes to that collection. Additionally there 
was a formal concept – two interweaving ribbons. When I got 
that, further work was much easier, it was just a pure pleasure, 
shapes were created one by one. Obviously this inspiration with 
the past had to be greatly transformed while creating SiSi col-
lection – the reason was that today our needs are completely 
different, e.g. our TVs aren’t as big as they used to be several 
years ago. The most difficult were the technological issues – 
SiSi has got a very sophisticated technology of production. It’s 
easy to get what you want on your computer, in practise every-
thing is much more complicated but we excellently managed 
to overcome all the obstacles. I’m very pleased with this collec-
tion – there was no need to modify it because of technology, 
no compromise between the designer’s vision and production 
possibilities.

How much of your personal taste can be found in SiSi col-
lection?

 Every designer, during the process of creation, is a kind of a ca-
talyst of the world around them. To a large extent we transfer 
our preferences, experiences and sensitivity to our projects. 
Gert Hildebrandt, a well-known car designer who I really value, 
once said: “Design is a variable relation of a form to a function. 
It depends on technology, ergonomics, sociology together with 
the elements of demography in relation to the time we live and 
work in (external factors). All this is multiplied by the individual 
contribution of the designer working in one, two or three di-
mensions (designer’s part).” Personally I really like these words 
as a definition of design. Obviously it is important not to push 
your own taste without any reflection and by all means but fil-
ter the world around you through yourself and then create an 
object/product perfectly suited formally and functionally to the 
user’s needs

Motorization is your great passion. Can you notice any in-
teresting examples of links between car design and interior 
design?

The automotive world has a great influence on all the other are-
as of design. This is a large industry producing goods of high va-
lue that is why research carried out in this area is at the highest 
level. In my opinion such a great example are carbon fibres 
which first were used in aviation, then in cars and now they are 
very often used for furniture production. Also the language of 
forms used in motorization influences furniture design. Obvio-
usly it is not identical because the tectonics of objects and their 
functionality are different but you can easily notice inspirations 
or even feedback and mutual influence of these two areas. 
Besides it happens very often that design offices or designers 
create car projects, e.g. Italian Pininfarina who also deal with 
designing furniture.

This year SiSi tables have appeared at the exhibition “To-
morrow is today” promoting Polish design. How does it feel 
to see your own project in Milan that is the world capital of 
design?

Every designer treats their projects as if they were their babies. 
This is an amazing feeling and an honour to see your project 
presented at the exhibition during such a prestigious event as 
Salone del Mobile in Milan, when you hear words of praise from 
experts and authorities. However, the greatest compliment and 
pleasure is to observe my products when they are used every 
day by people in their houses. When the users appreciate the 
form and functionality of the products. It is the task of desi-
gners not to create art but usable objects. The goal is not to fill 
the space in the art gallery but to breath some art into objects 
made to help us in our everyday life by their functionality and 
ability to improve the comfort of our life by beauty. Beauty that 
is formal and functional. “Form results from function”. 

Twoją wielką pasją jest motoryzacja. Czy dostrzegasz jakieś 
ciekawe przykłady związków między designem samocho-
dów, a designem wyposażenia wnętrz?

Świat motoryzacji wywiera ogromny wpływ na wszystkie inne 
obszary designu. Jest to ogromny przemysł, wytwarzający do-
bra o wysokiej wartości, w związku z czym badania dotyczące 
designu w tym obszarze są na najwyższym poziomie. Według 
mnie takim świetnym przykładem są np. włókna węglowe, któ-
re najpierw wykorzystano oczywiście w lotnictwie, potem w sa-
mochodach, a dziś są już stosunkowo często wykorzystywane 
do produkcji mebli. Również język form wykorzystywanych 
w motoryzacji wpływa na design mebli. Oczywiście nie jest on 
identyczny, ponieważ tektonika obiektów oraz ich funkcjonal-
ność jest inna, jednak widoczne są inspiracje lub nawet sprzę-
żenie zwrotne i wzajemna oddziaływanie na siebie tych dwóch 
obszarów. Zresztą bardzo często biura projektowe czy projek-
tanci tworzący projekty samochodów, jak na przykład włoskie 
studio Pininfarina, zajmują się również projektowaniem mebli. 

Stoliki SiSi trafiły w tym roku na promującą polski design 
wystawę „Tomorrow is today”. Jakie to uczucie zobaczyć 
własny projekt w Mediolanie, w światowej stolicy wzornic-
twa?

