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Współczesna Kamienica Łódzka to pierwszy tego typu konkurs architektoniczny
w Łodzi; jego celem było podjęcie jakże ważnego zagadnienia, jakim jest zabudowa mieszkalno-usługowa w zwartej tkance miejskiej. Wyniki ubiegłorocznej
edycji konkursu pozwoliły stwierdzić, że temat wciąż pozostał niewyczerpany
i naturalną koleją rzeczy było, by konkurs zorganizować ponownie. Poprzez wydanie zarządzenia Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej 28 kwietnia
2017 r. ogłoszona została druga edycja konkursu Współczesna Kamienica Łódzka. Czynni architekci, dydaktycy oraz teoretycy architektury i sztuki będący
w składzie sądu ponownie podjęli się próby rozstrzygnięcia, co stanowi o współczesnym pojmowaniu architektury śródmiejskiej.
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CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
IDEA I CELE KONKURSU
Gwałtowny rozwój przemysłu w Łodzi w XIX wieku wyniósł słabo dotychczas prosperującą osadę rolniczą do grona wielkich europejskich ośrodków przemysłowych. Obok skromnej,
klasycyzującej architektury z pierwszej połowy XIX wieku i typowego budownictwa osiedli tkackich, wyrosły wielkie zespoły przemysłowe, połączone z pałacami fabrykanckimi i kontrastujące
z nimi założenia kolonii domów robotniczych, a także okazałe kamienice czynszowe. Wybudowane w latach siedemdziesiątych XIX wieku pierwsze kamienice czynszowe o wykształconym
układzie przestrzennym stały się najbardziej powszechną formą budownictwa mieszkaniowego
i ukształtowały wygląd Strefy Wielkomiejskiej Łodzi w następnych dziesięcioleciach XIX wieku
i początkach XX wieku. Układ przestrzenny oraz historyczne podziały parcelacyjne zostały zachowane do dnia dzisiejszego, a ponadto znajdują swoje odzwierciedlenie w istniejącej zabudowie, co stanowi niezwykłą wartość struktury przestrzennej miasta. Typowa łódzka kamienica
jest budynkiem murowanym, posiadającym zazwyczaj od trzech do sześciu kondygnacji, złożonym z budynku frontowego, dwutraktowego (o głębokości zabudowy około 16-17 m) i dwóch
jednotraktowych oficyn (o głębokości zabudowy 6-7 m). Wznoszono je na działkach szerokości
od 19 do 21 m, z bramą przejazdową, często sytuowaną na osi, klatką schodową w płytkim ryzalicie przesuniętym z osi w elewacji od strony podwórka. Oś środkowa podkreślona frontonem
i balkonem, bądź wykuszem, okna z obramowaniami zróżnicowanymi na poszczególnych
kondygnacjach, partery i naroża boniowane. Strukturę kamienicy podkreślała ogólnodostępna
kondygnacja przyziemia, czasem o podwójnej, „wielkomiejskiej” wysokości, pełniąca funkcje
handlowo-usługowe. Wyższe piętra charakteryzowały się hierarchicznym układem kompozycyjnym poszczególnych kondygnacji. Przykładem szczególnym są kamienice narożne, były one
bowiem zazwyczaj zwieńczeniem dwóch prostopadłych do siebie pierzei. Kamienice narożne
można sklasyfikować jako kamienice z dominantą i kamienice bez dominanty. Z kolei ze względu na rozwiązanie architektoniczne narożnika można podzielić je na kamienice z narożnikiem
prostym, zaokrąglonym lub ściętym.
W następstwie wywołanego sprzyjającą koniunkturą gospodarczą nasilenia ruchu budowlanego w okresie rewolucji przemysłowej oraz nieznacznego stopnia zniszczeń wojennych
Łódź obfituje przede wszystkim w cenne obiekty architektury mieszkaniowej o formach eklektycznych i klasycyzujących, secesyjnych, a także znakomite przykłady modernizmu lat 20. i 30.

