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Informacja prasowa 

Kaniewski Design z nowym dyrektorem zarządzającym 

 

Natalia Boimska-Blum objęła stanowisko dyrektora zarządzającego w studiu projektowym Kaniewski Design.            

Alicja Kaniewska nadal sprawuje funkcje wiceprezesa i dyrektora finansowego biura. 

Natalia Boimska-Blum to pierwsza osoba, z którą Janusz Kaniewski pracował przy projektach po powrocie do Polski z włoskiej 

Pininfariny. Współpraca zaowocowała wieloletnią przyjaźnią i mimo, że zawodowo rozstali się na kilka lat, to obiecali sobie, 

że pewnego dnia ponownie zaczną razem pracować. 

 

Przez ten czas Boimska-Blum pracowała m.in. w niezależnej agencji marketingowej 4FRAME, w której przez ostatnie dwa lata 

była dyrektorem zarządzającym. Zrealizowała także jeden ze swoich kreatywnych pomysłów, przy okazji, po raz kolejny 

udowadniając swoją skuteczność w zarządzaniu i powołując do życia markę modową. Dołączyć do Kaniewski Design, to dla 

mnie zaszczyt. Nie miałam cienia wątpliwości, że chcę kontynuować dzieło Janusza i poprowadzić jego firmę, o której zresztą 

często rozmawialiśmy. Niedługo przed swoją nagłą śmiercią napisał, w liście do redaktor naczelnej Design Alive, że biuro 

Kaniewski Design, to: „Najlepsza pracownia projektowa w branży „transportation” i wysokich technologii w tej części Europy. 

Tam pracują ludzie, których wszystkich, co do jednego sam wychowałem. Znają ten fach, znają mój gust, moją kreskę, moją 

etykę”. Te słowa były dla mnie najlepszą rekomendacją, powinny być także dla wszystkich klientów studia Kaniewski Design. – 

powiedziała Natalia Boimska-Blum. 

Jeszcze przed końcem 2015 roku został oddany do użytku wagon restauracyjny w pierwszym polskim pociągu wysokich 

prędkości - Intercity PesaDART dla PESA Bydgoszcz S.A., przy projektowaniu którego współpracowali Dominik Głąb i Mateusz 

Przystał – projektanci Kaniewski Design. 

Obecnie studio kończy prace nad dwoma innymi projektami motoryzacyjnymi. Data ich premiery nie jest jeszcze potwierdzona. 

Kaniewski Design znane jest przede wszystkim z projektów związanych z transportem czy przestrzenią publiczną, ale kamper 

i autobus to nie jedyne projekty nad którymi obecnie pracujemy. Ostatnio zaprojektowaliśmy m.in. lampę oraz portfel. Chcemy 

być naturalnym wyborem dla każdego producenta, który ceni swój czas i pieniądze a po projekcie spodziewa 

się funkcjonalności, ponadczasowości no i tego wyjątkowego je ne sais quai związanego ze stylem nabytym w prostej linii od 

Sergia Pininfariny”. - dodała Natalia Boimska-Blum, dyrektor zarządzający Kaniewski Design. 

 

**** 

Biuro projektowe Kaniewski Design jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych biur projektowych w Polsce. Nasza 

specjalizacja to zaawansowane wzornictwo, prototypowanie oraz wdrożenia dla przemysłu i instytucji. Projektujemy przedmioty, 

urządzenia, pojazdy, architekturę, przestrzeń publiczną i grafikę. Nasze strategiczne doradztwo w projektowaniu polega na stałej, 

profesjonalnej opiece nad projektem od koncepcji do skutecznego wdrożenia. Nasz design nie jest modny, więc nigdy nie wyjdzie 

z mody. Ponadczasowa elegancja i funkcjonalność to mądra inwestycja. 

Przedsiębiorstwom i osobom prywatnym oferujemy design na najwyższym światowym poziomie. 

Posiadamy unikalne na polskim rynku umiejętności jak planowanie cyklu życia produktu, czy projektowanie „family feeling” dla 

grup produktów.  

Więcej na www.januszkaniewski.com 

Zobacz, co u nas słychać na Facebooku https://www.facebook.com/JanuszKaniewskiDesign/ 
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Zuza Gąsiewska 
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