Każdy projektant traktuje swoje projekty trochę jak swoje dzie-
ci, To niezwykle przyjemne, nobilitujące uczucie, kiedy widzi się 
swój projekt prezentowany na wystawie podczas tak prestiżo-
wego wydarzenia, jak Salone del Mobile w Mediolanie, kiedy 
słyszy się słowa uznania ze strony autorytetów i ekspertów. 
Natomiast dla mnie największym komplementem i przyjemno-
ścią jest obserwować swoje produkty, gdy są użytkowane, gdy 
na co dzień korzystają z nich ludzie w swoich domach. Kiedy 
doceniają ich funkcjonalność i formę. Zadaniem projektantów 
jest tworzenie obiektów użytkowych, nie sztuki. Celem nie jest 
wypełnianie przestrzeni galerii, tylko tchnięcie sztuki w obiek-
ty, które mają nam pomagać w życiu codziennym przez swoją 
funkcjonalność, które mają poprawiać jego komfort poprzez 
piękno. Piękno formalne i funkcjonalne. „Forma wynika z funk-
cji”. 
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A red brick building at 4A Wszystkich Świętych Street in Poznan 

distinguishes itself from other surrounding tenement houses 

– this is the only historic building of an industrial nature within 

Poznan Old Town. Since March 2017 there has been a showro-

om of Swarzędz Home – a place where history intertwines with 

the present day and good design and the best quality have 

been present for nearly 150 years.

Gdy trwały poszukiwania lokalu na nowy showroom Swarzędz 

Home nikt nie przypuszczał, że będzie to również podróż 

w głąb historii wielkopolskiego meblarskiego rzemiosła. Firma 

której początki sięgają początków XX wieku i swarzędzkiej 

stolarni Antoniego Tabaki, trafiła do miejsca, gdzie swoją firmę 

w XIX wieku miał jeden z najbardziej znanych poznańskich 

stolarzy i producentów mebli! Kim był ten człowiek?

When we were looking for a place for a new Swarzędz Home 

showroom nobody ever expected that it would be also a jour-

ney back into the history of furniture design in Wielkopolska. 

The company, whose origins date back to the beginning of the 

twentieth century and Antoni Tabaka’s carpentry shop, gets 

to a place where in the nineteenth century one of the most 

famous carpenters and furniture producers in Poznan had his 

company! Who was that man?

Showroom
ze stolarską duszą
Showroom with a carpentry soul

Budynek z czerwonej cegły przy ul. Wszystkich Świętych 4a w Poznaniu odróż-

nia się wyraźnie od otaczających go kamienic – to jedyny zachowany w obrębie 

poznańskiego Starego Miasta zabytek o przemysłowym charakterze. Od marca 

2017 mieści się tu showroom Swarzędz Home – miejsce, gdzie historia spla-

ta się ze współczesnością, a dobre wzornictwo i najwyższa jakość są obecne

od niemal 150 lat.
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Józef Zeyland urodził się w 1823 roku. Jego dzieciństwo nie 

było zbyt szczęśliwe – ojciec zmarł przed jego narodzinami, 

a małego Józefa wychowywał starszy brat Karol, który był 

księdzem. Może to biblijne imię młodszego Zeylanda, a może 

chęć zapewnienia mu dobrego i popłatnego fachu zainspiro-

wała brata, by po ukończeniu szkół miejskiej i przygotowaw-

czej wykształcić go na stolarza. Był to dobry pomysł – Józef 

świetnie odnalazł się w tym zawodzie i w wieku 21 lat otworzył 

swój pierwszy zakład stolarski. Zawodowa kariera pomogła 

też odwrócić złą passę w życiu osobistym – w roku  1850 

poślubił Honoratę Sztyller i odtąd jego świetnie prosperująca 

firma stała się rodzinnym biznesem. W drugiej połowie lat 50. 

XIX wieku nabył działkę przy ul. Za Bramką 15, gdzie mieszkał 

i prowadził stolarnię. Ale koniunktura gospodarcza po wojnie 

francusko-pruskiej i coraz większa liczba zamówień skłoniły go 

do kolejnych inwestycji. Na przełomie 1869 i 1870 kupił teren 

przy ul. Garbary 49 (dziś 36) na rogu ul. Wszystkich Świętych – 

to tu powstała Fabryka parowa wyrobów stolarskich, budow-

lanych i mebli Józefa Zeylanda, tutaj zamieszkał też wraz 

z rodziną.