Obecny wzrost zainteresowania i wysoka ocena walorów architektury przełomu XIX
i XX wieku ożywiły dyskusje nad formami architektonicznymi, które wpisywałyby współczesność w ciąg rozwojowy miasta i zachowały jego unikalny kod genetyczny. Stąd potrzeba poszukiwania architektonicznego języka dla współczesnej formy łódzkiej kamienicy, wpasowującej się
w tkankę historyczną oraz nawiązującej do ukształtowanego na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat unikalnego genius loci.
Podstawowym założeniem konkursu było znalezienie architektonicznego antidotum na
swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych obiektów. Powodem zorganizowania konkursu była potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia. Konkurs miał wskazać możliwe
kierunki poszukiwań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic twórczych rozwiązań, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Celem konkursu
było rozstrzygnięcie wzajemnych relacji zachodzących (w przedmiotowym obiekcie) pomiędzy
odwołaniem do historyzmu architektury tej części miasta a estetyką, technologią oraz materiałami charakterystycznymi dla współczesności. Wprowadzenie nowej zabudowy musi odbywać się
w zgodzie z historycznymi regułami, które stworzyły tkankę miejską Łodzi.
Warto także wspomnieć, że współczesna architektura to nie tylko rozpropagowany
w ostatnich latach powojenny modernizm uproszczony do wyłącznie użytkowej formy, tworzący często banalne, kontrastujące, oderwane od otaczającej przestrzeni budowle, ale również
całe bogactwo inspiracji z nurtu postmodernizmu, dekonstruktywizmu, high-techu, nowego klasycyzmu i wielu innych współczesnych kierunków. Poszukiwanie wartości we współczesnej,
śródmiejskiej zabudowie może polegać również na cytatach, powtórzeniach i dosłownych skojarzeniach z przeszłością. Jednym słowem, chodzi o nowatorskie podejście do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w Łodzi, wpisującego się w sąsiedztwo obiektów z przełomu
XIX i XX wieku, aż do lat 30. wieku XX.
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LOKALIZACJA
ZADANIA
KONKURSOWEGO
Zadaniem uczestników konkursu było
zaprojektowanie współczesnej kamienicy na działce narożnej na obszarze
Strefy Wielkomiejskiej Łodzi. Działka sąsiaduje z dwoma historycznymi
budynkami stanowiącymi znakomite
przykłady łódzkiej architektury mieszkaniowej i architektury przemysłowej.
Od ul. Sienkiewicza znajduje się budynek dawnej przędzalni fabryki braci
Eitingonów, który w 2012 roku został
zaadaptowany na funkcje biurowe,
natomiast od ul. Orlej działka sąsiaduje z wybudowaną na początku XX
wieku w stylu eklektycznym czterokondygnacyjną kamienicą mieszkalną
o wyraźnych cechach manieryzującego neorenesansu.
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Działka będąca przedmiotem
opracowania projektowego, ul. Orla 1

ZAKRES KONKURSU
Zadaniem uczestników było przedstawienie studialnego projektu koncepcyjnego kamienicy narożnej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze działki. Projektowany budynek
powinien posiadać mieszaną funkcję, usługowo-mieszkaniową. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i rowerów należy zapewnić w obrębie projektowanej działki.
Wymagania formalne:
1) Fasada projektowanej kamienicy powinna stanowić wyraz twórczego wykorzystania klasycznych zasad kształtowania architektury i historycznego detalu oraz idei zachowania ciągłości kulturowej z zabudową historyczną.
2) Budynek ma stanowić atrakcyjną propozycję miejsca zamieszkania w Strefie Wielkomiejskiej,
tym samym być alternatywą dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej lokalizowanej poza
granicami ścisłego centrum.
3) Projekt koncepcyjny musi uwzględniać mieszkania o zróżnicowanym standardzie.
4) Należy zapewnić aktualnie obowiązujące standardy budownictwa mieszkaniowego (m.in. dostęp dla osób niepełnosprawnych).
5) Lokale frontowe w parterach powinny zostać przeznaczone na funkcję usługową.
6) Przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne muszą uwzględniać optymalizację korzyści
ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów, przy poszanowaniu kontekstu urbanistycznego.
7) Należy zaproponować przestrzeń sąsiedzką, która stanie się jednym z czynników decydujących o komforcie zamieszkania, a tym samym atutem dla potencjalnych inwestorów.
8) Należy zapewnić dojazd pożarowy do działki nr 123/3 obręb S-7.
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Przewodniczący − prof. dr hab. inż. arch. Marek Janiak, dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, Architekt Miasta;
Zastępca Przewodniczącego – dr hab. inż. arch. Robert Sobański, prof. nadzw. ASP w Łodzi, wykładowca na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz w ASP w Łodzi, wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ;
Sędzia Referent – mgr inż. arch. Piotr Woldański, p.o. kierownika Oddziału Krajobrazu i Estetyki
Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ;

