
Karmnik dla ptaków KLIPPO został przygotowany przez Tomasza 
i Macieja Niemiec w ramach projektu PRZEPIS NA MAŁY DIZAJN 
organizowanego przez Galerię Dizajn — BWA Wrocław. To projekt 
składający się z wystawy, publikacji oraz programu wydarzeń to-
warzyszących. W projekcie uczestniczyło 17 projektantów i grup 
projektowych, którzy przygotowali tytułowe przepis-instrukcje na 
proste do wykonania obiekty użytkowe. 

KLIPPO to zwycięska realizacja w ramach konkursu PRZEPIS 
NA WŁASNY DIZAJN, który odbył się podczas trwania projek-
tu. Tomasz i Maciej Niemiec stworzyli osiemnasty przepis udo-
stępniony — podobnie jak pozostałe — na licencji Creative 
Commons.



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Wytnij szablon dołączony do przepisu z kartki papieru w skali 1:1. 
Odrysuj szablon dwukrotnie na teczce A4. Następnie wytnij kon-
tur nożykiem. 

Rozetnij papierowy szablon wzdłuż przerywanych linii – będą to 
linie definiujące momenty zgięcia. Odrysuj linie zgięcia na kształ-
tach wyciętych z teczki. 

Wytnij dziurki w zaznaczonych miejscach — będą miejscami, 
przez które przeciągniesz kołki. 

Natnij delikatnie linie zgięcia nożykiem modelarskim. Zagnij linie 
do wewnątrz i uformuj charakterystyczne kształty daszków.  
W przypadku obu części karmnika postępuj dokładnie tak samo. 

Złóż ze sobą przygotowane dwie połowy karmnika postępując 
zgodnie z instrukcją. Połącz dwie połówki karmnika kołkami. 

Przewlecz sznurek przez dziurę w górnej części karmnika.

SKŁADNIKI

KLIPPO
[karmnik dla ptaków]

 × teczka A4 z folii PCV, grubość ok. 0,5 mm

 × 2 kołki meblowe lub 2 drewniane  
kijki o długości 25 cm i średnicy 6 mm

 × sznurek polipropylenowy o długości  
1,5 metra i średnicy 2 mm

 × nożyk introligatorski

 × ołówek

NIEMIEC DESIGN
Tomasz Niemiec i Maciej Niemiec

www.behance.net/niemiecdesign





Przepis na karmnik KLIPPO jest dostępny na licencji Creative Commons BY-NC-ND. 
Skorzystaj z pomysłu Tomasza i Macieja Niemiec i przygotuj samodzielnie karmnik! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Więcej na temat projektu PRZEPISU NA MAŁY DIZAJN na stronie:  
www.bwa.wroc.pl

Kuratorki projektu:  
Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan

Pozostałe przepisy przygotowali: 
Fontarte |  Grupa Projektowa odRzeczy |  Szymon Hanczar |  Bogdan Kosak |  
LIMO Design |  MALAFOR |  Karina Marusińska |  Noviki Studio Grafiki |  
Alicja Patanowska |  Paulina Plizga |  Robert Pludra |  pracownia k. |  Joanna Rusin,  
Jakub Sobiepanek |  Maja Szczypek (M.A.M Airbag) |  Nikodem Szpunar |  ZetPety
 

Przepisy oraz obiekty były prezentowane podczas wystawy, która odbyła się  
w Galerii Dizajn — BWA Wrocław. 
Zostały także zebrane w publikacji, którą można kupić w Galerii Awangarda  
i Galerii Dizajn oraz przez internet: 
ksiegarnia@bwa.wroc.pl (cena 10 zł + koszt wysyłki).

Mecenat:

Patronat medialny: 

Organizacja:

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego


