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Kto tworzy zespó  PL.architekci? Sk!d 

wzi!  si" pomys  na nazw" biura?

Katarzyna Cynka: Ju  w trakcie studiów 

zrodzi!o si" co# powa nego z przyja$ni trzech 

osób i projektowej „zabawy”. Powsta!a grupa 

PL.architekci, któr% tworz%: Katarzyna Cynka, 

Bart!omiej Bajon i Marcin Kozierowski. Ka dy 

z nas jest inny, ale dzi"ki temu si" uzupe!nia-

my, a przy tym… bywa zabawnie! Na szcz"-

#cie o architekturze my#limy podobnie.

Studia by!y zal% kiem naszej dzia!alno#ci, 

jednak e odczuwali#my ci%g!y niedosyt. St%d 

udzia!y w stypendiach zagranicznych, konkur-

sach, wyk!adach oraz wystawach. Idealnym 

przyk!adem jest zorganizowana (wraz z in-

nymi studentami) ekspozycja „Pozna& nie do 

poznania” w Centrum Kultury Zamek. Aby 

przedstawi' nasze pomys!y na zmian" dane-

go otoczenia, wykorzystali#my m.in. trójwy-

miarowe billboardy. Przedsi"wzi"cie przyj"to 

pozytywnie.

Czas studiów by! okresem, kiedy wielu 

Polaków emigrowa!o. Nasi znajomi wyjechali, 

by tworzy' projekty za granicami pa&stwa, ale 

my chcieli#my uto sami' si" z krajem. Staramy 

si" udowodni',  e pozostaj%c tu, tak e mamy 

szans" tworzy' architektur" dorównuj%c% Eu-

ropie – st%d nasze PL. 

Pa#stwa koncepcje by y nagradzane 

i wyró$niane w ogólnopolskich konkursach. 

Czy to dobry sposób na promocj" biura?

KC: Tak, konkursy umo liwiaj% pokaza-

nie umiej"tno#ci i daj% niesamowit% rado#', 

kiedy praca zostaje doceniona. Jeste#my 

zwolennikami tego typu przedsi"wzi"' nie 

tylko jako sposobu na promocj", ale przede 

wszystkim jako podstawy do wy!onienia 

najlepszego projektu i realizacji architektury 

wysokiej jako#ci.

Sprzeciwiamy si" polityce zamówie& pu-

blicznych w postaci przetargów! Powinno si" 

zabroni' takiej metody wybierania pracowni 

do realizacji inwestycji, której g!ównym kry-

terium jest cena! Nikt nie weryfikuje este-

tycznej strony projektu zwyci"zcy. St%d, nad 

czym bardzo ubolewamy, za publiczne pieni%-

dze powstaj% nieciekawe obiekty, zw!aszcza 

w mniejszych miastach. Warto zauwa y',  e 

konkurs jest równie  promocj% dla organiza-

torów! To dla nas zupe!nie niezrozumia!e, tym 

bardziej  e sami pochodzimy z ma!ych miej-

scowo#ci i zale y nam, by i tam powstawa!a 

pi"kna, „przyjazna” architektura! 

Jeszcze w pracach studenckich zapro-

ponowali Pa#stwo przebudow" i odbudo-

w" m.in. pó nocnej pierzei ul. %w. Marcina, 

wie$y Zamku Cesarskiego czy Centrum 

Kultury &ydowskiej w Poznaniu. Przyj"to 

formy wspó czesne, które trudno by oby 

zaakceptowa' konserwatorom. S! Pa#-

stwo zwolennikami radykalnych dzia a# 

w tkance miejskiej, nawet zabytkowej?

Bart omiej Bajon: Architektura, we-

d!ug nas, powinna by' „szczera”. Nie mo e 

udawa' czego#, czym nie jest, a tak cz"sto 

bywa w polskich miastach. Narzucane s% 
przez konserwatorów zabytków „wytyczne” 

nakazuj%ce budowanie w stylu historycznym 

b%d$ historyzuj%cym – w imi" ochrony ist-

niej%cych obiektów. W ten sposób powstaj% 
nowoczesne, pseudozabytkowe kamienice 

czy budynki wykonane z  elbetu, ze sty-

ropianowymi gzymsami i detalami! To nie 

jest tworzenie prawdziwego miasta, tylko 

makiety! (yjemy w XXI w., a bardzo cz"sto 

konserwatorzy traktuj% architektur" wspó!-
czesn% tak, jakby nie mia!a niczego do zaofe-

rowania. Naszym zdaniem w!a#nie poprzez 

kontrast starego z nowym mo na podkre#li' 
warto#' prawdziwych zabytków i uatrakcyj-

ni' otoczenie! Nie jest to nic odkrywczego 

– przecie  ju  wieki temu obok gotyckich 

obiektów budowano renesansowe, potem 

barokowe i klasycyzuj%ce. Dlaczego teraz 

tak trudno budowa' co#, co mo e by' #wia-

dectwem naszych czasów? 

W jednym ze zrealizowanych przez 

Pa#stwa domów jednorodzinnych pojawi o 

si" wiele elementów technicznych i elek-

tronicznych. Czy rozwi!zania inteligentne 

to przysz o%' tego typu budownictwa? 

Marcin Kozierowski: Zdecydowanie 

wzrasta #wiadomo#' oraz zainteresowanie 

klientów nowoczesnymi technologiami. Wen-

tylacja mechaniczna z rekuperacj% to niemal 

standard. Przewidziana ju  na etapie projektu 

wcale nie musi by' du o dro sza ni  wykona-

nie tradycyjnych kominów. Ponadto, zapewnia 

domownikom wi"kszy komfort, ze wzgl"du na 

jako#' powietrza, oraz pozwala ograniczy' stra-

ty ciep!a. Stosowanie zewn"trznych  aluzji (np. 

w budynkach biurowych) ogranicza przegrze-

wanie si" pomieszcze& – to szczególnie wa -
ne przy du ej ilo#ci przeszkle&. Podobnie jest 

w przypadku gruntowego wymiennika czy 

pompy ciep!a, które umo liwiaj% ch!odzenie 

b%d$ ogrzanie domu w ekologiczny sposób. 

EIB (inteligentne zarz%dzanie budynkiem) jest 

co prawda dro szym rozwi%zaniem, ale po-

zwala na jednoczesne sterowanie o#wietle-

niem, ogrzewaniem, ch!odzeniem i zabezpie-

czeniami obiektu. 

W swoich projektach PL.architekci sta-

wiaj! na prostot" i mocne zestawienia ma-

teria owe. Jakie inne elementy wyró$niaj! 

Pa#stwa koncepcje? Czy trudno przekona' 

inwestorów do odwa$nych pomys ów?

BB: Klientami pracowni s% osoby, które 

wiedz%, czego mo na si" po naszych projek-

tach spodziewa'. Trafiaj% do biura najcz"#ciej 

z polecenia b%d$ spodoba!y im si" wcze#niej-

sze realizacje. Dlatego raczej nie musimy zbyt 

d!ugo namawia' ich do zaproponowanych 

rozwi%za&, cho' zawsze – na ka dym etapie 

realizacji – przeprowadzamy d!ugie rozmowy 

z inwestorami. Pami"tam, jak uparcie przeko-

nywali#my pewnego klienta do pozostawienia 

surowego stropu betonowego w salonie. Na 

przedstawionych wizualizacjach bardzo mu si" 

to rozwi%zanie podoba!o, jednak za ka dym 

razem, kiedy spotykali#my si" na budowie, 

klient waha! si" i szuka! potwierdzenia, czy 

na pewno to jest dobry pomys! (a spotkania 

odbywa!y si" niemal co tydzie& przez prawie 

rok). Wytrwale zapewniali#my go,  e musi 

nam zaufa' – i rzeczywi#cie, kiedy zamieszka!, 
by! zadowolony. Uwa amy,  e w!a#nie ci%g!y 

kontakt z klientem, rozmowy oraz kontrola na 

budowie to podstawa dobrego projektu.

Co, wed ug Pa#stwa, jest najwa$niejsze 

w kszta towaniu elewacji o wspó czesnym 

charakterze (w tym równie$ dachu)? 

BB: Nigdy nie my#limy o elewacjach jako 

o elementach niezale nych – zawsze powstaj% 
równocze#nie z rzutami i funkcj%. W ten spo-

sób architektura jest „szczera”. Projektujemy 

tak, by co# wynika!o z czego#. Najwa niejszy, 

naszym zdaniem, jest pomys! i czytelno#' 
jego przedstawienia. Jeste#my zwolennikami 

prostych kszta!tów i bry!, raczej ograniczamy 

i usuwamy zb"dne elementy ni  „kolorujemy” 

i ozdabiamy elewacje. 

Poszukujecie Pa#stwo architektonicznych 

%rodków wyrazu w rozwi!zaniach z pograni-

cza grafiki i instalacji (fasady Fala Parku, tek-

toniczne %ciany wn"trz). Co wyzwoli o tak 

nietypowe my%lenie o estetyce? 

MK: Wszystkie rozwi%zania s% realizacj% 
pomys!u na dany obiekt. Na przyk!ad, trójwy-

miarowa #ciana pokryta p!ytami laminowanymi 

w jednym z wn"trz mieszkalnych nawi%zuje 

do architektury obiektu, w którym znajduje 

si" lokal (modernistyczne osiedle o ciekawym 

rytmie elewacji). Jednocze#nie, nagromadze-

nie podzia!ów powoduje zamaskowanie wej-

#cia do pomieszczenia gospodarczego, które 

przewidziano w cz"#ci salonowej. Podobnie 

zaplanowano ró nie pootwierane „okiennice” 

w budynku Fala Park – nie tylko wizualnie roz-

drabniaj% du % bry!", ale te  ograniczaj% dost"p 

promieni s!onecznych do wn"trza i chroni% 
przed przegrzaniem pomieszcze&.

Od czego zaczynaj! Pa#stwo prac" nad 

projektem?

BB: W przypadku klientów indywidual-

nych – od zapoznania si" z ich potrzebami 

i uchwycenia stylu b%d$ klimatu, w jakim dany 

projekt ma by' wykonany. W tym celu poka-

zujemy inwestorom ksi% ki o architekturze 

i wn"trzach, a oni wskazuj% elementy, które 

im si" podobaj%. Ciekawe jest to,  e bardzo 

cz"sto klienci zaznaczaj% na fotografiach takie 

szczegó!y, których sami nie zauwa yli#my! Jed-

nocze#nie staramy si" pozna' ich charakter, za-

interesowania, styl  ycia. Jest to bardzo istotne, 

gdy  domy musz% by' idealnie „skrojone”, do-

stosowane do w!a#ciciela. Udajemy si" tak e 

na dzia!k", by poszuka' kontekstu dla danego 

projektu. To niezwykle wa ny etap, cz"sto 

bowiem ju  w czasie takiej pierwszej wizyty 

przychodz% do g!owy ró ne pomys!y! Lubimy, 

gdy budynek jest zwi%zany z okolic%, w jakiej 

si" znajduje, dlatego szukamy znaków cha-

rakterystycznych w krajobrazie. Czasami ju  
sama dzia!ka jest tak ciekawie ukszta!towana, 

 e definiuje wygl%d obiektu. Podstaw% ka dego 

projektu jest pomys! – my#l przewodnia, idea.

Nad czym aktualnie pracuj! PL.archi-

tekci? 

BB: W chwili obecnej g!ównie skupiamy si" 

na budowie i projekcie wn"trz budynku Cen-

trum Sportów i Rekreacji Fala Park w Wolsz-

tynie (obiekt jest ju  w zaawansowanej fazie 

budowy). Oprócz tego, ko&czymy sporz%dza-

nie dokumentacji wykonawczych kilku domów 

jednorodzinnych. Odbywamy równie  wizyty 

na trwaj%cych budowach, gdzie kontrolujemy 

i nadzorujemy post"p prac.

PL.ARCHITEKCI
Wywiad z pracowni%  PL.architekci: Katarzyn% Cynk%, 
Bart!omiejem Bajonem oraz Marcinem Kozierowskim
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  Centrum sportów i rekreacji FALA PARK 
w Wolsztynie – w trakcie realizacji

  Dom BYD_1 w Bydgoszczy 
– w trakcie realizacji

  Dom LUSO_1 w Lusówku ko o Poznania 
– w trakcie realizacji

  Wn"trza domu w Poznaniu – realizacja 2009

  Dom LUS_1 w Lusowie ko o Poznania 
– realizacja 2004–2009

  Centrum Kultury &ydowskiej 
w Poznaniu – koncepcja

  Dom WIE_1 w Wi"ckowicach 
ko o Poznania – koncepcja

  Wn"trza domu LUS_1 w Lusowie 
ko o Poznania – realizacja 2004–2009

  Modernizacja domów handlowych 
ALFA w Poznaniu – koncepcja

„Czas studiów by  okresem, kiedy wielu Polaków emigrowa o. Nasi zna-
jomi wyjechali, by tworzy' projekty za granicami pa#stwa, ale my chcie-
li%my uto$sami' si" z krajem. Staramy si" udowodni', $e pozostaj!c tu, 
tak$e mamy szans" tworzy' architektur" dorównuj!c! Europie – st!d 
nasze PL” – mówi o genezie pracowni PL.architekci Katarzyna Cynka 
w rozmowie z Joann! Jab o#sk!.
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