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO
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Członkowie:
– mgr Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, p.o. dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ;
– mgr inż. arch. Magdalena Wiśniewska, zastępca dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ;
– mgr inż. arch. Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel i właściciel pracowni architektonicznej Konior Studio;
– dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, architekt, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie;
– prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ;
– dr hab. n.t. Artur Zaguła, zastępca dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ;
– dr inż. arch. Michał Domińczak, wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ;
– dr hab. sztuki Włodzimierz Adamiak, wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ;
– dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzw. ASP w Łodzi, prorektor ds. nauki Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi;
– mgr inż. arch. Jacek Ferdzyn, wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ; założyciel i właściciel pracowni „Ferdzynowie”;
Sekretarz – mgr inż. arch. Kamil Kowalski, podinspektor w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ;
– mgr inż. arch. Joanna Marchwicka, inspektor w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ.
Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Sądu Konkursowego bez prawa głosu.
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WYNIKI PRAC SĄDU KONKURSOWEGO
WSPÓŁCZESNA KAMIENICA ŁÓDZKA 2017
I nagroda ex equo
Małgorzata Mader, Michał Suskiewicz − praca nr 132491
20 000 zł
Łukasz Wawrzyniak − praca nr 151816
20 000 zł
II nagroda
Tomasz Berezowski, Marta Dyrda, Radosław Fikus – praca nr 080147
15 000 zł
III nagroda ex equo
Piotr Kilanowski – praca nr 191084
10 000 zł
„RAAS Architekci” Remigiusz Strzelecki, Arkadiusz Strzelecki − praca nr 300325
10 000 zł
Wyróżnienia
Przemysław Bigaj, Piotr Broniewicz, Paweł Mika − praca nr 808880
4000 zł
Małgorzata Szydło i Mateusz Szydło – praca nr 310514
4000 zł
Joanna Ferens-Hofman – praca nr 210486
4000 zł
„Architekci Łosiak Siwiak” Rafał Łosiak, Bartłomiej Siwiak – praca nr 311113
4000 zł
Antoni Szeszuła, Łukasz Rawecki, Joanna Piasecka – praca nr 174471
4000 zł
Rafał Stemporowski – praca nr 200857
4000 zł
Michał Piechnik, Anna Piechnik – praca nr 100101
4000 zł
Nagroda Architekta Miasta
„S.LAB architektura” Tomasz Sachanowicz – praca nr 220716
7000 zł
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PRACE NAGRODZONE
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I

EX EQUO
praca nr 132491

Małgorzata Mader
Michał Suskiewicz
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UZASADNIENIE
Za podjęcie twórczej próby kontynuacji klasycznych zasad kształtowania zabudowy śródmiejskiej w nowoczesnym ujęciu oraz szacunek dla historycznego kontekstu miasta. Za zgodne
z typologią łódzkiej kamienicy rozdzielenie ukształtowania reprezentacyjnej elewacji, będącej
kreatywnym wyrazem znaczenia fasady w kształtowaniu obudowy przestrzeni publicznej, od
podporządkowanej prywatności struktury wewnętrznej budynku. Za kreatywne i niezwykle odważne podejście do projektowania przestrzeni podwórza.

