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SZANOWNI PAŃSTWO,

to już 23 edycja Nagrody im. Jana Baptysty Quadro. Nagroda i katalogi, które jej
towarzyszą, przypominają, jak bardzo zmieniło się nasze miasto. Na przestrzeni tych lat
powstało wiele nowych obiektów, które promują wspaniałą architekturę dorównującą
światowym trendom. Architekturę, która towarzyszy nam podczas mistrzostw
kajakarskich, wita na lotnisku, umożliwia zawieranie nowych umów, uprzyjemnia zakupy,
nocleg, studiowanie, a także zapewnia komfortowe mieszkanie.

W tak ekstremalnie trudnym czasie pandemicznym inwestorom udało się, mimo
przeszkód, zrealizować wiele interesujących projektów. Pandemia uświadomiła nam
szczególnie, jak ważna jest dla nas bliskość zieleni. Dziś świadomi mieszkańcy oczekują
odpowiedzialnych i ekologicznych decyzji projektowych. Coraz częściej rozmawiamy
o zmianach klimatu i o tym, jak istotne jest każde drzewo. Głos architektów w tej sprawie
jest coraz mocniej słyszalny i zauważalny, co znalazło odzwierciedlenie również
w tegorocznej edycji Nagrody.

Chcemy miasta pięknego, atrakcyjnego do życia, pracy i spędzania wolnego czasu.
Dziękuję wszystkim, którzy zgłosili obiekt do naszego konkursu.  
Odbywa się on dzięki Wam.

Już dziś zapraszam do zgłaszania inwestycji w kolejnych edycjach.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
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GENEZA NAGRODY

Być może brzmi to surrealistycznie, ale nie byłoby dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Poznania 
za najlepszą współczesną architekturę, gdyby nie… Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i jego 
współdziałanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Pod koniec lat 90 powstała w tym gronie idea przywrócenia na Starym Mieście elementów wystroju, 
które pominięto przy jego odbudowie. Były to różnego rodzaju rzeźby zdobiące niegdyś elewacje 
budynków, takie jak np. Madonny czy też rzeźba przedstawiająca Jana Baptystę Quadro, twórcę 
poznańskiego Ratusza.
W roku 1998 na podstawie nielicznych zachowanych materiałów źródłowych rzeźbiarz Romuald 
Łuczko wykonał jej kopię.
Jej model miał w sobie tyle uroku, że przyszło mi do głowy, aby wykorzystać go jako swoistego 
poznańskiego „Oskara”, promującego dorobek architektów. Kontekst był prosty. Promujemy poprzez 
symboliczną nagrodę rzeczową, którą będzie każdego roku odlew tegoż modelu, realizacje 
podobnie jak poznański ratusz powszechnie akceptowane i podobnie jak on stające się ikonami 
poznańskiej architektury.
Pomysł spodobał się władzom SARP-u, a stąd już był tylko krok do jego akceptacji przez Wojciecha 
Szczęsnego Kaczmarka, który jako prezydent miasta zgodził się na powiązanie nagrody z tym 
urzędem.
I tak w roku 1999 po raz pierwszy została wręczona nagroda za najlepszą realizację architekto-
niczną roku 1998 w Poznaniu. Otrzymał ją Klemens Mikuła, twórca poznańskiej Malty.

Poznań, 3 października 2018 roku.             Jacek Cenkiel

23 edycja 
 Nagrody Prezydenta  
Miasta Poznania  
za najlepsze realizac je 
 architektoniczne  
im. Jana Baptysty Quadro
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REGULAMIN NAGRODY QUADRO

§ 1.
Informacje ogólne.

1. Organizatorem Nagrody jest Miasto Poznań przy współudziale: Inicjatora Nagrody – UWI Inwestycje S.A., 
SARP – Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Poznań.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody oraz wyróżnień, a także organizację i tryb 
pracy Jury Nagrody.

3. Nagroda przyznawana jest raz do roku za zaprojektowany i zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie 
Poznania, oddany do użytku w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody, uznany przez powołane Jury za 
najlepszy spośród przedstawionych propozycji do Nagrody. Nagroda wręczana jest architektom – autorom 
zrealizowanego projektu.

4. Organizator przewiduje przyznanie jednej Nagrody Głównej i jednocześnie zastrzega sobie prawo do 
przyznania wyróżnień. 

5. Inicjator Nagrody oraz Organizator przewidują przyznanie Srebrnej Nagrody, wybieranej raz na 25 lat dla 
architektów, których obiekty zostały oddane do użytku w ciągu ostatnich 25 lat.

6. Inicjator Nagrody oraz Organizator przewidują przyznanie Złotej Nagrody, wybieranej raz na 50 lat dla 
architektów, których obiekty zostały oddane do użytku w ciągu ostatnich 50 lat.

7. Nagrodę stanowi statuetka Jana Baptysty Quadro.
8. Nagrodę wręcza Prezydent Miasta Poznania każdorazowo w październiku danego roku.
9. Sekretariat Nagrody znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Oddział Poznań, 

Stary Rynek 56, tel. 61 852 00 20, e-mail: poznan@sarp.org.pl.
10. Organizatorzy zapewniają honorowanie praw autorskich.

§ 2. 
Warunki zgłoszenia do Nagrody

1. Zgłoszenia obiektu do Nagrody mogą składać: każdy mieszkaniec miasta, wszystkie instytucje działające na terenie 
miasta, w tym także autorzy zrealizowanych obiektów oraz członkowie Jury.

2. Ogłoszenia o możliwości zgłaszania obiektów do Nagrody zamieszczane będą w prasie, na stronach 
internetowych Organizatora i Inicjatora Nagrody oraz w mediach społecznościowych.

3. Warunkiem skutecznego zgłoszenia obiektów jest: wskazanie zaprojektowanego i zrealizowanego obiektu 
architektonicznego na terenie Poznania, oddanego do użytku w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody; 
podanie nazwy obiektu, jego adresu, nazwisk autorów projektu, nazwy inwestora, daty oddania do 
użytkowania wraz z krótkim opisem obiektu i dokumentacją zdjęciową; zachowanie nieprzekraczalnego 
terminu do dnia 15 września danego roku.

4. Propozycje obiektu należy składać w sekretariacie SARP – Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział 
Poznań, współorganizatora Nagrody (osobiście w siedzibie, na skrzynkę e-mail bądź elektronicznie poprzez 
formularz zamieszczony na stronie http://poznan.sarp.org.pl).

5. Zgłoszone obiekty wstępnie przechodzą weryfikację, która obejmuje: datę ukończenia realizacji; skład 
autorski zrealizowanego projektu; adres obiektu.

6. Autorzy (lub zespoły autorskie) zgłoszeni do Nagrody zostaną poproszeni o zaprezentowanie zgłoszonej 
pracy w formie planszy wystawowej o wymiarach 70 × 100 cm w układzie pionowym, umożliwiającej 
ekspozycję. Makieta planszy konkursowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody.

7. Autorzy lub zespoły autorskie obiektów zgłoszonych do konkursu składają oświadczenia o: autorstwie 
zgłaszanego obiektu; przysługujących im osobistych lub majątkowych prawach autorskich do nadesłanych 
materiałów, w tym filmów i zdjęć, lub o innych uprawnieniach upoważniających ich do dysponowania 
tymi materiałami dla celów określonych w niniejszym konkursie, w wraz z podaniem autorów nadesłanych 
materiałów; akceptacji regulaminu Konkursu; jeżeli autorzy obiektów nie są autorami nadesłanych 
materiałów, oświadczają również, że autorzy tych materiałów zobowiązali się do niewykonywania nadzoru 
autorskiego w zakresie wykorzystania materiałów dla celów określonych w niniejszym konkursie.

8. Przez przystąpienie do konkursu autorzy (lub zespoły autorskie) udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 
nieograniczonej czasowo lub terytorialnie na korzystanie przez Organizatora oraz SARP z materiałów 
nadesłanych w formularzu zgłoszeniowym w celach promocji Miasta Poznania, w tym architektury Poznania 
oraz Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro, w następujący sposób oraz na 
poniżej wskazanych polach eksploatacji: dokonywania opracowań oraz zmian w utworach oraz tworzenia 
utworów zależnych; prezentacji materiałów i ich opracowań w całości lub części bez ograniczeń co do 
miejsca, czasu i formy, w tym wystawienia (w szczególności podczas wystawy pokonkursowej), wyświetlenia, 
a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet; reprodukcji, zwielokrotniania, 
rozpowszechniania oraz publikacji materiałów i ich opracowań za pomocą dowolnej techniki, w tym techniki 
cyfrowej; wprowadzania oraz przechowywania materiałów i ich opracowań w pamięci komputera.

10. Autorzy (lub zespoły autorskie) będący autorami materiałów nadesłanych w formularzu zgłoszeniowym 
zobowiązują się do niewykonywania nadzoru autorskiego w zakresie korzystania z nich dla celów 
określonych w niniejszym konkursie.

11. Ustalenia zapisów poprzedzających nie naruszają autorskich praw osobistych autorów prac.
12. Edycja Nagrody nie dochodzi do skutku, jeśli: zostaną zgłoszone maksymalnie dwa obiekty, a Jury nie 

wystąpi z własnymi propozycjami; zgłoszone obiekty nie odpowiadają warunkom przyznawania Nagrody.

§ 3.
Jury Nagrody

1. W skład Jury Nagrody wchodzą: Przewodniczący – Prezydent Miasta Poznania albo Zastępca Prezydenta 
Miasta Poznania odpowiedzialny za architekturę i urbanistykę; Sekretarz (Sędzia Referent) – osoba 
wskazana przez SARP Oddział Poznań; członkowie: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialny 
za architekturę i urbanistykę, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, 
Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania, Inicjator Nagrody, trzech przedstawicieli 

desygnowanych przez SARP Oddział Poznań –członkowie Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, jeden 
przedstawiciel desygnowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP.

2. Skład Jury przyjęty przez Prezydenta Miasta będzie podawany do publicznej wiadomości przed 
rozpoczęciem edycji Nagrody.

§ 4.
Organizacja i tryb pracy Jury

1. Bezstronność oceny i profesjonalizm rozstrzygnięć zapewnia Jury Nagrody.
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP Oddział Poznań) powołuje Sędziego Referenta pełniącego 

także funkcję Sekretarza Nagrody.
3. Sędzia Referent prowadzi dokumentację przebiegu prac Jury. W razie potrzeby opracowuje referat o zgłoszonych 

obiektach, sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny podczas całego przebiegu obrad Jury.
4. Jury pracuje dwuetapowo, na jednym posiedzeniu.
5. Wybór przez Jury obiektów do Nagrody podczas etapu zarówno pierwszego, jak i drugiego następuje w 

trybie konsensusu.
6. W przypadku braku konsensusu Przewodniczący zarządza głosowanie.
7. W pierwszym etapie Jury wybiera grupę obiektów nominowanych do Nagrody im. Jana Baptysty Quadro, 

które zostają zakwalifikowane do etapu drugiego. 
8. Wymogiem nominacji podczas pierwszego etapu jest uzyskanie głosów co najmniej  

trzech członków Jury, przy założeniu, że mogą oni głosować na kilka obiektów.
9. W ramach obrad Jury po zakończeniu etapu pierwszego dokonuje objazdu nominowanych obiektów, które 

zostały zakwalifikowane do etapu drugiego.
10. Podczas drugiego etapu członkowie Jury, głosując na pierwsze miejsce, mogą oddać tylko jeden głos. 
11. Przyznanie przez Jury ewentualnych wyróżnień w drugim etapie następuje w drodze dalszego głosowania.
12. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego.
13. Podstawę merytoryczną oceny stanowi realizacja obiektu w jego naturalnym środowisku i z uwzględnieniem 

elementów istniejącego otoczenia.
14. Wszelkie informacje o zgłoszonych obiektach są dla Jury jawne. 
15. Protokoły z obrad będą zamieszczone w dokumentach dotyczących Nagrody i przechowywane w sekretariacie 

współorganizatora Nagrody SARP – Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Poznań.
16. Decyzje i werdykt są ostateczne, bez prawa składania odwołań.
17. Obrady Jury są tajne.
18. W skład Jury nie mogą zostać powołane osoby, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby 

wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w stosunku do autorów lub zespołów 
autorskich obiektów przedstawionych do Nagrody. 

19. Członek Jury, wobec którego zaistniała sytuacja wskazana w ust. 18 po wyborze go do składu Jury, ma 
obowiązek rezygnacji z funkcji. Na miejsce członka składu Jury zostanie wybrana osoba zgodnie z § 3 
regulaminu Konkursu.

20. Członek składu Jury przy nominacji składa oświadczenie o braku okoliczności wskazanych w ust. 18 oraz 
zobowiązuję się do rezygnacji z funkcji w razie zaistnienia powyższych okoliczności po wyborze go do 
składu Jury zgodnie z ust. 19.

21. Pracą Jury kieruje Przewodniczący. Do jego obowiązków należy w szczególności: zwoływanie posiedzeń 
Jury, przewodniczenie obradom, nadzór nad przestrzeganiem warunków regulaminu Nagrody, 
przeprowadzanie głosowań, reprezentowanie Jury.

22. Werdykt, uzasadnienie werdyktu i ewentualne wnioski zostaną przekazane Prezydentowi Miasta i autorom 

przyznanej Nagrody.

§ 5.
0głoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników Nagrody obejmuje przedstawienie; obiektów nominowanych do Nagrody i ich autorów 
(wybranych w pierwszym etapie obrad Jury); obiektu i autorów, którzy otrzymali ewentualne wyróżnienie w drugim 
etapie obrad Jury; obiektu i autorów, którzy uzyskali Nagrodę Główną, oraz wręczenie statuetki Jana Baptysty 
Quadro autorom najlepszej realizacji wybranej przez Jury w drugim etapie obrad.

2. Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej ceremonii wręczania Nagrody. Dokładna data, 
miejsce (forma) zostaną podane na stronach współorganizatorów konkursu o Nagrodę: http://poznan.pl; 
http://poznan.sarp.org.pl; http://nagrodaquadro.pl.

3. Dopuszcza się podanie do publicznej wiadomości (przed ceremonią wręczenia Nagrody) listy obiektów 
nominowanych do Nagrody (pierwszy etap) i ich autorów w celu promocji architektury Poznania oraz 
Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. 

4. Publikacje o wynikach Nagrody powinny zawierać zarówno informację o obiekcie  
i autorach, którzy uzyskali Nagrodę Główną oraz otrzymali wyróżnienia, jak i o obiektach 
i autorach nominowanych do Nagrody. 

5. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie przekraczającym należytą staranność, w 

szczególności co do zdarzeń powstałych niezależnie od Organizatora w wyniku nieprzestrzegania 
regulaminu konkursu przez uczestników postępowania konkursowego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w sytuacji 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne nie uchybia to ważności pozostałych 
postanowień. W miejsce nieważnych postanowień należy stosować normy wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.
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NomiNowaNy 2020NomiNowaNy 2020  

NomiNowaNy 2020 NomiNowaNy 2020 

NomiNowaNy 2020NomiNowaNy 2020  

PlAc StAreGo BroWArU, Ul. rAtAJczAkA

Dom W BrzozAch, Poz 9

PrzeBUDoWA I nADBUDoWA BUDynkU 
ADmInIStrAcJI teAtrU PolSkIeGo W 
PoznAnIU, Ul. 27 GrUDnIA 8/10

Projekt:

Projekt:

Projekt:

mariusz więcek, maciej markiewicz 
– 1050 Pracownia architektury; 
Projekt zieleni: aneta mikołajczyk 
oraz zesPół Garte

Pl architekci

trabendo

NomiNowaNyNomiNowaNy 2020  2020 

NomiNowaNyNomiNowaNy 2020  2020 

NomiNowaNyNomiNowaNy 2020  2020 

PolSkI teAtr tAńcA, Ul. tAczAkA 8

BUDynek mIeSzkAlny WIeloroDzInny VIlDA 
PArk, Ul. DroGA DęBIńSkA

BUDynek mIeSzkAlny WIeloroDzInny 
rezyDencJA chWAlISzeWo

Projekt:

Projekt:

Projekt:

arPa architektoniczna  
Pracownia autorska  
jerzeGo GurawskieGo

litoborski+marciniak  
biuro architektoniczne sP. z o.o.

cdF architekci
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wyrówyróżżNieNieNieNie 2020 2020
Dom rozcIęty, Poz 4
Projekt: Pl architekci

oPinia jury o wyróżnionej realizacji:

W opisie autorskim projektanci przedstawili oczekiwania Inwestorów o chęci stworzenia domu o dopracowanych, minimalistycznych detalach,  
a jednocześnie skromnego w wyrazie. Podkreślili, że nie zależy im na wycieczkach studentów architektury. Kapituła Nagrody jednogłośnie 
przyznała wyróżnienie dla Domu Rozciętego za umiejętne wpasowanie domu w otaczającą zabudowę. Odpowiednie proporcje, konsekwencja 
jednorodnych rozwiązań a jednocześnie doskonałe operowanie materią sprawiają, że dom wraz z poznaniem zyskuje i coraz bardziej intryguje  
i zapada w pamięć. Dbałość o każdy detal otoczenia i delikatne wygrodzenie domu od ulicy zasługuje na duże wyróżnienie. Jury ma wrażenie,  
że wbrew woli Inwestorów, dom powinien stać się celem dyskretnych wycieczek studentów architektury.

Projekt: ultra architects sP. z o.o.
zeSPół BUDynkóW mIeSzkAlnych tróJPole, Ul. tróJPole 1

wyrówyróżżNieNieNieNie 2020 2020

oPinia jury o wyróżnionej realizacji:

Ten niewielki zespół budynków mieszkalnych położony poza centrum Poznania pokazuje potencjał synergii architektury i natury. Architekt 
pozbawiony tradycyjnych środków kształtowania architektury: wyrafinowanej funkcji, eksponowanej lokalizacji, budżetu, mając do dyspozycji 
najprostsze materiały i rozwiązania w swojej wypowiedzi odnosi się do bardzo uniwersalnej wartości, jaką jest środowisko naturalne i zieleń  
w środowisku życia człowieka. Drzewa tradycyjnie występujące w poziomie terenu tu zajmują przestrzeń trójwymiarową: znajdują się na terenie, 
balkonach oraz dachach. Stają się treścią architektury, przestrzeni, formy elewacji. Drzewo jako narzędzie wyrażania architektury, zwraca uwagę 
na wartości ważne we współczesnej dyskusji o zrównoważonym środowisku człowieka i relacji ze środowiskiem naturalnym. Jest to projekt, który  
w modelowy sposób pokazuje, jak kształtować formę niedrogich, utylitarnych osiedli mieszkaniowych, tworząc dobre i estetyczne środowiska  
do życia.
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oPinia jury o naGrodzonej realizacji:

Projekt otrzymuje nagrodę za zaprojektowanie unikalnej 
przestrzeni, tworzącej oryginalny i wyjątkowy klimat,  
w którym skala człowieka jest wartością podstawową.  
W obecnych latach, kiedy minimalizm i oszczędność środków 
jest wartością szczególnie cenioną, autor konsekwentnie 
realizuje odmienną ideę, w której charakter miejsca buduje 
bogactwo detalu oraz różnorodność zastosowanych 
materiałów. Mimo tej złożoności kompozycję cechuje 
szlachetność i harmonia, co świadczy o wysokiej wrażliwości 
i dużych umiejętnościach architektonicznych autora. Na 
uznanie zasługuje też sposób podejścia do pracy projektowej 
- ilość włożonej w projekt pracy i poświęconego czasu. 
Świadczy to o wyjątkowej pasji i zamiłowaniu do zawodu. 
Wymienione wartości pozwoliły na powstanie  
w Poznaniu miejsca, w którym człowiek, zieleń, architektura 
zafunkcjonowały w idealnej bliskości i zgodności.

ZwyciZwycięęZca Zca 20202020
noWy StrzeSzyn, etAP 1B, Ul. W. różAńSkIeGo

Projekt: szymon januszewski, Pracownia insomia
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lub pod późniejszego remontu. Udało się tego dokonać 
na podstawie pieczołowitej analizy dawnych fotografii. 
Największą zmianę w stosunku do stanu przed 
rozbiórki architekci wprowadzili natomiast w parterze, 
który uzyskał duże, sięgające podłogi witryny oraz 
wjazd do podziemnego parkingu. Za historycznym 
kostiumem znajduje się bowiem całkowicie współczesna 
żelbetowa forma, w której znajduje się ok. 50 mieszkań, 
łącznie z apartamentami ulokowanymi na poddaszu 
podwyższonym w stosunku do oryginału. Te najbardziej 
luksusowe mieszkania mają tarasy osłonięte gzymsem. 
Nagrodę przyznano jednak nie tylko za rekonstrukcję. 
Realizacja objęła bowiem też sąsiednią działkę, 
na której stanął całkowicie współczesny budynek 
o głębokich loggiach i elewacjach okrytych jasną 
ceramiką. Jurorzy uznali, że „w realizacji trafnie 
połączono zrekonstruowaną fasadę narożnej kamienicy 
ze współczesną formą i rozwiązaniem materiałowym 
segmentu uzupełniającego”. 
Odtworzona kamienica stanowi też udaną całość ze 
zrewaloryzowanym narożnym skwerem. Obok niskiej 
zieleni i drzew, powstał w jego obrębie rodzaj okrągłego 
tarasu z ławkami. Służy on także sezonowo lokalowi 
gastronomicznemu, który ulokował się w parterze 
„Żelazka”. W ten sposób nowy-stary budynek wrasta 
jeszcze silniej w otoczenie i dość szybko zaciera się 
pamięć o okresie, kiedy „Żelazka” nie było. 
Rekonstrukcja fasady zasługuje na uznanie, a jakość 
prac – na naśladownictwo. Brak większych kontrowersji 
związanych z odtworzeniem dawnej formy da się łatwo 
wytłumaczyć krótkim odstępem czasu między rozbiórką 
a odbudową. Niemniej, byłoby jeszcze lepiej, gdyby 
„Żelazka” nie trzeba było w ogóle rozbierać, a odnowie 
poddano by oryginalną konstrukcję. Warto mieć to 
na uwadze w przypadku innych kamienic, którym 
upływający czas i złe zarządzanie mogą wyrządzić 
podobne szkody.

20192019
kAmIenIcA „żelAzko”  
Przy Ul. oGroDoWeJ 19
Projekt: cdF architekci

Rekonstrukcja historycznych budynków budzi zazwyczaj kontrowersje i wywołuje gorące dyskusje. To jednak 
nie przypadek narożnej kamienicy u zbiegu ulic Krysiewicza i Ogrodowej odbudowanej w 2019 roku przez 
pracownię CDF Architekci prowadzoną przez Karola Fiedora. 
Dom zwany zwyczajowo „Żelazkiem” – od trójkątnej, zaoblonej w narożu formy wynikającej z kształtu 
działki – wrócił w przestrzeń miasta po kilku latach niebytu, co spotkało się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem 
poznaniaków oraz jurorów konkursu im. J. B. Quadro. „Żelazko” zostało uhonorowane przez sędziów 
nagrodą,  co było pewnym zaskoczeniem i kontrowersją. To bowiem pierwszy przypadek, gdy statuetka 
została przyznana nie za nowy lub zmodyfikowany historyczny obiekt, ale przede wszystkim za przywrócenie 
istniejącej wcześniej formy. 
Oryginalny neorenesansowy budynek z końca XIX wieku trzeba było niemal całkowicie rozebrać w 2011 roku, 
gdy prace budowlane na sąsiedniej działce naruszyły jego konstrukcję. Mimo, że kamienica była wcześniej 
w nienajlepszym stanie, niezmiennie stanowiła ważny punkt odniesienia w malowniczym zakątku centrum 
zamykając osie widokowe i górując nad gwałtownie obniżającą się w tym miejscu ulicą Ogrodową. 
Wyrwa w zabudowie była więc dotkliwa i miłośnicy dawnej architektury odetchnęli z ulgą, gdy nowy właściciel, 
firma Constructa Plus, zdecydował o odtworzeniu zewnętrznej formy budynku, zatrudniając projektantów z CDF 
Architekci. Pracownia była akurat po wyjątkowo udanej adaptacji i rozbudowie zabytkowych powojskowych 
budynków nagrodzonych także w konkursie im. J. B. Quadro – za rok 2015 (UBIQ 34). Dawało to duże szanse, 
że z równie wielką starannością projektanci podejdą do zadania w eksponowanym miejscu śródmieścia.
Architekci nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Zewnętrzna forma budynku została odtworzona z wielkim 
pietyzmem, projektanci badali nawet stare barwy elewacji na zachowanym fragmencie ściany. Na podstawie 
zdemontowanych podczas rozbiórki detali odtworzone zostały formy balustrad balkonów, ale najbardziej 
istotną rekonstrukcją było przywrócenie charakterystycznej narożnej wieżyczki, którą dom stracił podczas wojny 
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Strzeszyn to jedyna dzielnica mieszkaniowa wybudowana w Poznaniu po 1989 roku, która – mimo pewnych braków i niedociągnięć 
– tworzy przemyślaną całość. W strukturze dzielnicy widać sensowny zamysł, będący podstawą konkursowego projektu z 1986 roku. 
Trzymając się dość luźno tej koncepcji realizowano potem całą dzielnicę. Urbanistyka Strzeszyna, choć i tak niedoskonała, przewyższa 
zatem jakością inne osiedla. Gorzej z architekturą. Zarówno domy szeregowe, jak i wolnostojące oraz wielorodzinne, zasługują (z drobnymi 
wyjątkami) jedynie na solidną notę dostateczną.
W takim otoczeniu powstał w 2019 roku pierwszy etap zespołu zabudowy mieszkaniowej znacznie przewyższającej jakością nie tylko 
strzeszyńskie, ale i krajowe standardy. Nowy Strzeszyn, bo tak nazywa się mieszkalna enklawa w kwartale między ulicami Literacką, Epicką, 
Malewskiej i Różańskiego to dzieło pracowni Insomia kierowanej przez Szymona Januszewskiego. Biuro to ma na koncie wiele innych 
bardzo udanych realizacji mieszkaniowych oraz biurowych, ale Nowym Strzeszynem podniosło sobie (i innym) poprzeczkę jeszcze wyżej. 
Architekci z Insomii zaprojektowali na Strzeszynie szeregowe budynki, które łączą w sobie atuty mieszkania średniej wielkości i domu  
z ogródkiem. Całość wkomponowali w dorodny brzozowy zagajnik, a układ zabudowy podporządkowali istniejącej zieleni. W ten sposób 
udało się im zachować około 70 procent drzew, wśród których stanęły krótkie dwu- i trzykondygnacyjne zespoły nietypowych szeregowych 
domów. Metraże są tu jednak mniejsze niż w „normalnych” szeregowcach: mieszkania (najczęściej dwupoziomowe) mają przeważnie 
ok. 70 metrów kwadratowych. Przeważają lokale trzy i czteropokojowe. Wszystkie – jak to ma miejsce w przypadku większości projektów 
Insomii – optymalnie wykorzystujące metraż oraz dzienne oświetlenie. 
Na nowym Strzeszynie nie ma zatem zmarnowanych, „pustych” metrów kwadratowych, co wyraźnie widać nawet w nielicznych tu 
kawalerkach. Dość powiedzieć, że 32-metrowe mieszkanie ma tu oddzielną sypialnię oraz dwustronnie doświetlony pokój dzienny  
z aneksem kuchennym dającym się wyodrębnić jako osobne pomieszczenie z własnym oknem. Do tego lokator może cieszyć się ogródkiem  
i niezależnym wejściem z dworu.
Jednak nie tylko funkcjonalność oraz dbałość o zieleń wpływa na wyjątkowo wysoką ocenę Nowego Strzeszyna. Wielką rolę odgrywają też 
zewnętrzne formy budynków. Proste segmenty wykorzystujące kilka powtarzalnych modułów zostały zróżnicowane za pomocą oryginalnych 
ceramicznych okładzin w czterech barwach, drewna lub specjalnych ram pod pnącza. Wysokiej jakości jest stolarka okienna  
i detale. Uderza dbałość o to, by w stosunkowo gęstej zabudowie utrudnić zaglądanie sobie do wnętrz. Podobnie w przypadku ogródków – 
wydzielono je nieprzeziernymi płotami, ale zadbano o spójny wygląd ogrodzeń oraz ogrodowych komórek. 
Wreszcie, na uwagę zasługują kameralne piesze pasaże między budynkami oraz ogrodzeniami i miejsca do sąsiedzkiej integracji. 
W znacznej części segmentów uderza też brak garaży (podziemne zaprojektowane są tylko pod niektórymi budynkami). Miejsce na 
auta wydzielono przed lub nawet w prześwitach pod domami. To jedyny kompromis, na który architekci poszli z typowymi polskimi 
przyzwyczajeniami. We wstępnej fazie projektu enklawa miała być całkowicie uwolniona od ruchu kołowego, a miejsca postojowe 
przewidziano na jej obrzeżach. 
Pierwszy etap Nowego Strzeszyna pokazuje, że – mimo wielu przeszkód natury prawnej, finansowej i mentalnej – możliwe jest w Polsce 
zrealizowanie kameralnego zespołu niewielkiej zabudowy wysokiej jakości i szanującej w wyjątkowy sposób zastaną zieleń. Projekt 
przywodzi na myśl podobnego typu osiedla z Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii sprzed kilku dekad. Nieprzypadkowo. Szymon 
Januszewski nie robi tajemnicy z tego, że inspiracją były dla niego właśnie takie gęsto zabudowane, ale bardzo dobrze przemyślane 
inwestycje. Warto, żeby w jego ślady poszli również inni polscy architekci oraz deweloperzy.