Zeyland zatrudniał w swojej fabryce ok. 80 osób pracujących 

w systemie akordowym. Biznesowe podejście łączył z go-

spodarczym patriotyzmem – zatrudniał wyłącznie Polaków, 

co w czasach zaboru pruskiego było jedną z form aktywnego 

oporu przed represjami zaborcy. Oprócz rozwijania własnego 

przedsiębiorstwa  angażował się też – podobnie jak Antoni 

Tabaka – w życie społeczne i gospodarcze. Był jednym z zało-

życieli Banku Przemysłowego, zasiadał w radach nadzorczych 

Towarzystwa Przemysłowego i Towarzystwa Młodzieży Kupiec-

kiej. Na kilka lat przed śmiercią ufundował witraż w kościele 

Przemienienia Pańskiego (niestety niezachowany). Znany 

XIX-wieczny poznański publicysta, Marceli Motty nazywał go 

„jednym z najzasłużeńszych przemysłowców […] miasta”. 

Józef Zeyland was born 1823. His childhood wasn’t very happy 

– his father died before Józef was born and he was raised by 

his older brother Karol, who was a priest. It might have been 

a biblical name of the younger brother or the willing to provide 

Józef with a well-paid profession that inspired Karol to train 

his brother to be a carpenter, after Józef graduated from city 

and preparatory school. It was a great idea – Józef easily 

found himself in this profession and when he turned 21 he 

opened his first carpentry shop. His professional career helped 

him to break bad luck in his private life – in 1850 he married 

Honorata Sztyller and then his company became a prosperous 

family business. In the second half of the 1950s of the twen-

tieth century he bought a plot at 15 Za Bramką Street where he 

lived and run his carpentry shop. But the economic situation 

after the French-Prussian war and a growing number of 

orders made him to invest more. In the turn of 1869 /1870 he 

bought a plot at 49 (today 36) Garbary Street on the corner of 

Wszystkich Świętych Street – this is where a steam company of 

carpentry, building and furniture items made by Józef Zeyland 

was created and where he also moved with his family.

Zeyland used to employ about 80 people in his factory. They 

worked in the piecework system. He managed to combine 

business and patriotic approach – he used to employ only the 

Polish what, under the Prussian rule, was one of the active 

forms of resistance to the invaders’ repressions. Apart from 

developing his own business he was also involved, as well 

as Antoni Tabaka, in social and economic life. He was one of 

the founders of the Industrial Bank, he was also one of the 

members of the boards of Industrial Association and Associa-

tion of Young Tradesmen. Several years before he died ha had 

managed to found a stained glass in the Church of Transfigura-

tion (unfortunately not preserved). A well-known journalist of 

ninetieth century Poznan, Marceli Motty, called him “one of the 

most distinguished industrialists […] of the city”. 
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INSPIRACJE PIĘKNEGO ŻYCIA / BEAUTIFUL LIFE INSPIRATIONSCO NOWEGO? / WHAT’S NEW?

Stół Sisi dąb natur, fotele Merano

Sisi table natur oak, Merano armchairs

Dziś powiedzielibyśmy, że Zeyland dywersyfikował produk-

cję – wytwarzał meble, stolarkę oraz trumny. Meble z jego 

firmy trafiały głównie na rynek krajowy, ale zdarzały mu się 

także zamówienia zagraniczne – m. in. z Anglii. Produkty 

zakładu Zeylanda zdobywały nagrody branżowe, np. srebrny 

medal i I nagrodę państwową w Dreźnie w 1893 roku, złoty 

medal na Krajowej Wystawie Powszechnej we Lwowie w 1894 

i złoty medal na Prowincyonalnej Wystawie Przemysłowej 

w Poznaniu w 1895. Ale chyba najlepszym dowodem jego 

rzemieślniczej biegłości i solidności wyrobów jest to, że wiele 

z nich przetrwało do naszych czasów: m. in. część wyposażenia 

zamku w Kórniku, ławki dębowe i stalle w katedrze poznań-

skiej czy wyposażenie gabinetu Kraszewskiego w siedzibie 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W showroomie Swarzędz 

Home nadal widać ślady prze-

mysłowej przeszłości – drew-

niane filary podtrzymujące 

strop, metalowe konstrukcje 

suwnic i duże okna, doświe-

tlające przestronne wnętrze 

w którym pracowali snycerze, 

stolarze i cieśle. To wszystko 

sprawia, że to miejsce ma nie-

samowity klimat - o czym nie-

wątpliwie warto przekonać się 

osobiście. Warto też zapoznać 

się z ofertą showroomu, gdzie obok pełnej gamy mebli Swa-

rzędz Home prezentowane jest wzornictwo marek zagranicz-

nych: czeskiego TONu i hiszpańskich RS Barcelona, Omelette 

Editions, Joquer, Ondarreta i Mobles 114 – reprezentowanych 

w Polsce przez Barcelona Concept. Polskie wzornictwo  w tym 

gronie to m. in. tekstylia domowe i akcesoria dekoracyjne Hop 

Design oraz unikatowe lampy Sebastiana Pietkiewicza z klosza-

mi z ręcznie formowanego szkła. Niewykluczone, że z czasem 

pojawią się tu kolejne ciekawe marki.

Pod adresem Wszystkich Świętych 4a znajdziemy meble, 

lampy i całą gamę wnętrzarskich dodatków – jednym słowem 

wszystko, co potrzebne, by urządzić niebanalnie wnętrze. 

Staranne aranżacje, modne kolory i materiały, unikalne, 

rzemieślnicze akcesoria – to wszystko ma zainspirować gości 

showroomu i być przykładem, jak aktualne wnętrzarskie tren-

dy zastosować we własnych domach. Spacer z poznańskiego 

rynku zajmie Wam zaledwie kilka minut, a jeśli po wizycie 

w showroomie Swarzędz Home zaintryguje Was historia Józefa 

Zeylanda, warto powędrować jeszcze kawałek dalej, przekro-

czyć mostem Wartę i odwiedzić poznańską katedrę,

by podziwiać meble, które powstały w jego zakładzie.

Red./Edit. Wanda Modzelewska

Today we would say that Zeyland diversified his production 

– he used to produce furniture, woodwork and coffins. The 

furniture from his factory were sold mostly on the domestic 

market but sometimes there were also some foreign orders. 

Zeyland’s products won several industry awards e.g. silver 

medal an first national prize in Dresden in 1893, gold medal at 

the National Public Exhibition in Lviv in 1894 and gold medal 

at the Provincial Industrial Exhibition in Poznan in 1895. But 

the greatest proof confirming his craft proficiency and product 

reliability is the fact that many of his products survived to this 

day, for example: some of the furnishings in Kórnik Castle, oak 

benches and stalls in the Cathedral in Poznan or furniture in 

the study of Kraszewski in the seat of the Poznan Society of the 

Friends of Learning.

In the Swarzędz Home sho-

wroom you can still notice 

some traces of the industrial 

past – wooden pillars suppor-

ting the ceiling, metal struc-

tures of the gantries and large 

windows that bring natural 

light to the spacious interior 

where woodcarvers, carpen-

ters and joiners used to work. 

All of this make this place 

special- it is worth to see your-

self and get to know what our 

showroom offers, where apart from regular offer of Swarzedz 

Home furniture you can also see some foreign design brands: 

Czech TON and Spanish RS Barcelona, Omelette Editions, 

Joquer, Ondarreta and Mobles 114 – represented in Poland 

by Barcelona Concept. Polish designs include:  Hop Design 

home textiles and decorative accessories and unique lamps by 

Sebastian Pietkiewicz with shades of manually shaped glass. 

Probably soon some new interesting brands will be presented.

At 4a Wszystkich Świętych Street you can find not only furni-

ture, lamps and accessories – in short everything you need 

to arrange your unusual interior. Exclusive arrangements, tren-

dy colours and materials, unique craft accessories – all of them 

to inspire guests of the showroom and be an example of how 

current interior trends can be applied in private homes. The 

walk from the Old Town will take you only a couple of minutes 

and if after visiting our showroom you are intrigued by the 

story of Józef Zeyland it is worth to walk a bit further, cross the 

bridge over the river and visit the cathedral to admire furniture 

that was created in his factory.
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Lifepackers
- z plecakiem
przez świat
Lifepackers – around the world with a backpack

Objechać cały świat, zobaczyć piękne miejsca i niezwykłe 
zabytki, poznać ludzi z różnych krajów, ich kulturę, zwyczaje, 
sposób życia. Kto nie marzy o takiej wspaniałej przygodzie? 
Ale tylko niewielu ma odwagę by zamienić te marzenia 
w rzeczywistość – należą do nich Ola Kusz i Maciej Pulit, para 
żądnych nowych wrażeń podróżników, którzy w październiku 
2016 roku ruszyli z Polski w podróż dookoła świata.

