
 

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO FABRYK 2012 

    

 W  dniach 28.05. – 30.05. 2012 r. koło naukowe pod przewodnictwem dr Krzysztofa 

Gronia oraz dzięki wsparciu finansowemu Rektora WSEiZ prof. dr hab. inż. Jana Misiaka 

zorganizowało wyjazd szkoleniowy dla studentów uczelni. Miał on na celu ukazanie 

studentom WSEiZ procesu technologicznego i  produkcyjnego mebli oraz innych 

materiałów wykończeniowych stosowanych przez znanych producentów na polskim rynku. 

Wyjazd wzbogacony był o zwiedzanie Kościoła pw Mikołaja Biskupa w Brzezinach oraz 

muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, co było równie cenne oraz pouczające jak 

wizyty w fabrykach. 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

 

 Program wyjazdu rozpoczął się od wizyty w firmie „Sztuka Beskidzka” , która znajduję 

się w Czechowicach Dziedzicach k/ Bielska Białej.  Firma prowadzona przez Witolda 

Więckowskiego ma olbrzymie doświadczenie w produkcji dywanów wykonywanych 

metodą tzw. handtaftingu. Podczas zwiedzania mogliśmy zapoznać się  z całym procesem 

produkcyjnym dywanów. Mieliśmy okazję podziwiać stuletnie krosna oraz sposoby 

przędzenia i barwienia sukna z którego wykonywane są później piękne, nowatorskie 

dywany, pledy oraz koce. 

 

                       

 

 Następnie udaliśmy się do fabryki Paged meble w Jasienicy k/ Bielska Białej. Jest to 

wielozakładowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji mebli giętych. Podczas 

zwiedzanie tego zakładu mieliśmy okazję przyjrzeć się procesowi produkcji w/w mebli. 

Przewodnikiem po fabryce był jeden z technologów, który dokładnie opowiedział nam o 

każdym szczególe produkcji oraz różnych sposobach gięcia drewna. Dzięki temu mamy 

większą wiedzę w zakresie wykonania i produkcji mebli oraz zdajemy sobie sprawę z 



przeszkód i możliwości tworzenia mebli giętych. 

                             

 

 

 Później udaliśmy się do firmy Kopp, pierwszej firmy, która na polski rynek wprowadziła 

podłogi wykonane z bambusa. Po miłym poczęstunku i zwiedzeniu wystaw znajdujących 

się w sklepie, zaproszono nas do wysłuchania prezentacji na temat historii firmiy oraz jej 

asortymentu. Dowiedzieliśmy się min. o sposobach zabezpieczania podłóg drewnianych, 

możliwościach montażowych, wadach i zaletach poszczególnych gatunków drewna.  

 

 Prezentacji swoich produktów w siedzibie firmy Koop zaprezentowała także firma 

Barrisol. Jest to firma specjalizująca się w produkcji i montażu podwieszanych oraz 

napinanych sufitów.  Sufity oparte są na nowoczesnej i innowacyjnej technologii. 

Wspaniale sprawdzają się nie tylko w obiektach użyteczności publicznej takich jak: 

pływalnie, hotele, sale gimnastyczne, restauracje, ale także w mniejszych obiektach jak 

mieszkania, domy jednorodzinne. 

 

                                



 

 Po dniu obfitującym w informacje udaliśmy się do hotelu Sezam w Machowa 

k/Tarnowa, gdzie zjedliśmy kolację oraz podsumowaliśmy dzień. 

 

DZIEŃ DRUGI 

 

 Następnego dnia, z samego rana, udaliśmy się do fabryki Paged Meble tym razem do 

zakładu w Sędziszowie Małopolskim. W produkcji mebli zastosowanie mają tutaj 

nowoczesne maszyny do obróbki drewna oraz do jego barwienia. Podczas wizyty w filii 

Paged Meble w Sędziszowie Małopolskim mogliśmy obserwować procesy jakim 

poddawane jest drewno podczas powstawania mebla z zastosowaniem w/w maszyn. 

 

                            

 

 Potem odwiedziliśmy Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie 

zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni. Najpierw wysłuchaliśmy ciekawej prezentacji 

dotyczącej życia i twórczości artysty, a potem zaproszono nas na pyszny poczęstunek.  

 Później udaliśmy się do pięknego, XV - wiecznego Kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa 

w Brzezinach. Naszym przewodnikiem był proboszcz Ks. mgr Józef Kłosowski, który 

opowiedział nam historię tego miejsca. Kościół zbudowany jest w całości z drewna 

modrzewiowego. Wnętrza zdobią bogate polichromie oraz ołtarz – pieta szkoły Wita 

Stwosza. Zwiedzanie w/w kościoła i jego okolic wzbogaciło naszą wiedzę o architekturze 

tego regionu. 

                                    



 

 Dzień zakończyliśmy wizytą w firmie Villa Glass Studio w Krośnie. Firma zajmuje się 

wyrobami ze szkła ( szkło artystyczne, fussing). W salonie firmy mogliśmy podziwiać różne 

wyroby ze szkła, nie tylko patery, wazony, ale także drzwi wykonane z kolorowego szkła w 

przeróżne wzory, panele szklane, umywalki, schody, przeszklenia stałe. Ta wizyta 

pozwoliła nam poznać  możliwości jakie daje szkło we wnętrzu. 

 

                                        

 

 Po dniu obfitującym w wiedzę udaliśmy się na kolację i wypoczynek do hotelu Sezam. 

 

DZIEŃ TRZECI 

 

 Ostatni dzień zwiedzania fabryk rozpoczęliśmy od firmy Nowy Styl w Krośnie. Jest to 

firma zajmująca się dystrybucją mebli, która działa na polskim rynku od 2002 roku. Na 

miejscu mieliśmy możliwość zapoznania się z linią mebli biurowych. Produkuje się tutaj 

podzespoły meblowe oraz meble przeznaczone do miejsc pracy i wypoczynku.  

Zwiedziliśmy całą fabrykę poznając dokładnie każdy etap powstawania mebla, począwszy 

od surowego drewna, a skończywszy na tapicerowaniu i zabezpieczaniu produktu. 



                                                                

 

 W późnych godzinach popołudniowych przyjechaliśmy do Italvelluti, gdzie po miłym 

poczęstunku, zaproszono nas do zwiedzania firmy. Okazało się, że firma Italvelluti jest 

czołowym dostawcą tkanin na polskim rynku oraz liderem w dziedzinie serwisu. Jako 

pierwsi na polskim rynku wprowadzili system sprzedaży materiałów na metry oraz 

specjalną kolekcję  tkanin przeznaczonych do zastosowania we wnętrzach publicznych np. 

restauracji, biur, kin. Materiały, które oferują są wytrzymałe, odporne na zabrudzenia, 

plamy, a ponadto dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Oferują szybki czas 

dostawy oraz służą radą w doborze tkanin. 

 

                          

 

     Po wyczerpującym dniu udaliśmy się do domu. Wycieczka była bardzo obfitująca w 

informacje. Dostarczyła nam wiedzy praktycznej, dzięki czemu projektowanie jest dla nas 

łatwiejsze, bardziej zrozumiałe. Poznaliśmy pewne przeszkody w tworzeniu, ale także 

ujrzeliśmy nowe możliwości. 
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