W 22 edycji konkursu im. J. B. Quadro po raz pierwszy, 
oprócz głównej nagrody, jury przyznało wyróżnienie 
honorowe. W ten sposób nagrodzono dwie realizacje 
mieszkaniowe: jedną nacechowaną szacunkiem dla 
przeszłości miasta, a drugą – o formie i jakości niemającej 
jeszcze w Poznaniu swojego odpowiednika. 

noWy StrzeSzyn

Projekt: szymon januszewski, Pracownia insomia
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podwórze zyskało efektowne i lekkie domknięcie 
naprzeciw bramy. Oficyna niemal organicznie 
wtopiła się w kontekst dzięki rozbudowie 
utrzymanej w tym samym stylu co dolne 
kondygnacje. Oba budynki nie prezentowałyby 
się jednak tak dobrze, gdyby nie odnowa 
wspólnej przestrzeni podwórza. Udało się na nim 
„odbetonować” ok. stu metrów kwadratowych, 
na których zasadzono niską zieleń. Jest również 
miejsce do siedzenia i spotkań oraz nowa 
estetyczna wiata osłaniająca śmietniki.  
Przy fragmencie ślepej ściany zasadzono również 
pnącza. Wieczorem niskie, proste lampy nadają 
przestrzeni przyjazny charakter.     
Realizacja NMS Architekci pokazuje, jak 
kreatywnie można wykorzystać potencjał 
nieuświadomionej powszechnie, a jednocześnie 
bardzo istotnej przestrzeni podwórzy i oficyn.  
W obrębie poznańskiego śródmieścia znajduje 
się wiele zaniedbanych miejsc ukrytych za 
bramami kamienic. Podobnie jak miało to miejsce 
przy ul. 3 Maja, znaczna ich liczba oszpecona 
jest przez dobudówki, blaszane garaże lub 
parkujące bezładnie samochody. Brakuje na nich 
zieleni oraz małej architektury, która mogłaby 
służyć mieszkańcom. Tymczasem,  
w przeciwieństwie do mieszkań ulokowanych 
od frontu, lokale znajdujące się na tyłach posesji 
oferują mieszkańcom więcej ciszy i spokoju. 
Jednak stan wielu oficyn i zagospodarowanie 
części wspólnych znacznie obniżają wartość tej 
cennej śródmiejskiej tkanki. Nagroda  
za podniesienie jakości podwórza przy 
ul. 3 Maja powinna zachęcić właścicieli i 
administratorów do podjęcia podobnych działań.

20182018
BIUroWIec, nADBUDoWA ofIcyny I reWAloryzAcJA PoDWórzA Przy Ul. 3 mAJA 49c

Projekt: nms architekci

W samym centrum miasta od ponad czterdziestu lat straszy przestrzenna 
wyrwa przed Teatrem Polskim, która nie może doczekać się sensownego 
zagospodarowania. O wiele więcej szczęścia miało natomiast podwórze 
przy ul. 3 Maja, które znajduje się kilkanaście metrów od substandardowej 
przestrzeni przy teatrze. Powstała na nim najmniej widoczna (choć nie 
najmniej ważna) z nagrodzonych realizacji w konkursie im. J. B. Quadro: 
nowy biurowiec i rozbudowana mieszkalna oficyna autorstwa projektantów 
z pracowni NMS Architekci. By dostrzec oba budynki oraz całkowicie 
odmienioną przestrzeń kameralnego podwórza trzeba pokonać bramę 
frontowego budynku przy ul. 3 Maja.
Do 2011 roku w niskiej i dość chaotycznej zabudowie dziedzińca działała 
piekarnia, która ustąpiła później miejsca modelarni wytwarzającej 
architektoniczne makiety. Nieciekawie prezentowała się też dwupiętrowa 
oficyna przyległa do znacznie wyższej ściany sąsiedniej kamienicy. 
Brakowało niskiej zieleni, a wrażenie chaosu potęgowały parkujące 
wszędzie samochody. Zabudowa znajdowała się częściowo w rękach 
miasta, a częściowo – właścicieli NMS Architekci. Zmiana nastąpiła 
dzięki determinacji tych ostatnich oraz otwartości miejskich urzędników, 
którym udało się wspólnie wypracować właściwy model współdziałania. 
Przemianie przestrzeni kibicowali również mieszkańcy frontowego budynku.
W efekcie z podwórza zniknęły parterowe warsztaty i garaż, a zamiast nich 
w głębi działki powstał pięciokondygnacyjny biurowiec zespolony  
z oficyną – odrestaurowaną i nadbudowaną o dwa piętra. Biurowy 
budynek, w którym ulokowały się modelarnia i pracownia NMS Architekci, 
ma zupełnie współczesny charakter. Definiują go przede wszystkim 
wielkie przeszklone okna o nieregularnych podziałach ujęte w ramy 
elewacji okrytej płytami włóknocementowymi. Całość, wraz z całkowicie 
przeszklonym parterem i pionem klatki schodowej ma wyrazistą, ale bardzo 
lekką formę. Mieszczańskiej stateczności dodają budowli jedynie dwa 
ukłony w stronę starszej architektury. Pierwszy to ostatnia kondygnacja 
odwołująca się do tradycyjnego stromego dachu, a drugi to zaoblony 
narożnik korespondujący z podobnie ukształtowanym ryzalitem klatki 
schodowej oficyny. Tę ostatnią nie tylko nadbudowano, ale też wyposażono 
w windę oraz pion dostawianych balkonów urozmaicających przestrzeń. 
Obie inwestycje uwolniły podwórze oraz lokatorów frontowego budynku  
od widoków na ślepe ściany sąsiednich oficyn. Dzięki biurowcowi 
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zaskakującej, nieregularnej, rozrzeźbionej bryły oferującej bardzo różne widoki  
 w zależności od pozycji obserwatora. I tak np. od północy widać wąski 
wieżowiec, od południa – swego rodzaju wachlarz, a z placu Mickiewicza – 
„kopniętą” piramidę. Skala mierzącego 67 metrów budynku równoważy też 
pustkę oraz smutek przerośniętego i wyjątkowo źle przebudowanego ronda 
Kaponiera. Z kolei dwa podcięcia bryły nadają masywnej konstrukcji lekkość 
i uwalniają przestrzeń przy rondzie oraz na dziedzińcu łączącym biurowiec 
 z odrestaurowaną wcześniej Concordią (proj. Mariusz Wrzeszcz), która od 
2012 roku odgrywa rolę centrum designu. Bałtyk zgrabnie lokuje się także na 
zamknięciu długich osi widokowych i od razu wrósł w sylwetę miasta, którą trudno 
już sobie bez niego wyobrazić. Z bliska przyciąga uwagę regularnymi podziałami 
elewacji  z oknami, których wielkość uzależniona jest od stron świata. W intencji 
autorów „krata” elewacji to ukłon w stronę wyglądu Okrąglaka, tyle że „ramom” 
okien Bałtyku daleko jest do leykamowskich żyletek. Obłożone prefabryko-
wanymi elementami z ciemnego połyskliwego lastryka, są jedynie dekoracją, 
której grafitowy odcień (w pierwotnym projekcie: metaliczno srebrzysty) wciąż 
budzi kontrowersje. 
Nieoczywista bryła Bałtyku nie przekonuje każdego, wielu się z nią jeszcze 
oswaja, ale z pewnością budynek, wraz z atrakcyjną przestrzenią, która 
wytworzyła się między nim a Concordią, można zaliczyć w poczet współczesnych  
i bardzo udanych symboli miasta. „Bałtyk stanowi budynek zagadkę, budynek 
pytanie, budynek sugestię” – pisał w „Architekturze-Murator” poznański projektant 
 i wykładowca Piotr Marciniak. Dodajmy: jest także wyzwaniem – zarówno dla 
innych, mniej ambitnych inwestorów, jak i urbanistów, którzy powinni na nowo 
przemyśleć przyszły kształt okolicy trwale odmienionej przez skalę i formę 
architektonicznej „góry” o morskiej nazwie. 

Gdzie, jeśli nie w miejscu po wyburzonym kinie, można liczyć na zwroty akcji, 
emocje i zaskakujący finał? Tak właśnie było w przypadku biurowca Bałtyk, 
którego forma i skala daleko odbiegają od pierwotnych zamierzeń. Niewiele 
brakowało,  a zamiast nowej ikony miasta oglądalibyśmy przy Kaponierze 
budynek nie tylko mniejszy, ale i gorszy. 
Pod koniec lat 90. XX wieku zapadła decyzja o wyburzeniu kompleksu 
mieszkalnego z popularnym kinem Bałtyk (1929, proj. Sylwester Pajzderski) 
i zastąpieniu go kompleksem hotelowo-biurowym. Projekt dwuskrzydłowego 
obiektu zlecono trójmiejskiej pracowni Mat, ale do 2006 roku udało się 
zrealizować jedynie nieudany hotel Sheraton naprzeciw targów. Na szczęście 
koncepcja podobnego doń biurowca trafiła do szuflady, gdy poznański 
biznesmen Piotr Voelkel kupił przeznaczony pod niego teren i odsłoniętą po 
wyburzeniach dawną drukarnię Concordia z 1911 roku. 
W 2008 roku odbył się konkurs na nową koncepcję zabudowy, w którym 
architekci mieli dużo swobody w kształtowaniu bryły i gabarytów. Wśród prac 
znalazły się więc zarówno silne przestrzenne dominanty, jak i obiekty o skali 
zbliżonej do hotelu, drukarni i pawilonów MTP. Niską zabudowę preferowała 
miejska konserwator zabytków, więc zwyciężyła bardzo ostrożna propozycja 
biura Toya Design. Finalnie inwestor odłożył konkursowe prace ad acta i w 2010 
roku zaprosił znaną holenderską pracownię MVRDV słynącą z nietypowych 
i rzadko powtarzających się konceptów, takich jak m.in. dom dla seniorów 
WoZoCo i kompleks mieszkalny Silodam w Amsterdamie, pawilon holenderski na 
EXPO 2000 w Hanowerze czy krzyżówka domu mieszkalnego z halą targową  
w Rotterdamie. 
Holendrzy, którzy poznańską inwestycją zadebiutowali na polskim gruncie, długo 
pracowali, by sprostać narzuconej przez miasto idei płynnego przejścia od skali 
Sheratonu do dozwolonej już wówczas wyższej formy przy Kaponierze. Powstało 
kilkadziesiąt makiet, które przybliżały projektantów do finalnego projektu: 

20172017
Bałtyk tower

Projekt: wsPółPraca:
mVrDV
Ultra Architects

I no natkaniec/olechnicki Architekci
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Rzadko się zdarza, by problemy z parkowaniem zaowocowały nietypową, przyjazną i wysokiej klasy architekturą – tym bardziej   
w historycznym otoczeniu. Taki szczęśliwy przypadek odnotować możemy przy ul. Za Bramką na Starym Mieście, gdzie stanęła hybryda 
biurowca i wielopoziomowego parkingu, którego zadaniem było m.in. zastąpienie miejsc postojowych od lat szpecących plac Kolegiacki.
Inwestorem było tu Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, a projekt nagrodzony statuetką Jana Baptysty Quadro wykonało biuro Ultra 
Architects. Wcześniej, mimo niewątpliwego talentu tworzących pracownię projektantów średniego pokolenia: Marcina Kościucha  i Tomasza 
Osięgłowskiego, nie cieszyła się ona w Poznaniu takim wzięciem jak inne biura dostarczające rutynowych rozwiązań. W przebiciu się na 
lokalnym rynku pomógł architektom z pewnością krajowy sukces ich wyjątkowego domu nad morzem zrealizowanego  w 2012 roku.

 Jak to bywa w przypadku najlepszych projektów, biurowiec Za Bramką jest wynikiem długiego i twórczego namysłu, trafnej analizy sytuacji oraz 
krytycznego podejścia do tematu. „Wywróciliśmy założenia inwestora do góry nogami, a właściwie nie my (…), tylko przepisy” – opowiadali 
prasie projektanci. Pierwotnie przy ul. Za Bramką miał bowiem stanąć czterokondygnacyjny parking naziemny, ale – po analizie m.in. 
przepisów dotyczących zacieniania – architekci uznali, że nie można zbudować tu tak masywnej bryły. Parking trafił więc głównie pod ziemię, 
a na powierzchni zrobiło się miejsce na biura i usługi. 

 Kontekst był tu bardzo niejednorodny. Z jednej strony barokowy gmach Urzędu Miasta przy wąskiej uliczce o średniowiecznej proweniencji,  
 a z drugiej – chaos podwórzy, oficyn i przypadkowych baraków na tyłach kamienic przy ul. Garbary. Budynek ma więc dwa oblicza: spokojne 
i neutralne od strony ulicy oraz dynamiczne, niemal rzeźbiarskie – na tyłach, gdzie pojawiły się tarasowe uskoki. Nie był to jednak kaprys, lecz 
wynik analizy. Takie rozwiązanie zapewnia sąsiednim budynkom optymalną ilość światła i ciekawe widoki, a użytkownikom  biur – przyjazną  
i swobodną przestrzeń wypoczynku na nieregularnie powycinanych tarasach obsadzonych zielenią. 

 Od frontu o swobodzie nie ma mowy. Na czterokondygnacyjnej elewacji okrytej gięto-ciągnioną siatką panuje dyscyplina i podporządko-
wanie otoczeniu: naprzemienny, równy rytm okien i gzymsy między piętrami nawiązujące do historycznej zabudowy. Nic tu nie sugeruje 
oryginalnego i lekkiego rewersu biurowca. Jedynie lekkie załamanie fasady koresponduje z łukiem ulicy, a cofnięta część parteru nadaje 
fasadzie dynamiki, kierując wzrok pieszego ku głównemu wejściu. 

 Od podwórza przeszklone fasady, ożywione perforowanymi panelami osłaniającymi przewietrzacze, otwierają się na swego rodzaju tarasową 
dolinę między dwoma skrzydłami budynku. Projektantom udało się ponadto wygospodarować przyjazny placyk między biurowcem  
a budynkiem Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych. Atrakcją są tu wymyślone przez Ultra Architects lampy uliczne  
 z budkami lęgowymi dla ptaków.  