Jak przystało na ludzi na co dzień zajmujących się produkcją 
filmową swoją podróż zaplanowali bardzo starannie: 2 lata, 
4 kontynenty, 33 kraje. Ale czy ktoś jest w stanie zaplano-
wać wszystkie przygody, które przeżyli? Nocleg na pustyni, 
statystowanie w bollywodzkim filmie, udział w kolorowym 
święcie Holi, własnoręczne zrywanie herbaty, wolontariat 
w zniszczonej trzęsieniem ziemi wiosce w Nepalu, wizyta 
w bogatym i pełnym rozmachu Dubaju, kurs jogi, odwiedziny 
w pracowniach rzemieślników i artystów, dziesiątki zaproszeń 
do domów zwykłych ludzi, tysiące pięknych widoków, wrażeń 
i smaków – tego możemy im pozazdrościć.

Ola Kusz i Maciej Pulit
www.lifepackers.com

To travel around the world, see beautiful places and unusual 
monuments, get to know people from different countries, 
their culture, customs, lifestyles. Who wouldn’t dream of such 
a great adventure? But only few are brave enough to make 
such dreams come true – Ola Kusz and Maciej Pulit are such 
people. They are travellers who are hungry for new experience 
and who started their journey around the world in October 
2016 in Poland.

As for people who deal with film production on every day basis 
they planned their journey very carefully: 2 years, 4 continents, 
33 countries. But can anyone plan all the adventures they have 
experienced? A night on the desert, being extras in a bollywo-
od film, taking part in a colourful world of Hola, picking tea by 
hand themselves, being volunteers in a small Nepali village 
destroyed by an earthquake, visiting wealthy and impressive 
Dubai, a yoga course, visiting local craftsmen and artists and 
dozens of invitations to see houses of ordinary people, tho-
usands of beautiful landscapes, experiences and tastes – these 
are what we can envy them.
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Swarzędz Home, jako jeden z partnerów tej wyprawy, powierzył 
Lifepackers misję obserwowania i dokumentowania tego,
jak żyją i urządzają swoje domy ludzie w różnych krajach. Dzięki 
nim poznaliśmy meblarskich mistrzów z odległych krain, odwie-
dziliśmy ich warsztaty i zobaczyliśmy efekty ich pracy – niejed-
nokrotnie zaskakujące urodą, starannością wykonania i dosto-
sowaniem do lokalnych warunków i potrzeb ich użytkowników. 

Czego dowiedzieliśmy się ze zdjęć i historii Lifepackers? Niemal 
w każdym zakątku świata powstają piękne i funkcjonalne 
meble, a ich wykonaniem zajmują się nie tylko wyspecjali-
zowani fachowcy, ale i zwykli ludzie, którzy chcą wyposażyć 
własne domostwa i uczynić swoje życie prostszym i wygodniej-
szym.  W oparciu o wielowiekowe tradycje i lokalnie dostępne 
materiały tworzą rzeczy potrzebne, trwałe, ale też dodające 
ich domostwom urody, niepowtarzalne i oryginalne. Czasem 
dysponują bardzo prostymi narzędziami, a mimo to ich wyroby 
są bardzo kunsztowne, zaskakujące swoją formą, estetyką 
i rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Swarzędz Home, as a one of the partners of the expedition, en-
trusted Lifepackers with a mission to observe and document 
the way people live and arrange their homes in different co-
untries. Thanks to them we had a chance to discover furniture 
masters from distant countries, we visited their workshops and 
saw the effects of their work – many times we were astonished 
by the beauty and diligence of performance and ability to ada-
pt it to local conditions and needs of the users.

What knowledge gave us the story of Lifepackers and their 
photos? In almost every corner of the world beautiful and 
functional furniture is created. It is made by both professional 
and ordinary people who want to equip their houses and 
make their life easier and more comfortable. Based on cen-
turies-old tradition and locally available materials they create 
items that are useful, durable and make their houses more 
attractive, unique and original. Sometimes they use very sim-
ple tools but still their products are very artistic, they amaze 
others with their form, aesthetics and structure.
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Hindusi zaskoczyli nas rozwiązaniami, które dziś są bardzo 
istotne w meblarskim świecie. Lekkie, łatwe do przenoszenia 
łóżka charpoi, z których korzysta się zarówno w domach,
jak i na zewnątrz to ciekawa interpretacja czegoś, co my w Eu-
ropie nazywamy mobilnością. Ten tradycyjny mebel może się 
kojarzyć tez z nowoczesnymi meblami ogrodowymi, przysto-
sowanymi do wykorzystania również w czterech ścianach. 
W hinduskich warsztatach kwitnie też recykling: stare drzwi, 
framugi, niepotrzebne deski, elementy starych mebli są prze-
twarzane i zamieniane na charakterystyczne „patchworkowe” 
mebelki – komody, szafki, stoliki. 

W Indiach często zdobi się meble podobiznami zwierząt: rzeź-
bione słonie lub lwy często stanowią bazę dla stołu
lub podłokietniki drewnianych ław. Z kolei w Iranie popularne 
są wzory geometryczne i  ażury. W Gruzji mistrzowie snycerki, 
tacy jak Beso Nizharadze, na tradycyjnych drewnianych tro-
nach rzeźbią symbole i wizerunki związane z historią swojego 
kraju – np. obronne wieże. Wykonanie takiego królewskiego 
siedziska może zająć nawet 6 miesięcy! 

Lifepackers pokonali zaledwie część swojej trasy – przed nimi 
jeszcze kraje Dalekiego Wschodu, Australia, Nowa Zelandia 
i obie Ameryki. Ich przygody możecie śledzić na ich facebo-
okowym profilu, a meblowe znaleziska na naszym – do czego 
gorąco zachęcamy!

Indians surprised us with some solutions which today are 
also very important in the furniture world. Light, easy to move 
charpoi beds, which are used both in houses and outside, are 
a very interesting interpretation of what we call mobility in 
Europe. This traditional piece of furniture can be associated 
with modern garden furniture adapted to be also used inside 
the house. Also recycling is very popular in Indian workshops: 
old doors, door frames, unnecessary boards, elements of old 
furniture are recycled into “patchwork” furniture – chests of 
drawers, cabinets, tables. 

In India furniture is very often decorated with animal images: 
carved elephants or lions are very often the base for a table or 
armrests of wooden benches. In Iran geometric and openwork 
patterns are very popular. In Georgia the masters of wood 
carving, such as Beso Nizharadze, carve symbols and images 
of the country’s history on traditional wooden thrones– e.g. 
defence towers. Creating such a King’s seat can take even 6 
months!

Lifepackers have already completed only the half of their plan-
ned journey – the Far East, Australia, New Zealand and both 
Americas are still to be explored. You can follow them on their 
Facebook profile and look for furniture findings on ours – what 
we strongly recommend!

Red./Edit. Wanda Modzelewska

HISTORIE PRAWDZIWE  / TRUE STORIES



Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz.U.2014r. poz. 121 z późn. zm.). Z uwagi na ograniczenia wy-
nikające z techniki druku, kolory produktów na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistości. Tylko część artykułów dekoracyjnych prezentowanych na zdjęciach jest dostępna w sprzedaży 
przez Swarzędz Home. Wymiary i szczegółowe informacje o produktach dostępne są w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.swarzedzhome.pl. Wydrukowano: wrzesień 
2017 r.  / This catalogue is of informative nature only and does not constitute an offer according to the act dated on 23.04.1964 (Dz.U.2014r. poz. 121). Due to printing technology limitations 
the colours of the products presented in the pictures may slightly differ from reality. Only part of decorative items presented in the pictures is offered by Swarzedz Home. Dimensions and 
detailed product information is available in our showrooms and at www.swarzedzhome.pl. Printed: september 2017.

Product designs: Jacek Mikołajczak, Jacek Suszek, Marcin Konicki, Swarzędz Home Design Group, Kamila Wolska
Interior designs: Dobrosława Dekielińska-Paterska, Julitta Maciejewska-Walczak, Karolina Zielazek-Szeska
Photo: Piotr Zielazek-Szeski, Koperska Photography, Lifepackers
Graphics: Paulina Mikołajczak-Blasco

Katalog „Meble i dodatki” z wymiarami i opisem produktów dostępny jest  w salonach i na stronie internetowej.
„Furniture and Accessories” Directory with the dimensions and descriptions of products available in showrooms and on the website.

Swarzędz Home Sp. z o.o. 
ul. Wszystkich Świętych 4A , 61-869 Poznań 

tel: +48 510 182 858
mail: info@swarzedzhome.pl,

biuro@swarzedzhome.pl
www: swarzedzhome.pl