 W środku budynku panuje prostota. Dominują beton, jasne barwy i obszerne przeszklenia, dzięki którym wnętrze zdaje się przenikać  
z tarasami wyłożonymi drewnem i obsadzonymi zielenią. Pochodną nietypowej bryły jest za to nieco skomplikowany i mało intuicyjny układ 
komunikacyjny, dzięki któremu wędrówka po niższych kondygnacjach staje się czasem wyzwaniem. Przebywanie i praca w pomieszczeniach 
przyległych do tarasów są jednak przeważnie przyjemnością. Chciałoby się, żeby większość biurowców była tak przyjazna i oryginalna. 
Warto też powtarzać równie otwarte podejście służb konserwatorskich do współczesnej architektury lokowanej w zabytkowym kontekście. 
Biurowiec Za Bramką pokazuje, że umiejętnie ukształtowana nowoczesna forma i materiały mogą doskonale współgrać z otoczeniem  bez 
cienia naśladownictwa lub pastiszu historycznych rozwiązań. 

20162016
Biurowiec i ParkinG Przy ul. za Bramką

Projekt: Ultra Architects
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Kantyna została więc pieczołowicie odrestaurowana, przekryta nowym dachem i zaadaptowana na potrzeby architektów. We wnętrzu podkreślono białym kolorem 
autentyczną ciesiółkę i nieotynkowane ceglane ściany, zestawiając je z naturalnym drewnem podłóg i mebli oraz stalą i szkłem balustrad. Na zewnątrz, po renowacji 
wojskowego budynku, na elewacjach uczytelniły się poziome pasy ciemniejszej glazurowanej cegły, do których nawiązano, tworząc poziome podziały z grafitowej 
blachy oplatające wszystkie budynki. 

Nie ma tu jednak, jak np. w Starym Browarze, formalnych odniesień czy wręcz powtórek historycznych detali. Biurowiec i pawilon są szczerze współczesne. Jak 
tłumaczył Dominik Banaszak, jeden z projektantów kompleksu: „poszanowanie historycznego kontekstu odbywa się na różnych płaszczyznach, od usytuowania (…)  
z zachowaniem zabytkowego drzewostanu po wprowadzenie ręcznie formowanej, wykonywanej na specjalne zamówienie cegły na elewacjach nowej zabudowy”. 

Płaszczyzny okryte cegłą wprowadzono w tylnej, czterokondygnacyjnej części biurowca oraz od strony sąsiadującego z nim osiedla. Skrzydło flankujące kantynę jest 
niższe i od strony dziedzińca niemal transparentne, więc nie konkuruje z zabytkiem. Za mankament można uznać jednak dość agresywne podejście z kubaturą budynku 
pod okna zbudowanych kilka lat wcześniej bloków. Od architektury wysokiej klasy oczekuje się przecież nie tylko wybitnych rozwiązań materiałowych lub formalnych, 
ale i wrażliwości na innych użytkowników przestrzeni.
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Po siedmiu latach Nagroda im. Quadro wróciła w 2015 roku na teren dawnych koszar przy ul. Wojskowej. Jednak tym razem historyczne zabudowania zostały 
przekształcone nie w drogie apartamenty, lecz w wyjątkowo starannie opracowany kompleks biurowy noszący nazwę Ubiq 34. Po raz kolejny, po Starym Browarze 
i City Parku, okazało się, jak duży potencjał tkwi  w dziewiętnastowiecznych ceglanych obiektach, niegdyś lekceważonych jako „prusackie dziedzictwo”, a dziś 
traktowanych  jako jeden z wyróżników poznańskiego krajobrazu.

Ubiq 34 został zaprojektowany przez poznańską pracownię CDF Architekci, która – pod przewodnictwem Karola Fiedora – zaistniała silnie w Poznaniu na początku 
XXI wieku, realizując dwa biurowe wieżowce u zbiegu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej oraz obiekt handlowo-biurowy przy ul. Piątkowskiej. Kameralny kompleks przy 
Wojskowej to triumfalny powrót pracowni na poznański grunt, gdzie przez dekadę była nieco słabiej obecna. Przez ten czas architekci z CDF mieli za to szansę oswoić 
się  z zabytkową ceglaną materią, projektując centrum handlowe Wzorcownia w dawnej fabryce fajansu we Włocławku.  

Ubiq 34 to mniejsza skala niż wieżowce czy galeria handlowa. Może dlatego była tutaj okazja, by skupić się na detalach oraz szacunku do zabytku, który udało się 
kulturalnie połączyć z nowoczesnymi formami. Kompleks składa się z trzech budynków: dawnej kantyny oficerskiej zaadaptowanej na restaurację i siedzibę pracowni 
CDF, nowego biurowca z parkingiem podziemnym i niskiego pawilonu przeznaczonego na spotkania i konferencje. 

Zbudowany na planie litery L obiekt biurowy stanowi swego rodzaju ramę dla zabytku eksponowanego na pierwszym planie  od strony wysadzanej kasztanowcami 
pieszo-jezdnej alei. Bryły zakomponowano tak, by utworzyć między nimi kameralny dziedziniec ukryty za dawną kantyną. Wielkim atutem całego założenia jest wysoki 
starodrzew przenikający się z zabudową.  To wielka wartość dodana tej realizacji, doceniona przez projektantów, którzy historyczny i przyrodniczy kontekst uznali za 
szczególnie cenny.

20152015
komPleks biurowo-usłuGowy UBIQ 34
Projekt: cDf Architekci,

karol fiedor

26



28 29

W ten sposób PURO wcielił się w rolę naturalnego łącznika między historyczną zabudową 
a stricte współczesną architekturą meblującą z wolna północną pierzeję Małych Garbar. 
Porządkuje też choć trochę wyjątkowo nieprzyjazne północne obrzeża staromiejskiego 
kompleksu, okrojone w latach 70. XX wieku trasą szybkiego ruchu. 
Mimo swoich 139 pokoi PURO wydaje się kameralny, m.in. dzięki przyjaznym wnętrzom 
parteru, gdzie lobby i restauracja łączą się płynnie z sympatycznym wewnętrznym 
dziedzińcem. Latem obie przestrzenie perfekcyjnie się uzupełniają, a przez cały rok 
przyciągają nie tylko hotelowych gości. We wnętrzach restauracji autorstwa londyńskiego 
studia Blacksheep króluje współczesny eklektyzm: udane połączenie form i wzorów 
inspirowanych różnymi dekadami XX wieku ze wskazaniem na ponadczasową elegancję 
lat 60. – bardzo przyjemna odmiana po międzynarodowej sztampie hotelowych sieciówek. 
Niestety, na hotelowej mapie Poznania PURO pozostaje wyjątkiem. Musi być jednocześnie 
odtrutką na Sheratona, jak i na młodsze od siebie hotele, których twórcy nie chcą pójść  
w ślady tej przyjaznej, udanej inwestycji.

20142014
hotel Puro

Projekt: ASW Architekci

Ankiersztajn,
Stankiewicz,
Wronski

Inwestycja na Starym Mieście. Prestiżowe zadanie, ale i komplikacja, zwłaszcza gdy projektanci chcą 
postawić na współczesne formy wyrazu. Nasiąknięty historią kontekst, kameralna skala, konserwatorskie 
wytyczne, oczekiwania mieszkańców oraz inwestorów wysoko windują poprzeczkę. W dobrym stylu,  
 w wąskim przedziale między pastiszem a naśladownictwem, udało się ją przeskoczyć poznańskiej 
pracowni ASW (Michał Ankiersztajn, Dariusz Stankiewicz i Jarosław Wroński), która zaprojektowała hotel 
sieci PURO na Starym Mieście, trzeci tego typu obiekt tego inwestora w kraju (po Krakowie i Wrocławiu). 
Wieloletnie doświadczenia architekci z ASW gromadzili do 2005 roku m.in. w ramach biura Pentagram.  
 Z architekturą hotelową mieli do czynienia, projektując rozsiane po kraju obiekty dla sieci Ibis i Qubus 
 (min. poznański hotel Ibis przy ul. Kazimierza Wielkiego). Udaną operację na styku nowej i dawnej tkanki 
(już jako ASW) przeprowadzili z kolei na Chwaliszewie za pomocą narożnej plomby przy ul. Czartoria.
Na Starym Mieście między ulicami Żydowską, Wroniecką i Stawną, na obszernej parceli po kamienicach 
wyburzonych po wojnie w twórczy sposób połączyli nowe ze starym, nawiązując zarówno do charakteru 
ulic prowadzących do Starego Rynku, jak i dawnej synagogi. Trójkątne szczyty kontynuują typowy rytm 
kamieniczek, ale nie kopiują ich kształtów. Przekrzywione, nieregularne trójkąty tworzą dynamiczny 
wzór, który zdaje się prowadzić wzrok ku sylwecie byłej żydowskiej świątyni. Jest cytat, lecz nie ma taniej 
dosłowności, projekt ociera się o estetykę postmodernizmu, ale robi to w dobrym stylu. 
Od strony ul. Stawnej hotel ucieka od tego rodzaju historycznych konotacji; widać tu bardziej autorskie 
podejście: ciemna połać dachu płynnie przechodzi w północną elewację z szachownicą dużych okien – 
rozpoznawczym znakiem hoteli tej sieci. Sporej wielkości bryła unika w ten sposób monotonii,  ale  
i nadmiaru. Swój współczesny rodowód budynek komunikuje też nieregularną kompozycją jasnych płyt 
cementowo-wapiennych, którymi obłożono elewację, choć akurat ten, dość ostatnio popularny, materiał 
rodzi obawy o jego przyszłą trwałość i estetykę. 
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bryły. I choć Bramie nie brak pewnych mankamentów (brak wyjścia z holu 
bezpośrednio nad rzekę, zbędny zygzak ścieżki prowadzącej do wejścia 
lub taras na dachu bez windy dla niepełnosprawnych), to ożywiana 
licznymi imprezami  i czasowymi wystawami, wrosła w śródecki pejzaż, 
uczy, że możliwe jest współgranie nowej architektury z zabytkowym 
otoczeniem, oraz idealnie wpisuje się w powolny powrót miasta nad 
Wartę i Cybinę.

20132013
Ichot – Brama Poznania

Projekt: Arkadiusz emerla,
maciej Wojda AD ArtIS emerlA WoJDA SP. j.
(w momencie Przyznania naGrody: AD ArtIS emerla,
JaGiełłowicz, Wojda)

Kostka w kolebce polskiej państwowości. Tak najkrócej można 
zaanonsować budowlę, która wyrosła na śródeckim brzegu Cybiny, 
wprawiając  w zakłopotanie konserwatywną część mieszkańców. Brama 
Poznania, czyli „interaktywne centrum interpretacji dziedzictwa, to bowiem 
nie tylko wrota prowadzące w odległą przeszłość, ale też portal  
do uczciwie pomyślanej nowoczesnej architektury o bezkompromisowym 
charakterze. Bo choć gmach znajduje się w otoczeniu nasyconym 
historyczną symboliką, w ogóle nie cytuje i nie przetwarza dawnych form; 
odcina się od nich, wyraźnie podkreślając czas, w którym powstał. 

Ta projektowa odwaga to nie przypadek, lecz rezultat konkursu na, jak 
to wtedy określano – ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego) – placówkę mającą opowiadać m.in. w nowoczesny sposób   
o początkach Poznania i historii lokalnego Kościoła. Była to kolejna odsłona 
rewitalizacyjnych działań na Śródce, rozpoczętych po 2005 roku,  
by ożywić odciętą od miasta i zapuszczoną minidzielnicę. 

W 2007 roku połączył Śródkę z Ostrowem Tumskim przywrócony pieszy 
most Cybiński (dziś: Biskupa Jordana) wykonany z przęsła starego mostu 
św. Rocha. Zaczęły się też renowacje śródeckich zabytków i kamienic, 
 a w 2009 roku ujrzeliśmy zwycięski projekt Bramy Poznania autorstwa 
krakowskiej pracowni AD ARTIS Emerla, Jagiełłowicz, Wojda, która 
miała wtedy na koncie kilka realizacji biurowych i mieszkaniowych oraz 
krakowskie centrum handlowe Bonarka. W tym samym czasie biuro 
zwyciężyło też w innym poznańskim konkursie – na uzupełnienie zabudowy 
przy ul. Szyperskiej i Estkowskiego. W tym przypadku nie doszło jednak  
do realizacji projektu. 

Na Śródce architekci zaproponowali nadwieszony nad korytem Cybiny 
betonowy sześcian połączony z drugim brzegiem i pozostałościami Śluzy 
Cybińskiej za pomocą zabudowanej kratownicowej kładki. Kostkę rozcięto 
przeszkloną szczeliną prowadzącą od wejścia do jasnego holu i dalej 
do pozbawionych okien wnętrz ekspozycyjnych. „Postanowiliśmy nową, 
surową formę budynku skorelować z historyczną zabudową, ale nie  
w sposób dosłowny, lecz spróbować stworzyć bardziej iluzoryczne, 

mentalne powiązanie – poprzez szczelinę widokową (…) ukierunkowaną 
na katedrę” – tłumaczyli autorzy zamysł, dzięki któremu już od chwili 
wejścia gość Bramy ma wgląd na świątynię, która zdaje się pełnić rolę 
pierwszego i ostatniego autentycznego eksponatu. Betonowe pudełko 
jest bowiem opakowaniem dla wizualizacji i interaktywnych instalacji 
opowiadających o historii. Katedra przypomina o sobie podczas 
doświadczania tych nowoczesnych atrakcji, gdy zwiedzający pokonują 
szklane mostki przecinające szczelinę.

Masywne pudełko Bramy wydaje się jednak dość lekkie nie tylko dzięki 
rozcięciu, ale też realizacji inżynieryjnego wyzwania, którym było 
spore nadwieszenie bryły nad korytem Cybiny. Efekt lekkości wzmacnia 
jasny, gładki beton architektoniczny. To jego wysoka jakość, kilkakrotnie 
poprawiana  w trakcie budowy, silnie wpływa na pozytywny odbiór surowej 
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 Biurowe wnętrza, urządzone m.in. przez poznańską pracownię Ultra Architects oraz Magdalenę Bakker i Hannę Włodarczyk, też 
odbiegają od typowych dla Polski standardów. Na ascetycznym tle surowych betonowych ścian wzrok przyciągają urządzenia 
sportowe, kabiny do rozmów telefonicznych, siedziska lub swego rodzaju namioty służące izolacji i wypoczynkowi. Mniej surowo jest 
na parterze, gdzie umieszczono m.in. żłobek, przedszkole oraz stołówkę, a także sale urządzone w eklektyczny sposób za pomocą 
mebli, które można było kupić na Allegro. 

Wypełniony pracownikami i codzienną krzątaniną biurowiec został oswojony i zaakceptowany przez zatrudnionych tu młodych ludzi. 
Swobodna forma biura jest swego rodzaju echem o wiele bardziej nietypowych rozwiązań znanych z siedzib technologicznych firm 
z Krzemowej Doliny. Pixelowi trochę brakuje takiego szaleństwa, ale i tak jest to biurowiec, którego rozwiązania architektoniczne i 
przestrzenne warto powtarzać w Poznaniu jak najczęściej.

20122012
Budynek biurowy PIXel
Projekt: JemS Architekci

olGierd JaGiełło,
Paweł natkaniec,
maciej miłobedzki,
marcin Sadowski,
Jerzy SzczePanik-Dzikowski

Architektoniczny klejnot w przestrzennym bałaganie. Stoi przy ruchliwej ul. Grunwaldzkiej, między Stadionem Miejskim  a os. Kopernika. 
Pixel to pierwszy w Poznaniu zrealizowany projekt cenionej warszawskiej pracowni JEMS Architekci, przez wielu uważanej za najlepsze 
biuro architektoniczne w kraju. Nic dziwnego: stołeczni projektanci mają na koncie bardzo udane obiekty mieszkaniowe i usługowe,  
w tym unikatowy biurowiec spółki medialnej Agora w Warszawie, zrealizowany w wyniku perfekcyjnej współpracy architektów  
z zamawiającym. W Poznaniu dziełem JEMS jest także nowe skrzydło Biblioteki Raczyńskich, otwarte rok po Pixelu. Wyłoniony  
w konkursie projekt książnicy jest starszy od koncepcji biurowca, ale musiał dłużej czekać na realizację. 

 Inwestorem Pixela była firma Garvest Real Estates, a ekologiczny biurowiec od samego początku projektowany był z myślą  o jednym 
użytkowniku – portalu aukcyjnym Allegro. Jest on zresztą tylko jednym z pięciu obiektów, które docelowo mają tworzyć biurowy 
kompleks. Budynki (obecnie w trakcie realizacji) mają zostać zorganizowane wokół wspólnego dziedzińca, na który wychodzić będą 
charakterystyczne, szachownicowo rozplanowane loggie – znak rozpoznawczy całego kompleksu i oddanego do użytku biurowca. 

Tego wyróżnika przywodzącego na myśl duże piksele, od których kompleks wziął swoją nazwę, nie widać jednak z ulicy. Masywna 
bryła nie jest jednorodna i Pixel ma dwa różne oblicza. Od frontu siedmiokondygnacyjny budynek nie epatuje niczym oryginalnym. 
Przeszklona elewacja, w której odbija się rozedrgana przestrzennie okolica, może kojarzyć się z wysokiej klasy standardowym 
biurowcem. Ożywia ją jedynie podział na trzy dwukondygnacyjne części zwieszające się nad parterem, gdzie akcentem jest 
dynamiczne podcięcie w strefie wejścia. 



34 35

Spokój i elegancję rytmicznej kompozycji pięciu bloków podkreślono za 
pomocą elewacji o symetrycznym rysunku wąskich okien okrytych jasnymi 
płytami z kamienia. O przyznaniu nagrody zdecydowała także funkcjonalność 
wnętrz. „Bardzo łatwo można [je] zaadaptować zarówno na duże, jak i małe 
biura” – mówił „Gazecie Wyborczej” członek jury Wojciech Krawczuk. 

Na ten efekt trzeba było jednak poczekać. „Biuro Rhode Kellermann 
Wawrowsky zaproponowało inwestorowi, firmie ubezpieczeniowej Warta, 
biurowce jak na nasze miasto niezwykłe” – opisywała nietypowy projekt 
prasa już w 2000 roku. Od tego czasu do realizacji minęła dekada, zmienił 
się inwestor (Alco Investments), a gdy w 2011 roku plac budowy opuszczali 
robotnicy, RKW miało w Polsce już kilka znacznie większych realizacji, w tym 
bardzo udany stadion piłkarski w Gdańsku. 

Poznański projekt jest jednak szczególny, bo jego autorem jest Wojciech 
Grabianowski, rodowity poznaniak, który w niemieckiej RKW pracuje od 
początku lat 70. XX wieku i po latach został współwłaścicielem firmy. „To 
zaszczyt i wyróżnienie otrzymać nagrodę od miasta, w którym spędziłem 
pierwsze 27 lat mojego życia”, mówił dziennikarzom. Biurowce przy Murawie 
nie były ostatnim słowem, które jego biuro powiedziało w Poznaniu. Później 
przyszedł czas na odnowę Okrąglaka i biurowo-handlowy budynek Półwiejska 
2. Ale to winogradzkie biura są chyba najbardziej autorską, kompletną  
i ponadczasową wypowiedzią projektantów z RKW w naszym mieście.

20112011
mUrAWA offIce PArk

Projekt: JemS Architekci

Przy ul. Murawa wiele rzeczy poszło niezgodnie z dawnymi planami   
z bardzo różnym rezultatem. Przede wszystkim nie powstał tutaj planowany na 
początku lat 70. kompleks handlowo-usługowy pomiędzy Cytadelą   
a os. Wichrowe Wzgórze. Zamiast niego pod koniec dekady Gierka wyrosły 
bliźniacze biurowe wieżowce, a w III RP dwie enklawy mieszkaniowe oraz 
urbanistyczna pomyłka: sporych rozmiarów pudło sklepu Castorama przy 
rondzie Solidarności. Na uzupełnienie nową zabudową długo czekała 
z kolei wschodnia strona ulicy, gdzie na początku drugiej dekady tego wieku 
ostatecznie powstał kameralny kompleks biurowców Murawa Office Park.  
Dość przypadkowo kształtowane zagospodarowanie okolicy zaowocowało 
więc z jednej strony chybionym marketem budowlanym, a z drugiej – 
wyjątkowo udanym obiektem uhonorowanym Nagrodą im. Quadro. 

W chwili otwarcia wyjątkowość Murawa Office Park polegała na tym, że 
było to zupełne przeciwieństwo typowego biurowca z pierwszych dekad 
transformacji. Nie ma tu epatowania skalą, bogactwem i doraźnie pojmowaną 
nowoczesnością. Jest za to prostota, umiar i ponadczasowość oraz wielki 
szacunek dla otoczenia. Plany biurowej inwestycji budziły z początku 
kontrowersje w okolicy zabudowanej domami jednorodzinnymi. Stąd też 
pomysł projektanta, by podporządkować się charakterowi sąsiadów i od 
ulicy rozbić bryłę na pięć niskich, trzykondygnacyjnych kostek zespolonych 
przeszklonymi łącznikami, a na tyłach, od strony ogrodów, stopniowo 
redukować wysokość za pomocą obszernych tarasów. Samochody, które 
mogłyby zastawić sąsiednie uliczki, ukryto na obszernym podziemnym 
parkingu. 
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Iuridicum nie jest jednak dziełem skończonym. Konkursowa praca przewidywała budowę części administracyjnej w głębi, od południa, 
oraz biblioteki – pomiędzy ulicą a zrealizowaną już częścią. Oba skrzydła nie powstały do dziś, a cały teren pozostaje ogrodzony starym 
murem, co nieco izoluje i osłania ulokowany w głębi budynek. Uzyskany w ten sposób efekt łączy w pewnym stopniu dwa typy zabudowy 
charakterystyczne dla alei Niepodległości: publiczną i monumentalną w ścisłym śródmieściu oraz willową – w pobliżu Cytadeli. Iuridicum 
nie jest jednak w stanie zrównoważyć dwóch silnych dominant pod przeciwnej stronie ulicy: dawnego hotelu Polonez i zbudowanego już 
po nim masywnego gmachu Urzędu Marszałkowskiego. To zachwianie równowagi nie jest jednak w żadnym stopniu winą projektantów 
siedziby wydziału, lecz pochodną chaotycznych i nie do końca przemyślanych decyzji planistycznych miasta.

20102010
Budynek dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UAm
Projekt: Pracownia Architektoniczna 1997,

krzysztoF frackowiak

Kampus zabije życie w centrum – zaczęli alarmować w pierwszych latach tego wieku dziennikarze i specjaliści od 
rewitalizacji, przewidując odpływ studentów do kolejnych wydziałów UAM stawianych na Morasku. O ile kontrowersji nie 
budziła wyprowadzka fizyków, chemików i biologów, o tyle przenosiny ożywiających miasto humanistów były postrzegane 
coraz bardziej krytycznie. Za wszelką cenę nie chcieli opuszczać śródmieścia prawnicy i – dopięli swego. Nowe Collegium 
Iuridicum powstało w dogodnej dla nich lokalizacji – na północnym krańcu al. Niepodległości, blisko budowanej nieopodal 
„dzielnicy sądowej” oraz mającej długą jurystyczną tradycję ul. Młyńskiej. 
Projekt nowej siedziby wydziału to rezultat konkursu wygranego przez doświadczoną poznańską Pracownię Architektoniczną 
1997 mającą wtedy na koncie kilka realizacji akademickich, m.in. rozbudowę Wydziału Nauk Społecznych UAM przy  ul. 
Szamarzewskiego, Collegium Europaeum w Gnieźnie czy kolegium UAM w Pile. W portfolio pracowni znajdował się też 
elipsoidalny (i najwyższy w mieście) wieżowiec mieszkalny na Chartowie, gmach poznańskiego oddziału TVP i skarbiec NBP 
przy ul. Ostrowskiej.
Przy al. Niepodległości, w głębi działki, pomiędzy dorodnymi drzewami architekci wkomponowali budynek złożony z dwóch 
kontrastujących ze sobą części. Zwarty, pięciokondygnacyjny prostopadłościan z kilkunastoma salami wykładowymi osłania 
od północy wejściowe skrzydło z przenikającą je elipsoidalną „kapsułą” auli dla 400 osób, okrytą oksydowaną miedzianą 
blachą. Ten najbardziej charakterystyczny element budowli eksponowany jest jednak nie od strony alei; prezentuje się za to 
wyraźnie pasażerom pociągów jadących po pobliskim nasypie. 
Oba skrzydła wydziału spięto optycznie akcentem przeszklonej klatki schodowej o łukowatych ścianach. Na elewacjach 
zwraca uwagę kontrastowe zestawienie szkła i miedzianej siatki, którą wykorzystano także we wnętrzach, nadając całości 
spójny charakter. W jasnym, przestronnym holu dużą rolę odgrywa gra światła przenikającego do środka przez gałęzie 
drzew.  Hol i bufet na parterze otwierają się na otaczającą zieleń dzięki pełnym szkleniom ścian, podobnie jak pion 
reprezentacyjnej klatki schodowej i ulokowane wyżej lobby obsługujące aulę.
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płytami piaskowca (tego samego, który okrywa Collegium 
Maius) wspiera lekką przeszkloną część o podobnej 
wysokości. Dzięki nieregularnym podziałom cokołu na płyciny 
i pionowe pasy, kontynuowanym za pomocą okiennych 
szprosów w górnej części, nie ma mowy  o zbyt ciężkiej lub 
agresywnej formie; biblioteka podkreśla swój współczesny 
charakter. Przyjazny dialog z sąsiadem budynek prowadzi 
z kolei za pomocą boniowania dolnej partii, której wysokość 
odpowiada gzymsowi nad wysokim parterem Collegium. 
Wyższe kondygnacje przeglądają się w szkleniu górnej części. 

Prosta forma licowanej jasnym kamieniem bryły współgra 
też z dolnymi partiami stojącego obok modernistycznego 
Urzędu Wojewódzkiego, z którymi biblioteka ma jeszcze 
jedną wspólną cechę. Całkowicie współczesne są bowiem 
wnętrza, w których projektanci musieli zmieścić bogaty 
program funkcjonalny. W autorskim opisie Paweł Świerkowski 
(Neostudio) wspominał nawet o budynku „szytym na miarę, 
gdzie nie ma mowy o zbędnej przestrzeni”. 

Można więc uznać, że filologiczna książnica to przejściowa 
forma między historycznymi i współczesnymi kształtami 
sąsiadujących ze sobą monumentalnych gmachów. Tym 
bardziej żal, że ukryta na tyłach zabytkowego gmachu 
Collegium, w dodatku od północnej, zacienionej strony,  
nie jest mocniej eksponowana jako udany wkład współczesnej 
architektury w przestrzeń śródmieścia. To także wzór do 
naśladowania dla projektantów zmagających się z rozbudową 
zabytków. Warto, by mieli w pamięci słowa Bartosza Jarosza 
(także Neostudio), który w jednym z wywiadów mówił,  
że „można stawiać domy jak plomby z amalgamatu – działają 
jak trzeba, ale wyglądają źle. My wolimy dyskretną plombę 
światłoutwardzalną”.

20092009
Budynek biblioteki Wydziału filoloGii Polskiej I klasycznej UAm
Projekt: APA Jacek Bułat,

neostudio,
consultor

W architekturze spotkanie starego z nowym to zawsze rodzaj 
ryzykownej randki, jednak–nie w tym przypadku.  Związek 
monumentalnego neobarokowego Collegium Maius z niewielką 
biblioteką filologów wygląda nadzwyczaj dobrze. Współczesna 
zgrabna kostka niemal dosłownie wpadła w objęcia ponadstuletniego 
gmachu dawnej Komisji Kolonizacyjnej, sytuując się między dwoma 
jego tylnymi skrzydłami. Prosta, bez pretensji, ale nie surowa; ozdobna 
na tyle, by nie konkurować z partnerem, a jednocześnie w niewielkim 
stopniu podporządkować się jego nobliwemu charakterowi. Wszystko 
dzięki połączonym talentom architektów z trzech pracowni: APA Jacek 
Bułat, Neostudio Architekci i Consultor. To złożony z nich zespół  
w 2005 roku wygrał konkurs na budynek biblioteki Wydziału Filologii 
Polskiej i Klasycznej, który szczęśliwie pozostał w centrum, bez 
konieczności wyprowadzki na Morasko.

Cztery lata później budynek był gotowy i od razu można było go 
zaliczyć do najbardziej udanych nowych miejskich realizacji nie tylko 
akademickich. To bowiem doskonały przykład tego, jak wpisać się  
w kontekst, a zwyczajnemu prostopadłościanowi nadać indywidualny 
charakter, dzięki przemyślanym podziałom elewacji, starannemu 
doborowi materiałów i ich kontrastowi. Elewacje biblioteki podzielono 
bowiem niemal na pół. Masywny dwukondygnacyjny cokół licowany 
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Historyzm wysokiej klasy dominujący w City Parku nadaje ponadto spójny wyraz temu 
otoczonemu murem i parkanem minimiasteczku, gdzie oprócz apartamentów znalazły się też 
drogie restauracje, luksusowy hotel oraz minicentrum handlowe wzdłuż ul. Wyspiańskiego. 
Nie powstała tu więc apartamentowa monokultura, a wielofunkcyjna enklawa przyciąga ludzi 
z zewnątrz. Warto bowiem podkreślić, że nie jest to osiedle zamknięte. W ciągu dnia można 
wejść do środka przez otwarte bramy i pospacerować w cieniu dorodnych drzew, których 
obecność zmiękcza zdyscyplinowany charakter powojskowego założenia. 

Dopracowana w szczegółach całość to luksus w historycznych, niemal teatralnych, nieco 
zbyt sterylnych dekoracjach. Jest to też przykład interesująco przetworzonego dziedzictwa 
poniemieckiej architektury militarnej oraz podtrzymania genius loci podczas daleko idącej 
ingerencji w oryginalną strukturę kompleksu. To właśnie kultura, z którą projektant podszedł 
do kontekstu, zasługuje tu na uznanie, większe nawet niż sama architektura, zbyt silnie 
podporządkowana nostalgii.

20082008
zesPół budynków mieszkalno - usłuGowych city Park

Projekt: Sławomir rosolski

Znowu cegła. Mnóstwo cegły. Rok po nagrodzie dla drugiej części Starego 
Browaru statuetką Jana Baptysty Quadro nagrodzono adaptację i rozbudowę 
dawnych ceglanych koszar i magazynów między ulicami Wojskową i Ułańską. 
Najstarsze budynki powstały tutaj pod koniec XIX wieku, kolejne – do pierwszej 
wojny światowej.
Po opuszczeniu przez wojsko wpisany do rejestru zabytków kompleks 
niszczał i czekał na odrodzenie. Tymczasem w połowie pierwszej dekady 
tego wieku wśród zamożniejszych klientów popularność zyskały adaptacje 
poprzemysłowych i wojskowych zabytków na luksusowe apartamenty. 
Najgłośniej było o loftach w dawnej fabryce Scheiblera w Łodzi, choć później 
projekt zakończył się finansowym niepowodzeniem. Przy Ułańskiej było inaczej 
– stare poznańskie magazyny taborów w południowej części kompleksu idealnie 
nadawały się na lofty i udało się doprowadzić do ich adaptacji bez większych 
turbulencji. 

Projekt kompleksu wykonał Sławomir Rosolski, któremu przy pracy 
z zabytkową materią przydały się doświadczenia w projektowaniu kompleksów 
mieszkaniowych w duchu XIX-wiecznej Anglii  (m.in. osiedla: Parkowe przy  
ul. Majakowskiego i Wiktoriańskie  w podpoznańskim Zalasewie). 
Doświadczenia bardzo cenne, bo adaptacje dwukondygnacyjnych zabytków 
przy ul. Wojskowej były mniej znaczącą częścią inwestycji, a i w nich  
z oryginalnej substancji pozostały głównie zewnętrzne mury. 

Największą kubaturę zespołu stanowi za to zupełnie nowy, czterokondygnacyjny 
obiekt na planie litery C, który dominuje pośrodku założenia,  z basenem 
ulokowanym na najwyższej kondygnacji pod charakterystycznym zaoblonym 
dachem. Tylko ten dynamiczny przeszklony element oraz łukowato 
poprowadzony łącznik nowej i starej części wskazują na współczesny rodowód 
inwestycji. Poza tym forma głównego obiektu operuje silnie historyzującym 
detalem ocierającym się o pastisz lub imitację, zwłaszcza w postaci sześciu 
baszt-wykuszy urozmaicających dziedziniec o osiowej kompozycji. To 
naśladownictwo czasem idzie zbyt daleko; nowa architektura mogłaby silniej 
podkreślać czas swojego powstania, choć – z drugiej strony – lepiej, by nie 
robiła tego w sposób widoczny na sąsiednim osiedlu położonym bliżej  
ul. Grunwaldzkiej.
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20072007
centrum handlu, Sztuki I Biznesu Stary Browar

Projekt: Studio ADS,
Piotr z. Barełkowski,
Przemysław Borkowicz

Sukces okrzykniętej ikoną pierwszej części Starego Browaru nie mógł pozostać bez kontynuacji. Tym bardziej że inwestor planował ją już wcześniej, kupując 
od miasta teren wzdłuż ul. Kościuszki, co zaowocowało słynną aferą tzw. Kulczykparku. W jej cieniu trwały prace projektowe i budowlane przekształcające 
niewielki dotąd kompleks w sporej wielkości centrum handlowo-rozrywkowe sięgające ul. Ratajczaka. Browar łączy się z nią za pomocą wyłożonego brukiem, 
nieco martwego placyku. 

 W ten sposób powstał długi pasaż handlowy przywodzący na myśl rozwiązania typowe dla zwykłych galerii handlowych, z tą jednak różnicą,  że wewnętrzne 
przejście wiodące przez Stary Browar wrosło w tkankę miasta i uzupełniło sieć pieszych traktów śródmieścia. Budowana na surowym korzeniu, bez 
wykorzystania starych browarnianych budowli, nowsza partia kompleksu to jednak tylko udane echo części pierwszej. O wiele mniej  tu finezji i projektowego 
namysłu, zaskakujących miejsc, nisz i pasaży. Widać za to dbałość o to, by typowe handlowe rozwiązanie z pasażem obudowanym bezokiennymi sklepami 
oblec w kostium spójny z wcześniejszą o cztery lata realizacją.

 Cegła i żeliwne kolumny ocieplają więc żelbetową konstrukcję, a masywne elewacje znów odwołują się wyglądem do wzorców dziewiętnastowiecz-
nych. Urozmaiceniem tej monotonii są dekoracyjne zabiegi na elewacjach, których formy, podobnie jak kształt całego budynku, zmieniały się wielokrotnie nie 
tylko na etapie projektowania, ale i podczas budowy. Fasadę przy ul. Ratajczaka ozdobiono ukrytą za szkłem mobilną instalacją ze stalowych elementów, 
od strony parku pojawiła się pofałdowana metalowa kurtyna, wykonana jednak o wiele skromniej, niż pierwotnie planowano. Wewnątrz sztampę przełamuje 
interesujące atrium otwierające się szklaną ścianą na park Dąbrowskiego, który po odnowie stał się integralną częścią kompleksu, płynnie przechodząc  
w tłumnie uczęszczany Dziedziniec Sztuki, wzbogacony po rozbudowie o przeszkloną obudowę z ruchomą ścianą zamykaną na zimę. 

 Niezależnie od wysokiej jakości wykonania, nowszą partię Browaru można uznać za prosty wagon, z przedziałami sklepów i sal kinowych, doczepiony do  
o wiele bardziej wyrafinowanej „lokomotywy” części pierwszej. Po sprzedaży Browaru przez Grażynę Kulczyk kompleks stracił też wiele ze swojego 
kulturalnego charakteru. Tym bardziej należy żałować, że wskutek nieudanych negocjacji z miastem nie doszło do realizacji kolejnej części zespołu: galerii 
sztuki współczesnej zaprojektowanej w 2008 roku przez pracownię słynnego japońskiego architekta Tadao Ando. Dzieła sztuki zebrane przez Grażynę 
Kulczyk miały trafić do podziemnej budowli ulokowanej w parku, dostępnej od strony deptaka przez wejście zaplanowane  w zboczu pomiędzy dwiema 
częściami Browaru spiętymi charakterystyczną stalową kładką. 

 Oszczędny projekt japońskiego minimalisty miał szansę zrównoważyć oddziaływanie „ornamentowanego molocha o sentymentalnej architekturze”,  
jak określił rozbudowany kompleks Grzegorz Piątek. Dawna właścicielka tworzy jednak swoje muzeum w Szwajcarii, Stary Browar jest przede wszystkim 
galerią handlową, a z koncepcji Tadao Ando zmaterializował się jedynie kontrowersyjny płot dookoła parku, który nie pozwala zapomnieć, że – mimo wciąż 
aktualnych pozytywów – browarniany kompleks to swego rodzaju prywatne miasto w mieście.
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W przełomowym dla kraju roku 1989 uwaga Polaków skupiała się na zagadnieniach bardzo odległych od architektury. 
 Dlatego może prawie niezauważony został konkurs na rozbudowę siedziby Akademii Muzycznej duszącej się w zabytkowym 
gmachu dawnego Domu Ewangelickiego przy Świętym Marcinie. Konkurs niedostrzeżony, ale – w przeciwieństwie do innych 
architektonicznych zawodów – zakończony po latach realizacją bliską zwycięskiej pracy. 

Autorem projektu była pracownia Jerzego Gurawskiego, zasobnego w wieloletnie doświadczenie zdobyte m.in. podczas 
projektowania kampusu UAM na Morasku. Ceniony architekt zaproponował dobudowę dwóch nowych skrzydeł tworzących 
kameralny plac, pośrodku którego stanąć miała skontrastowana z nimi sala koncertowa na rzucie okręgu, wkomponowana   
w niższą i rozczłonkowaną bryłę. 
Pierwsze skrzydło z charakterystycznymi szczytami powtarzającymi formy sąsiedniego zabytku udało się zbudować w 1997 
roku, drugie – wzdłuż ul. Skośnej – nigdy nie powstało. Na salę o nazwie Aula Nova trzeba było poczekać niemal dekadę 
dłużej.
Gmach, który zobaczyli poznaniacy, różnił się od konkursowej, bardziej rozbudowanej propozycji utrzymanej w duchu 
postmodernizmu. Zmiana wyszła projektowi na korzyść. Powstał budynek prostszy i bardziej spójny: w formie przeszklonej 
rotundy otoczonej od południa wycinkiem niższego walca o pełnych ścianach okrytych piaskowcem, z pasmami okien  
o naprzemiennym układzie. 

Od strony placu Mickiewicza przez szklaną kurtynową ścianę, otoczoną w połowie wysokości dekoracyjną opaską, 
prześwituje rytm prostych słupów. Za nimi widać: foyer otaczające salę koncertową na ponad 500 widzów, antresolę i szatnię 
ulokowaną pod nawisem widowni. Pomieszczenia dla artystów mieszczą się w niższej części, a w podziemiach – studio 
nagrań. 

Proste wnętrza bez pretensji do oryginalnych rozwiązań dobrze korespondują ze spokojną bryłą, która jednak najlepiej 
prezentuje się z pewnego dystansu, gdy nie widać oszczędnych i psujących efekt detali elewacji z zielonkawego szkła. 
Rotunda oglądana spod Zamku, mimo średnich rozmiarów, jest silnym akcentem, trafnie wkomponowanym w otoczenie. 
Domknęła też wyjątkowo niespójną południową stronę placu Mickiewicza, podkreśloną w późniejszych latach boczną 
elewacją nowego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Towarowej. 
W nocy, gdy nie rzuca się w oczy butelkowy odcień elewacji, rozświetlony walec nabiera lekkości i stanowi przeciwwagę 
dla monumentalnej architektury Forum Cesarskiego. Transparentność i zapraszającą formę docenili recenzenci. „Przenikanie 
elitarnego terytorium przeznaczonego dla Sztuki Wysokiej z przestrzenią publiczną miasta wynika z doświadczeń teatralnych 
projektanta, który w swych działaniach scenograficznych w Teatrze Laboratorium dążył do wykreowania przestrzeni, w której 
 nie ma podziału na widzów i aktorów. Przeszklona fasada nie dzieli – powoduje, że codzienna egzystencja łączy się w jeden 
spektakl z życiem artystycznym” – pisała dr Grażyna Kodym-Kozaczko w laudacji dla Gurawskiego, który po raz drugi  
w swojej karierze otrzymał Nagrodę im. Quadro. 

Rzeczywiście, w koncertowe wieczory Aula Nova ożywia okolicę i placyk (od 2015 roku – plac Stuligrosza), tyle że na co 
dzień nie jest on oblegany. Akademia Muzyczna jest bowiem cały czas na swój sposób odcięta bardzo szerokimi jezdniami od 
placu Mickiewicza, Zamku i Świętego Marcina. Uspokojenie ruchu oraz nowe piesze przejście na plac podniosłoby wartość 
tej przestrzeni i tworzącej ją architektury. „W tym miejscu swój ślad, dzięki budynkowi Aula Nova, pozostawia dziś XXI wiek” 
– pisała dalej Kodym-Kozaczko. Najwyższy czas, by także otoczenie muzycznej rotundy miało poziom miejskich przestrzeni 
rodem  z aktualnego stulecia.

20062006
Sala koncertoWA Akademii muzycznej

Projekt: Jerzy Gurawski
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20052005
Budynek mieszkalno-usłuGowy

Projekt: Wojciech marcinkowski

Piątkowska to ulica paradoks. Powstało przy niej kilka budynków o jakości przekraczającej poznańskie standardy, ale jest dość 
chaotycznym i mało przyjaznym traktem. Jej amorficzny kształt nie pozwala w pełni dostrzec atutów zrealizowanych tu biurowców 
i bloków. Niewiele osób zauważa więc wyjątkowy kompleks mieszkalny pod numerem 112 i 116 zaprojektowany przez Wojciecha 
Marcinkowskiego, architekta, którego przedwczesna śmierć w 2005 roku nie tylko przerwała obiecującą karierę, ale uniemożliwiła 
odebranie przyznanej mu Nagrody im. Jana Baptysty Quadro.
Fotografie tego niezwykle starannie zaprojektowanego budynku powinny być umieszczone w widocznym miejscu miejskiego 
Wydziału Urbanistyki i Architektury, by przypominać inwestorom i architektom, jak powinny wyglądać uczciwie zaprojektowane 
budynki mieszkalne o przeciętnym standardzie. Uczciwie, bo nie odnotujemy tu formalnych fajerwerków, ostentacji lub autorskich 
popisów. Jest za to widoczny staranny namysł nad prostą, neomodernistyczną bryłą, którą udało się rozrzeźbić niemal 
 po mistrzowsku. 
Są tu więc, widoczne od frontu, udane kontrasty pełnych płaszczyzn z przeszkleniami parteru, formalne i materiałowe 
zróżnicowanie okien, ażurowe przeciwsłoneczne osłony tarasów najwyższej kondygnacji, trafnie wkomponowane akcenty 
pionowych szczelin przełamujących horyzontalny charakter całości. Dziedziniec zaskakuje z kolei silnym, zdyscyplinowanym 
rytmem balkonów  o pełnych balustradach oraz widokiem na swego rodzaju kameralną tylną oficynę. Przekryto ją łukowatym 
dachem  i zespolono z frontem za pomocą łącznika na wysokości pierwszego piętra. Na uwagę zasługują także detale: od 
betonowych schodków i podestów po dopracowaną informację wizualną. 
Należy też docenić, że blokowa z ducha forma tworzy interesującą uliczną pierzeję z handlowo-usługowym parterem,  a inwestor 
powściągnął swoje finansowe apetyty, stawiając na nieprzeskalowany gabaryt z czterema kondygnacjami, bez upychania na siłę 
kolejnych „apartamentów”. W Poznaniu niewiele jest równie udanych budynków wielorodzinnych o średnim standardzie. Znaczący 
i smutny jest fakt, że wśród licznie stawianych obiektów tego typu przez 20 lat tylko jeden (City Park  to inna liga) zasłużył na 
najważniejszą architektoniczną nagrodę miasta, a dom z Piątkowskiej nie doczekał wielu godnych kontynuatorów.
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Te trzy pasaże kierujące wzrok ku wieżom dawnego Poznania oddzielają poszczególne części kompleksu, który został 
zbudowany w dwóch etapach. Najpierw, do 2004 roku, powstało centrum wykładowe po północnej stronie (nagrodzone 
statuetką Jana Baptysty Quadro), a biblioteka dołączyła do niego po siedmiu latach. Dwukondygnacyjna część wykładowa 
przepruta jest elipsoidalną rotundą, mieszczącą amfiteatralną salę wykładową Aula Magna. Ta wyższa od całości, okryta 
ceramiką bryła stanowi charakterystyczny akcent całego założenia, widoczny od strony rzeki i miasta. Kontrastem dla niej 
jest prosta, dostojna kolumnada zachodniej elewacji, która stanowi udany waterfront i osłania obie partie kompleksu, w tym 
wyższą o kondygnację bibliotekę. 

Od strony kampusu obiekt pokazuje zupełnie inne oblicze: zaprasza wyciętym z bryły półkolem, tworzącym przed wejściem 
częściowo zadaszony dziedziniec, czyli wspomniane przez architekta Fotrum Akademickie. Mimo sporych gabarytów gmach 
wydaje się dość neutralny – dzięki prostocie, zrównoważonym proporcjom i zielonemu przedpolu od strony ul. Piotrowo. 

Budynek był też jednym z pionierów powrotu miasta nad Wartę, ale do dziś uczelnia i miasto nie stworzyły towarzyszącego 
mu bulwaru z prawdziwego zdarzenia. W koncepcji prof. Fikusa był to bardzo istotny element całości, którego znaczenie 
projektant podkreślał wielokrotnie. Coraz bardziej zaciera się też urbanistyczna koncepcja kampusu autorstwa profesora, 
na bazie której powstał plan zagospodarowania dla terenów Politechniki. Nie powstają piesze pasaże, łączniki z Maltą, 
osie widokowe i w miarę jednorodna architektura. W zamian uczelnia realizuje projekty dalekie od formy i ducha Centrum 
Wykładowego, a ruch kołowy dezorganizuje przestrzeń – nawet w miejscu wymarzonych przez projektanta bulwarów.

20042004
centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej z biblioteką

Projekt: marian fikus

Wielkie plany – wielkie zmiany. Nie tylko kampus UAM rozwinął się w inny sposób, niż planowano w latach 60.  Bardzo 
mocno zmieniła się też koncepcja dla Politechniki Poznańskiej. Kampus na Piotrowie zaprojektowali w latach 60. Lech Sternal, 
Witold Milewski i Zygmunt Skupniewicz, ale udało się zrealizować tylko część bardzo obszernego założenia, które sięgało 
Malty i ul. Katowickiej, gdzie miały stanąć wysokie akademiki. Od strony Warty powstały jedynie dwie z ośmiu planowanych 
brutalistycznych „desek”, nie zbudowano też nigdy Wydziału Architektury przed gmachem Wydziału  Budownictwa 
Lądowego. 

Od końca lat 70. do końca XX wieku Politechnika prawie nie inwestowała w nowe obiekty. Dopiero w 1999 roku rozpisała 
konkurs na projekt budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki Technicznej, dla którego przeznaczono teren między brzegiem 
Warty a ul. Piotrowo. Konkurs wygrała pracownia prof. Mariana Fikusa, projektanta z wieloletnim dorobkiem, nagradzanego 
 w licznych konkursach, m.in. współautora naukowego miasteczka UAM na Morasku i kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Fikus, zawsze dbający o wpisanie swoich projektów w szerszy kontekst, tak wspominał moment, w którym wpadł na pomysł 
porządkujący całe założenie: „Kiedy stanąłem na środku działki przy ul. Piotrowo-Berdychowo (…) ujrzałem widok niezwykły, 
wspaniałą panoramę śródmieścia Poznania spotęgowaną jej odbiciem w lustrze wody rzeki Warty, z trzema strzelistymi 
dominantami: (…) wieżyce kościoła Bernardynów, na wprost (…) ratusza, z prawej masyw katedry archidiecezjalnej. Wszystko 
stało się jasne. Punkt, w którym stałem, to środek Forum Akademickiego, z niego wychodzą trzy osie – pasaże sprzęgnięte 
widokowo z historycznymi subdominantami Starego Miasta, łączące Teraźniejszość z Przeszłością i Przyszłością”.
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ulicy, osłabiona jedynie rekonstrukcją fasady zburzonej kamienicy wklejoną w mur Browaru od strony deptaka. Swój krótki 
żywot zakończył też sklep Points, ustępując miejsca narożnemu wejściu, które otwarto dla pierwszych gości  
w listopadzie 2003 roku. Wnętrze, które zobaczyli klienci, znacznie odbiegało od typowych handlowych realizacji. Do dziś 
zaskakują wysokiej jakości materiały, scenograficzny rozmach uzyskany dzięki współpracy z Ryszardem Kają, pastiszowe 
odwołania do form rodem z XIX wieku oraz wielka dbałość o detal. W pierwszej części Browaru nie ma też mowy o monotonii 
– dzięki zróżnicowaniu obszernych wnętrz i pasaży oraz wyjątkowo atrakcyjnej przestrzeni Dziedzińca Sztuki z wieżą, 
budynkiem willi, Galerią i Słodownią, „To nasze ulubione miejsca w tym budynku” – komentowali swój projekt architekci. 
„Próba stworzenia fragmentu miasta, a nie tylko pudełka na sklepy”. Próba udana i doceniona wieloma nagrodami, 
 a także zaakceptowana przez poznaniaków, którym od razu przypadło do gustu dość zachowawcze połączenie tradycji  
z nowoczesnością, powtórzone zresztą podczas budowy „pudełek na sklepy” w drugiej części kompleksu (patrz: rok 2007). 

20032003

20032003
centrum kulturalno-handlowe Stary Browar

Projekt: Studio ADS,
Piotr z. Barełkowski,
Przemysław Borkowicz

Trudno powiedzieć, gdzie robiliby dziś zakupy i pokazywali się bogaci lub aspirujący do zamożności poznaniacy, gdyby  nie było Starego 
Browaru. Bez ceglanej świątyni handlu, gastronomii oraz – częściowo – kultury niełatwo sobie wyobrazić współczesny Poznań. Bo Stary 
Browar nie tylko stał się silnym miejskim symbolem, ale też mocno przeobraził wygląd południowej części śródmieścia i trwale przesunął 
środek ciężkości handlowego centrum. Tymczasem jeszcze pod koniec XX wieku południowy kraniec ul. Półwiejskiej nie należał do 
przyjemnych, bezpiecznych i tłumnie uczęszczanych. 

 Zabudowa popularnego (i wówczas jedynego) deptaka rozgęszczała się tutaj, by przejść w pustą połać placu Andersa, przy którym dopiero 
zaczynał rosnąć wieżowiec PFC. Najnowszą inwestycją był jeden z pierwszych postmodernistycznych budynków w Poznaniu – sklep Points 
(proj. Piotr Wędrychowicz) doklejony w 1983 roku do stojącej samotnie kamienicy przy deptaku. Powyżej, w tle, widać było ceglane mury 
dawnego Browaru Huggerów otwartego w drugiej połowie XIX wieku i działającego pod różnymi szyldami do ostatnich dekad kolejnego 
stulecia. W drugiej połowie lat 90. XX wieku niemiecki inwestor planował zbudować w jego miejscu centrum handlowe według projektu 
pracowni Wojciecha Kolesińskiego. Współczesny, mocno przeszklony kompleks pozostał jednak tylko wizualizacją. 

 Pod koniec XX wieku zabudowania Browaru kupiła Grażyna Kulczyk, która planowała urządzić w starych murach centrum kultury i sztuki. 
Odbyło się tu kilka imprez artystycznych, po czym do prac nad projektem przebudowy i rozbudowy firma Fortis należąca do Kulczyk 
zaangażowała Studio ADS Piotra Barełkowskiego i Przemysława Borkowicza. Mieli oni na koncie nie tylko dobrze oceniane duże realizacje 
publiczne (MTP, lotnisko), ale też doświadczenie z architekturą handlową zdobyte m.in. podczas budowy Selgrosu z pasażem Centrum przy 
rondzie Starołęka. Do kultury, o której marzyła inwestorka, dołączył handel, dzięki któremu całe przedsięwzięcie miało się stać opłacalne. 

 Jak się później okazało, Stary Browar stał się swoistym opus magnum pracowni, i to bardzo odległym od stylistyki high-tech,  do której 
przyzwyczaili poznaniaków obaj architekci – mimo że pierwsze koncepcje rozbudowy zabytku operowały współczesnymi środkami wyrazu. 
Później projektanci i inwestor zwrócili się ku tradycji, okładając nowe betonowe konstrukcje cegłą,  co upodobniło je do zachowanych  
w niewielkim stopniu fragmentów oryginalnego kompleksu. Cegła, nieobecna dotąd  w pejzażu Półwiejskiej, zdominowała końcowy fragment 
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Gmach matematyków tworzy też udane kontrasty z zielenią, która płynnie przechodzi w pobliski lasek. Wysokie stare drzewa wkomponowano nawet 
w półotwarty dziedziniec podzielony na dwie części ciemnym łącznikiem rozpiętym między skrzydłami na wysokości pierwszego piętra. Zarówno w budynku, 
jak i w obrębie atrium panuje bardzo przyjazna atmosfera sprzyjająca namysłowi w tej, jak się zdaje, najbardziej udanej realizacji moraskiego kampusu. 
Później Gurawski zaprojektował jeszcze położone peryferyjnie Collegium Geographicum, natomiast kolejne wydziały w głównej części projektowały już inne 
biura architektoniczne, osiągając efekty mniej porywające niż gmach matematyków. Rozczarowuje także całość uczelnianej dzielnicy, która mocno odbiega 
od pierwotnej koncepcji, w której wszystkie wydziały łączyły się ze sobą, otaczając wspólną przestrzeń służącą integracji. W zamian przestrzeń kampusu 
„ostemplowano” odległymi od siebie gmachami o różnej jakości architektury – oddzielone od siebie ulicą, obszernymi parkingami i połaciami trawy.

20022002
Wydział matematyki i InFormatyki UAm
Projekt: Jerzy Gurawski

Kilka dekad musiało upłynąć, by matematycy przenieśli się z Łazarza do obiecanej przed laty nowej siedziby. O tym, że UAM wybuduje uczelniany 
kampus, zdecydowano bowiem już pod koniec lat 60. Najpierw w planach był Marcelin, potem zapadła decyzja: Morasko. W 1973 roku konkurs  na 
kształt nowego kampusu wygrali młodzi, zdolni i nagradzani w konkursach architekci z Opola: Jerzy Gurawski i Marian Fikus (we współpracy  z Janem 
Godlewskim). Przenieśli się do Poznania i zaczęli kreślić szczegółowe plany, których realizację bardzo spowolnił kryzys gospodarczy. Symbolicznie 
łopatę pod Wydział Fizyki wbito w 1977 roku, ale budynek otwarto dopiero w połowie lat 90. Przez ten czas duet głównych architektów się rozstał. 
Marian Fikus skupił się na projektowaniu części mieszkaniowej uczelnianej dzielnicy, a Gurawski zajmował się budynkami dydaktycznymi. W tamtym 
okresie projektował zresztą nie tylko dla Uniwersytetu, ale też dla Akademii Muzycznej, do której w 1997 roku dostawił nowe skrzydło. 

Na Morasku, po Wydziale Fizyki łączącym modernistyczną prostotę i funkcjonalny układ z postmodernistycznymi detalami, w Collegium 
Mathematicum Gurawski niemal odrzucił postmodernistyczny sztafaż. Postawił na proporcjonalną, interesująco rozrzeźbioną bryłę, w której dominują 
poziome ciemne pasy okien oraz ścian tynkowanych na biało lub licowanych typową dla Moraska cegłą o piaskowożółtej barwie. Przeważający 
w neomodernistycznym budynku horyzontalizm został przełamany pionami klatek schodowych i gdzieniegdzie rytmem mniej lub bardziej masywnych 
słupów. Najbardziej indywidualny charakter budynek ma od północy, na styku z lasem, gdzie umieszczono główne wejście, a w obszernej narożnej 
rotundzie sale wykładowe. Wewnątrz obszerny hol i szerokie korytarze oferują użytkownikom swobodę i kameralny nastrój, uzyskany dzięki widokom 
na zieleń oraz grze światła wpadającego przez okna i naświetla kontrastujące trójkątnymi formami z prostokreślną całością. 
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Podróż samolotem weszła Polakom w krew, poznańskie lotnisko odprawiło w 2017 roku ponad 1,8 mln pasażerów, choć jeszcze na początku lat 
90. regularne połączenia lotnicze z Poznaniem zawieszono prawie na rok. Później, kiedy minęła zapaść czasów transformacji, lotnisko wciąż nie 
dysponowało odpowiednim terminalem pasażerskim, bo nie udały się próby rozbudowy planowane pod koniec dekady Gierka i u schyłku PRL. 
Dopiero w 1997 roku stary terminal został powiększony i przekształcony  w postmodernistycznym duchu (proj. M. Kozaczko). 

Po kilku latach władze portu postanowiły zastąpić go jednak nowym i większym obiektem, wykorzystując przy tym rozpoczęty już terminal cargo 
stawiany nieopodal, także przy ul. Bukowskiej. Adaptację i rozbudowę powierzono święcącemu już wtedy triumfy (Nagroda im. Quadro z 1999 
r.) Studiu ADS Piotra Barełkowskiego i Przemysława Borkowicza. Projektanci stworzyli budynek symbol o dynamicznej, spójnej formie przekrytej 
zaoblonym dachem wspartym na ukośnych podporach, co w czytelny sposób nasuwa skojarzenia z awiacją, podobnie jak miękko zarysowane 
naroża i połyskliwe, srebrzyste okładziny elewacyjne. Studio ADS wykorzystało je już wcześniej podczas budowy pawilonów MTP. 

 Terminal cargo udało się tak wkomponować w projekt, że nie widać śladów łączenia obu koncepcji. Od frontu dwukondygnacyjna część biurowa 
poprzedza obszerną halę obsługi pasażerów z antresolą przeznaczoną na usługi i handel. Symetryczny obiekt z centralnie ulokowanym głównym  
i dwoma bocznymi wejściami, dobrze widoczny z ul. Bukowskiej, stał się swego rodzaju charakterystyczną bramą do miasta i oznaką jego aspiracji. 
Połączenie współczesnych materiałów ze szkłem i surowym betonem oraz rezygnacja z epatowania doraźną modą zostały docenione przez 
recenzentów. „Najistotniejszymi cechami tego projektu są szczerość i normalność, zachowanie równowagi między nowoczesnością, jednorodnością 
stylistyczną, stosowaniem ekspresji i samoograniczeniem” – dzielił się świeżymi spostrzeżeniami Andrzej Bulanda na łamach miesięcznika 
„Architektura-murator”. Trafnie uznał, że budynek ma szansę się szlachetnie zestarzeć, choć nie mógł zapewne przewidzieć, że po 10 latach jego 
spójność i symetria zostaną nieco zachwiane rozbudową – autorstwa tej samej pracowni.
 
 Przed piłkarskimi zawodami Euro 2012 obliczony na obsługę miliona pasażerów rocznie obiekt zaczął być ciasny; po rozbudowie przeznaczono go 
więc na halę odlotów, odprawa bagażowa odbywa się w nowym łączniku, a przyloty w dostawionej od zachodu hali, której wejście zaakcentowano 
zadaszeniem o formie użytej w starszej części, tyle że obróconym o 90 stopni.  W ten sposób dworzec lotniczy zyskał na funkcjonalności, ale stracił 
nieco na urodzie. Nie jest już także, jak w pierwszej dekadzie XXI wieku, jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Polsce. 
Jednokondygnacyjny układ funkcjonalny wykluczył obsługę pasażerów za pomocą rękawów, jak ma to miejsce w Warszawie  lub we Wrocławiu.  
Brak też wygodnego połączenia kolejowego z centrum, na wzór stolicy, Krakowa, Gdańska albo Lublina.  To jednak w żadnym stopniu nie umniejsza 
talentu architektów, których dzieło ratuje honor miasta w oczach przyjezdnych.  Po faktycznej destrukcji głównej stacji PKP port lotniczy przy Bukowskiej 
jest jedynym poznańskim dworcem z prawdziwego zdarzenia.

20012001
Budynek terminalu lotniska ławica

Projekt: Studio ADS,
Piotr z. Barełkowski,
Przemysław Borkowicz
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na dwie części, zaoblenie jednej z nich, zróżnicowanie obleczonych  w zielonkawe szkło elewacji za pomocą różnych barw szprosów, galanteryjny 
gzyms w formie rusztu oraz zwieńczenie całości iglicą – znakiem rozpoznawczym pracowni Sipińskich. 
„PFC (…) ma zgrabną bryłę i szlachetne podziały. Choć na elewacjach użyto dość banalnych systemowych rozwiązań, wstydu na pewno nie ma” – 
komentował w 2007 roku krytyk architektury Grzegorz Piątek, dodając, że budynek przywodzi na myśl typowe biurowce „starej Unii”. O ile jednak 
w chwili oddania PFC do użytku jego forma była raczej wtórna, o tyle w Poznaniu budynek stanowił nową jakość techniczną i użytkową. Epatował 
rozwiązaniami typowymi dla będących wtedy ostatnim krzykiem mody budynków „inteligentnych”. Na kolejne etapy kompleksu poznaniakom przyszło 
czekać dość długo, do 2007 roku, kiedy otwarto sąsiedni biurowiec i hotel Andersia Tower.  
Sześć lat później powstał niższy kompleks usługowo-biurowy od strony ul. Królowej Jadwigi i przesłonił częściowo dwa wieżowce, co sprawiło, że 
wydają się niższe i mniej smukłe. Projekt ostatniej, wciąż niezrealizowanej części przy hotelu Poznań Novotel zmieniał się przez ten czas wielokrotnie. 
Najnowsze wizualizacje pokazują dwa budynki – niższy apartamentowiec od południa  i – od strony Starego Browaru – biurowiec, który ma stać się 
najwyższym poznańskim wieżowcem. 

20002000
centrum finansowe Przy Placu Andersa

Projekt: Pracownia Architektoniczna

ewy i Stanisława SiPinskich

Czego tu nie projektowano! Koncepcje z czasów PRL przewidywały po północnej stronie ul. Królowej Jadwigi (dawniej Marchlewskiego) budowę 
kompleksu kulturalnego i wielkiego skrzyżowania z planowaną trasą N-S u wylotu ul. Półwiejskiej. Myślano także o wieżowcach, choć w innych 
niż dzisiaj lokalizacjach i kształcie. Jednak w latach 70. udało się tylko wyburzyć pozostałości fortu Grolmana, zbudować hotel Poznań i na dwie 
dekady prace w tym miejscu zamarły. Dopiero pod koniec lat 90., gdy stare plany wyrzucono do kosza, przy świeżo wytyczonym placu (czy też 
raczej skwerze) Andersa ruszyła budowa kompleksu trzech wieżowców. Ich sylwety miały symbolicznie zaznaczać południową granicę ścisłego 
śródmieścia. 
Była to pierwsza tak wysoka inwestycja w centrum Poznania, po rozpoczętym dwie dekady wcześniej i ukończonym na początku lat 90. 
wieżowcu Collegium Altum Akademii Ekonomicznej (dziś UEP). Pierwszy, osiemnastokondygnacyjny, mierzący 75 metrów (z iglicą – 91 m) 
obiekt służył też zaspokojeniu głodu nowoczesnej przestrzeni biurowej klasy A i miał ściągnąć do miasta białe kołnierzyki z międzynarodowych 
koncernów. Inwestor, firma Von der Heyden Group, powierzył opracowanie projektu prężnej  i silnie obecnej w mieście pracowni Ewy i Stanisława 
Sipińskich, znanej w latach 90. głównie z przebudowy poznańskich wiaduktów: mostów Teatralnego i Dworcowego, dworca przesiadkowego 
na rondzie Rataje oraz biurowca przy ul. Głogowskiej. PFC nie było więc pierwszą realizacją biurową pracowni, ale z pewnością pierwszym 
obiektem o tak dużej skali. 
Projektanci, prezentując w 1998 roku koncept całego kompleksu, postawili nie na dożywający ostatnich dni postmodernizm, ale odwołali się do 
modernistycznej prostoty, przełamanej jednak typowymi dla lat 90. modyfikacjami, co miało nadać budynkom bardziej indywidualny charakter. 
Stąd też w PFC bardzo nieregularna elewacja niskiej, dwukondygnacyjnej stopy budynku licowanej kamieniem, optyczne rozbicie bryły wieżowca 
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19991999
Pawilon nr 3a

Projekt: Studio ADS

W latach 90. XX wieku na Międzynarodowych Targach Poznańskich zaszła wielka zmiana. Z okna na świat, które pozwalało otrzeć  
się o zachodni dobrobyt, MTP stały się przede wszystkim żywym miejscem wymiany i prezentacji towarów. Flagowa impreza – 
międzynarodowe targi odbywające się w czerwcu – rozmieniła się na wiele mniejszych przedsięwzięć. Rozdrobnienie i niewystarczające 
powierzchnie starych pawilonów utrudniały jednak organizację nowoczesnych imprez wystawienniczych.  W 1994 roku rozpisano konkurs 
na zagospodarowanie części terenów targowych, wygrany przez zespół z pracowni Wojciecha Kolesińskiego. Drugie miejsce zajęło Studio 
ADS należące do rozwijających skrzydła młodych projektantów: Piotra Barełkowskiego i Przemysława Borkowicza. I to oni przekształcali  
od końca lat 90. teren MTP, wykorzystując częściowo pomysły z pracy konkursowej. 

 Swój pochód przez targi architekci zaczęli w 1998 roku. Dawny wąski, długi i niepraktyczny pawilon przy ul. Bukowskiej zastąpili o wiele 
większą halą na planie kwadratu, która zajęła też część placu św. Marka, którego oryginalny kształt i tak został zaburzony w latach 
powojennych. Projektanci połączyli nową halę z dawnym pawilonem reprezentacyjnym z charakterystyczną wieżą (proj. Roger Sławski), 
tak że oba obiekty tworzą jedną, bardzo obszerną przestrzeń wystawienniczą. Prosta, lecz przemyślnie zakomponowana fasada wzdłuż 
Bukowskiej to ukłon w stronę sąsiedztwa. „Kolumny i gzymsy wykonane ze stali  i aluminium korespondują swoimi proporcjami z historycznymi 
elewacjami pawilonów sąsiednich” – tłumaczył w opisie autorskim Przemysław Borkowicz. Od dawnych budynków hala 3a odróżnia się 
jednak wyraźnie użytymi materiałami. Na elewacjach dominują stal i aluminium, co w połączeniu z najwyższą, cofniętą i przeszkloną partią 
fasady osłabia masywność bryły wyższej niż historyczna hala Sławskiego. 

 Wewnątrz obszerny pawilon sprawia przyjazne wrażenie, architektura się nie narzuca – jest głównie tłem dla ekspozycji. Słupy wspierające 
stalowy ruszt dachu są niemal niewidoczne – znajdują się jedynie na obwodzie części wystawienniczej. Dzienne światło ożywia wnętrze, 
wpadając do środka z każdej strony przez świetliki dachowe, okna znajdujące się na styku antresol  z centralną konstrukcją oraz szklany 
dach łącznika pomiędzy nową i starą halą. Dzięki niemu udało się też dobrze oświetlić  i zaakcentować półkolumny zachodniej elewacji 
przedwojennego pawilonu, „wciągnięte” teraz do wnętrza. W chwili budowy pawilon Studia ADS był ożywczym powiewem nowoczesnej 
architektury robiącej ukłon w stronę prostoty  i modernizmu. Po dominacji postmodernistycznych dokonań lat 90. i zrealizowanych w tym 
czasie kilku niezbyt udanych targowych budynkach było to podejście świeże i zwracające uwagę. Prostota, elegancja i funkcjonalność 
dawały nadzieję na dalsze, równie udane przekształcenia terenów MTP. Nadzieję spełnioną jedynie częściowo. Młodsze obiekty MTP są 
bowiem funkcjonalne, ale nie mają już tak udanej formy. Nie dorównują też klasą oryginalnym modernistycznym obiektom, które musiały 
ustąpić im miejsca. Pierwsza targowa realizacja jest jednocześnie najlepszym dziełem Studia ADS na MTP. Późniejsze pawilony autorstwa 
tej pracowni to poprawne echo hali z 1999 roku, a szklane wschodnie wejście przed iglicą to bardziej formalny  i techniczny popis niż 
racjonalna i elegancka architektura.
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Autor bardzo dbał też o to, by formy i lokalizacja 
budowli podporządkowane zostały krajobrazowej 
kompozycji, którą przekształcano, usypując pagórki  
z ziemi wybranej z pogłębianego jeziora.  
Po wschodniej stronie w maltańskim kompleksie 
dominują horyzontalne budynki trybun i Centrum 
Obsługi Imprez, przełamane pionową dominantą 
charakterystycznej wieży sędziowskiej. Kompozycyjną 
przeciwwagę po drugiej stronie mety stanowią 
hangary z ulokowaną nad nimi restauracją oraz 
tablica wyników z dobudowanym w XXI wieku 
budynkiem multimedialnym. Od strony miasta symbolem 
rozpoznawczym Malty  są z kolei charakterystyczne 
wiosła z numerami startowymi – najbardziej dosłowny 
i ilustracyjny pomysł założenia. Całość łączą barwy 
przewodnie: biel i żółć oraz elementy małej architektury 
spójne dla całego kompleksu, docenianego i tłumnie 
odwiedzanego przez poznaniaków. 

Mimo sukcesu do dziś nie udało się jednak 
zrealizować planów Mikuły, by Malta miała charakter 
zadrzewionego parku, który płynnie przechodziłby 
w lasy wschodniego klina zieleni. Wspominając po 
latach prace nad kompleksem, projektant narzekał na 
przypadkowy dobór gatunków nowych drzew  
i brak spójnej koncepcji nasadzeń. Apelował także  
o realizację zaprojektowanego przezeń 
uporządkowania dróg pieszych i rowerowych.  
Także bez rezultatu. Łatwiej było uhonorować zmarłego  
w 2014 roku Mikułę pomnikową ławeczką 
w pobliżu tablicy wyników, niż porządnie dokończyć 
zaproponowaną przez niego wizję.
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zesPół sPortowo-rekreacyjny malta

Projekt: klemens mikuła

Największy i najbardziej znany kompleks sportowy Poznania powstał w dekadzie najcięższego kryzysu. Choćby za to osiągnięcie 
projektantowi całego zespołu, Klemensowi Mikule, należała się pierwsza w historii Nagroda im. Jana Baptysty Quadro.  
Tym bardziej że w latach 90. trudno było o konkurencję: lata ustrojowego przełomu nie dostarczyły miastu równie spójnej oraz 
dobrze pomyślanej realizacji architektonicznej i krajobrazowej. 

 Gruntowną przebudowę ukończonego kilka lat po wojnie sztucznego jeziora i otaczających go terenów Mikuła rozpoczął na 
początku lat 80. i zakończył 10 lat później. Jeszcze pod koniec kryzysowej dekady, na krótko przed otwarciem liczącego ok. 300 
ha kompleksu niełatwo było uwierzyć, że w nieckę Malty niebawem wróci woda. Zarośnięte dziką zielenią tereny, gdzie długo 
sterczały stare pordzewiałe numery startowe i wieżyczki sędziów, miały stać się jednak pełnoprawnym sportowym akwenem na 
kajakarskie mistrzostwa świata w sierpniu 1990 roku. Dzięki determinacji władz miasta, którym przewodził prezydent Andrzej 
Wituski, oraz organizacyjnym talentom głównego projektanta kompleks został otwarty na chwilę przed zawodami. 
Mikuła, który w młodości trenował na Malcie wioślarstwo, podszedł do tematu jako architekt i sportowiec jednocześnie, opierając 
część rozwiązań na własnych doświadczeniach treningowych. Zapewne wpłynęło to na fakt, że Malta jest jednym  z najlepiej 
ocenianych przez sportowców torów wioślarskich. Położony niemal w centrum to unikat w skali kraju, zarówno pod względem 
skali, jak i stylu. Dla wszystkich obiektów Mikuła zaproponował bowiem postmodernistyczny, ale zdyscyplinowany kostium, dzięki 
któremu Malta ma swój unikatowy charakter, świadczy o czasie, w którym powstała, i z pewnością jest najciekawszym w Poznaniu 
przedstawicielem postmodernizmu.