OPIS AUTORSKI PROJEKTU
Pragnęliśmy, aby nasz projekt był wyrazem szacunku dla zastanego kontekstu urbanistycznego i architektonicznego. Wyznaczyliśmy sobie trzy założenia, które stały się kluczowe
w powstawaniu budynku w duchu łódzkich kamienic:
1. Szacunek dla układu urbanistycznego wyrażony poprzez kontynuację pierzei od strony
ulicy i we wnętrzu podwórza.
2. Forma architektoniczna powstała dzięki wycięciom w bryle (wynikającej z układu urbanistycznego) pozwalającym na uzyskanie lepszych warunków doświetlenia i ciekawszej przestrzeni.
3. Zaprojektowanie na froncie kamienicy historycznego detalu, „przetłumaczonego” na
współczesny język sztuki w przestrzeni.
Elewacja frontowa została zaprojektowana zgodnie z dawnymi zasadami kompozycji
eklektycznych kamienic, jednakże każdy detal wykonany jest z siatki ocynkowanej, co daje efekt
lekkości i przeźroczystości, odciąża bryłę mimo zastosowania bogatych zdobień. Za siatką znajduje się zewnętrzna galeria podzielona na segmenty i dostępna z każdego z mieszkań. Wnętrza
mieszkań od galerii oddziela szklana elewacja otwierana w kilku miejscach. Budynek od strony
podwórza buduje nowoczesną przestrzeń przyjazną dla mieszkańców. Wycięcia w bryle tworzą
wygodne tarasy współdzielone oraz prywatne. Materiałem, który dominuje w tych przestrzeniach, jest cegła, bardzo często stosowana w lokalnym budownictwie. Pomalowanie jej na biało
nadaje jednak bardziej luksusową estetykę.
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RZUT POZIOM 0

RZUT POZIOM 1

RZUT POZIOM 2

RZUT POZIOM 3
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DETALE ELEWACJI

RZUT POZIOM 4

RZUT POZIOM -1
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I

EX EQUO
praca nr 151816

Łukasz Wawrzyniak
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UZASADNIENIE
Za dobrą odpowiedź na zadanie konkursowe, którym było zaprojektowanie nowoczesnego budynku przy jednoczesnej kontynuacji klasycznej łódzkiej pierzei. Za pełne odwagi i elegancji rozwiązanie kompletnie rozdzielające fasadę od struktury zabudowy. Zaproponowane rozwiązanie daje nieskończenie wiele możliwości projektowania układu funkcjonalnego kamienicy szanując elementarną
zasadę czytelnego rozdziału między przestrzenią publiczną i prywatną. Przeniesienie wewnętrznego
dziedzińca w kierunku granicy z ulicą tworzy nową wartość i wyznacza nowe kierunki kształtowania
tkanki miejskiej, zgodne z elementarnymi zasadami budowy miast i porządkowania ich przestrzeni.

OPIS AUTORSKI PROJEKTU
Wystawy światowe Expo są największą imprezą międzynarodową o charakterze niesportowym.
W okresie ubiegania się Łodzi o miano organizatora wystawy należy zwrócić uwagę na to, iż podczas wystaw światowych powstają obiekty które przechodzą do historii architektury. Jednym z takich projektów był
zaprojektowany przez Josepha Paxtona Pałac Kryształowy – symbol nowoczesności, wzniesiony,
z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i materiałów, na Wystawę Światową w Londynie.
W obecnych czasach
Starając się zrozumieć zasady i uwarunkowania poprawnej struktury miejskiej należy docenić dziedzictwo kulturowe miasta tworząc zabudowę czytelną dla odbiorców reprezentując odrębność własnościową, funkcjonalną i architektoniczną z drugiej strony zaś tworząc obiekt spójny z charakterem miasta, szanując kontekst historyczny jak i urbanistyczny przedmiotowej działki.
Na podstawie analizy elewacji sąsiednich fasad. Materiałem charakterystycznym dla wspomnianego obszaru jest cegła występująca w różnych formach wykończenia ( kamienicy przy ul.Orlej 3- cegła glazurowana, biurowiec przy Sienkiewicza 82/84 cegła zwykła oraz obiekt Galerii Łódzkiej – obłożony cegłą
klinkierową).
Szukając sposobu na twórcze przetworzenie bogatej ornamentyki łódzkich kamienic wielkomiejskich elewacja „Kryształowej Kamienicy” została wykonana ze szklanych litych bloków łączonych ze sobą
klejem bezbarwnym o wymiarach 25x12x6,5 cm będąc materiałem o stricte nowoczesnym wydźwięku oraz
historycznej tożsamości, implementując historyczny detal przy użyciu nowoczesnych technologii jest świadectwem ducha miasta i jego charakteru.
Wytworzenie podwójnej fasady, zewnętrznej będącej – powieleniem ornamentyki z kamienic śródmiejskich, oraz wewnętrznej – utrzymanej w stylistyce architektury przemysłowej łódzkich fabryk, widocznej również od zewnątrz dzięki litym blokom szklanym, sprzyja trójpodziałowi przestrzeni, gdzie pierwsza
fasada tworząca miasto oddziela od przestrzenii publicznej, druga jest strefą całkowicie prywatna obejmującą ściany mieszkania oraz strefy podwórza, strefy sąsiedzkiej. Dzięki zaproponowanemu ukształtowaniu
bryły i podwójnej fasadzie do dyspozycji mieszkańców pozostają dwie strefy wewnętrzne oraz strefa pasażu, który doprowadza ruch pieszy do centrum kwartału od ulicy Orlej.
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RZUT POZIOM 0

RZUT POZIOM 1
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ELEWACJA – SCHEMAT

RZUT POZIOM 4

RZUT POZIOM -1
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II
praca nr 080147

Tomasz Berezowski, Marta Dyrda,
Radosław Fikus
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UZASADNIENIE
Za umiar i konsekwencję w użyciu języka architektonicznego. Za umiejętne odwołanie do łódzkiej tradycji zabudowy fabrycznej. Poprzez dialog z historią i redukcję środków wyrazu uzyskano interesujący efekt eleganckiej, wręcz ekskluzywnej, śródmiejskiej kamienicy o cechach wyraźnie współczesnych. Za czytelną i racjonalną strukturę budynku. Zarówno proporcje zabudowy, jak i relacje
przestrzeni wspólnych w postaci „odwróconego” narożnika i wewnętrznego dziedzińca, tworzą wyjątkowy charakter miejsca. Na uwagę zasługuje propozycja kształtowania piątej elewacji jako użytkowych tarasów – ogrodów z atrakcyjnym widokiem. Oszczędna forma i minimalistyczny detal stanowią
o wyjątkowości pracy, jednak pewne wątpliwości Sądu budzi nadmierna powtarzalność użytych elementów architektonicznych.

OPIS AUTORSKI PROJEKTU
Współczesna Kamienica Łódzka to architektura „tu i teraz”. Odrzuca dosłowne adaptowanie historyzujących tendencji stylistycznych i posługuje się materiałami oraz technologiami adekwatnymi dla
czasów współczesnych. Poszukuje ducha miasta Łodzi. Geometria rzutu kamienicy jest nierozerwalnie
związana z miejscem. Od strony ulic Orlej i Sienkiewicza jest kontynuacją charakterystycznego meandra
zachodniej linii zabudowy kwartału, a od strony oficyn jest przedłużeniem ciągu wewnętrznych podwórek. Urbanistycznie budynek „ustępuje miejsca” przestrzeni publicznej. Kreuje dwie przestrzenie, które
uzupełniają zabudowaną część działki – publiczny plac wejściowy oraz prywatny dziedziniec rekreacyjny.
Obie przestrzenie połączone są wewnętrznym lobby. Architektura budynku powraca do świetności kamienicy wielkomiejskiej. Duże, przewietrzane mieszkania, szlachetne materiały wykończeniowe, wspólne
przestrzenie rekreacyjne oraz garaż podziemny mają zachęcić użytkowników do wybrania centrum miasta
jako miejsca zamieszkania. Zarówno historia architektury, jak i miasta Łodzi, stanowią o formie budynku.
Elewacja ma charakter klasyczny. Osiowa i regularna fasada, oparta na proporcjach, respektuje horyzontalny podział na cokół, część środkową i część wieńczącą. Równie trwały ślad na architekturze budynku
zostawia przemysłowa historia miasta. Powtarzalny detal okienny kojarzy się z zabudowaniami fabrycznymi oraz łódzkimi domami robotniczymi, a zwiewna, materiałowa markizoleta nadaje budynkowi lekkości
i przywołuje na myśl włókiennicze konotacje. Dawne, niewielkie, prefabrykowane elementy dekoracyjne
zostają zastąpione dużymi betonowymi fragmentami ścian elewacyjnych. W kontekście wciąż drożejącego
rękodzielnictwa zastosowana prefabrykacja jest odpowiedzią na utrzymanie ekonomii i jakości w budownictwie wielorodzinnym.
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III
EX EQUO
praca nr 191084

Piotr Kilanowski

40

UZASADNIENIE
Za niebanalne podejście do tematu współczesnej kamienicy łódzkiej i odwagę w projektowaniu
wg klasycznego kanonu architektury z użyciem tradycyjnych zasad kompozycji na wszystkich poziomach projektowania. Praca wyróżnia się również niezwykłą pokorą i poszanowaniem dla tradycji
architektonicznej Łodzi. Sąd Konkursowy uznał, że właśnie odwaga w powrocie do klasycznych
zasad projektowania architektury jest największą zaletą tej pracy. Wątpliwości budzą niektóre rozwiązania funkcjonalne nieprzystające, do stylu i klasy zaproponowanych form architektonicznych.

OPIS AUTORSKI PROJEKTU
Niniejszy projekt stanowi próbę syntezy form tradycyjnej kamienicy ze współczesnymi potrzebami, możliwościami budowlanymi, a także doświadczeniami użytkowymi i projektowymi zebranymi w ciągu XX i na początku XXI w. Punktem wyjścia dla proponowanych rozwiązań były
budynki wznoszone krótko przed 1914 r., stanowiące zarazem najbardziej rozwiniętą wersję tzw.
wielkomiejskiej kamienicy czynszowej. W projekcie wykorzystano wątki charakterystyczne dla architektury tzw. wczesnego modernizmu, z wprowadzeniem elementów secesji wiedeńskiej i przetworzonego neobaroku. Wspomniany nurt w architekturze łódzkich kamienic czytelnie zaznaczył się
m.in. przy ul. Jaracza 9, Kilińskiego 176, Kościuszki 53 i 69, Narutowicza 2, 35 i 56, Piłsudskiego 25,
Piotrkowskiej 152 i 175, Piramowicza 9, Sienkiewicza 52, Struga 3, Tuwima 20, 30, 36, 40 czy Wschodniej 18 i 76. Budynek zaprojektowano jako 7-kondygnacyjny, z parkingiem podziemnym, przykryty
dachem mansardowym, z tarasami na górnych piętrach od podwórza. Ściany konstrukcyjne murowane, z pustaków ceramicznych, słupy, stropy, płyty balkonowe, nadproża i podciągi żelbetowe. Elewacje wykończone tynkiem cementowym z dodatkiem miki w dwóch odcieniach. Od frontu granitowa okładzina cokołu. W partii zwieńczenia glazurowane płytki terakotowe. Balustrady balkonowe
od frontu stalowe. W poziomie 2 piętra tynkowane, na lekkim szkielecie stalowym. Balustrady od
podwórza przeszklone, na lekkim szkielecie stalowym. W przejeździe bramnym posadzka z płytek
terakotowych. Wrota bramne stalowe, częściowo przeszklone. W podwórzu niewysoki klomb z drewnianą pergolą. Posadzka z kostki betonowej w kilku kolorach i kształtach. Gabaryt domu projektowano z uwzględnieniem m.in. narożnej lokalizacji posesji, zrównoważenia dominacji znacznej długości
elewacji sąsiedniej fabryki, a także optymalizacji korzyści ekonomicznych z inwestycji.
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PERSPEKTYWA OD PODWÓRZA
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III
EX EQUO
praca nr 300325

RAAS Architekci
Remigiusz Strzelecki
Arkadiusz Strzelecki
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UZASADNIENIE
Za umiar i elegancję w kształtowaniu prostej, acz niepozbawionej detalu fasady o właściwych proporcjach i regularnej artykulacji. Za zastosowanie podcieni rozszerzających przestrzeń publiczną, a jednocześnie tworzących wyraźną granicę.

OPIS AUTORSKI PROJEKTU
Współczesna Kamienica Łódzka, wypełniająca południowo-wschodni narożnik ulic Sienkiewicza
i Orlej, musi być wyjątkowa. Oprócz spełnienia szeregu niełatwych wymogów urbanistycznych i formalnych powinna w istotny sposób wzbogacać ważną przestrzeń publiczną oraz stanowić atrakcyjne miejsce
do życia w centrum miasta. Projektowany budynek, wykorzystując podcienia w parterze, wypełnia pustkę w narożnej zabudowie, uzupełniając przestrzennie „nieformalny plac” przed Galerią Łódzką. Jest również wyrazem poszukiwań architektonicznego języka dla współczesnej formy narożnej łódzkiej kamienicy
wpisującej się w historyczną tkankę śródmieścia, odpowiadając jednocześnie współczesnym potrzebom
mieszkańców i obowiązującym technologicznym standardom. Forma projektowanej kamienicy wynika z
próby pogodzenia różnic wysokości sąsiadujących budynków, ukształtowania terenu oraz podkreślenia
indywidualnego charakteru narożnika śródmiejskiej zabudowy. Klasyczne wzorce kształtowania fasady
dostosowane do wymogów działki zostały urozmaicone współczesną interpretacją ceglanego detalu architektonicznego oraz wielopłaszczyznowym kształtowaniem elewacji. Oprócz charakterystycznych loggii,
dodających głębi w jednolitej ceglanej strukturze budynku, zastosowano uproszczone kamienne obramowania okien, wysunięte względem lica elewacji. Zróżnicowany układ ręcznie formowanej cegły w kolorze
szaro-beżowym, podkreślający główne kierunki podziałów elewacyjnych, w niebanalny sposób nawiązuje do fabrycznego otoczenia, koresponduje z estetyką wielkomiejskiej kamienicy i podkreśla architektoniczną tożsamość miasta. Budynek swoim wyglądem stara się zachować ciągłość rozwoju architektury
w prosty sposób, z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, nie odwołując się bezpośrednio do historyzmu, lecz twórczo wykorzystując klasyczne zasady kształtowania architektury.
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NAGRODA
ARCHITEKTA
MIASTA
praca nr 220716

S.LAB architektura
Tomasz Sachanowicz
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UZASADNIENIE
Za twórcze podejście do zadanego tematu konkursowego i trafne zinterpretowanie historycznej architektury. Zaproponowane rozwiązania architektoniczno-plastyczne ściśle odnoszą się do ważnego okresu w architekturze, czyli modernizmu lat 20. i 30. Ponadto praca otrzymała wyróżnienie za
uwzględnienie klasycznych zasad kształtowania fasad, świadome kształtowanie przestrzeni parteru
pod lokale usługowe, ciekawie rozwiązane przestrzenie mieszkalne, a także za interesujące zwieńczenie dwóch pierzei ulic Sienkiewicza i Orlej.

OPIS AUTORSKI PROJEKTU
W budynku zaplanowano usługowy parter oraz 22 mieszkania na 5 kondygnacjach. W granicach działki zaplanowano garaż podziemny na 25 miejsc postojowych z wjazdem, dwukierunkową
pochylnią od ul. Sienkiewicza. Dojazd na podwórze i do działki 123/3 od ul. Orlej. Bryła kamienicy
narasta kaskadowo akcentując narożnik ul. Orlej i Sienkiewicza, dodatkowo podkreśla to wysunięty, zaokrąglony pion balkonów. Budynek nawiązuje do przemysłowego dziedzictwa Łodzi i czerpie
z ekspresjonizmu lat 20. i 30. XX wieku. Relacja fasad ulicznych do elewacji podwórka to kontrast:
ciemna fasada od ulic i jasna, glazurowana elewacja podwórza. Zaproponowany owalny kształt uzupełnia typologię podwórka kamienicy miejskiej wprowadzając miękkie przejście między ścianą budynku frontowego i oficynowego. W parterze od ulicy zaprojektowano przeszklone zatoki zwiększające długość okien wystawowych. Mieszkania od ul. Orlej (północ) wyposażono w balkony (tak jak
w sąsiedniej kamienicy), natomiast mieszkania od ul. Sienkiewicza (zachód) posiadają loggie.
Mieszkania na dwóch ostatnich kondygnacjach mają dodatkowo tarasy. Konstrukcja/materiały:
szkielet żelbetowy wypełniony bloczkami silikatowymi. Wykończenie: cegła klinkierowa brązowa,
cegła biała szkliwiona, kształtki betonowe (gzymsy, parapety). Zagospodarowanie: podwórko wyłożone kremową kostką w formacie cegły. Na podwórku donice z zielenią (np. małe drzewa) murowane
z tej samej kostki. Tarasy dachowe wykończone deską tarasową lub płytką ceramiczną i zagospodarowane zielenią w donicach.
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WYRÓŻNIENIE
praca nr 808880

Przemysław Bigaj
Piotr Broniewicz
Paweł Mika
Za efektownie ukształtowaną bryłę budynku w nieoczywisty sposób podkreślającą narożnik
i ciekawie zaprojektowaną strefę wejściową. Wątpliwości natomiast wzbudziła decyzja projektantów co do niekonsekwencji w kształtowaniu rytmu otworów okiennych.
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WYRÓŻNIENIE
praca nr 310514

Małgorzata Szydło
Mateusz Szydło
Za interesującą, dobrze zaprojektowaną elewację ukształtowaną zgodnie z klasycznymi regułami artykulacji architektonicznej. Dużą zaletą projektu są funkcjonalnie i różnorodnie zaprojektowane mieszkania, czym praca mocno wyróżniła się na tle pozostałych.
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WYRÓŻNIENIE
praca nr 210486

Joanna Ferens-Hofman
Za stworzenie eleganckiej formy architektonicznej uwzględniającej klasyczne zasady kształtowania fasad. Za zastosowanie wartościowania kolejnych kondygnacji oraz za interesujące
i nienachalne detalowanie elewacji kamienicy.
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WYRÓŻNIENIE
praca nr 311113

Architekci Łosiak Siwiak
Rafał Łosiak
Bartłomiej Siwiak
Za interesujące rozwiązanie bryły budynku w kontekście urbanistycznym: przełamanie linii fasady, efektowne zastosowanie wykuszy, wielkomiejski charakter. Sąd docenił również ekspresyjne
zestawienie form dynamicznych i statycznych o stylistyce historycznej, jednocześnie w całości
dających wrażenie nowoczesnej architektury. Wątpliwości sądu wzbudziły przede wszystkim
rozwiązania rzutów budynku.
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WYRÓŻNIENIE
praca nr 174471

Antoni Szeszuła
Łukasz Rawecki
Joanna Piasecka
Za poprawnie kształtowaną fasadę, zgodną z typologią łódzkiej kamienicy. Wielką zaletą projektu było wykorzystanie powierzchni dachu do kształtowania przestrzeni sąsiedzkiej oraz interesujący zabieg polegający na kształtowaniu fasady i podwórza w skrajnie kontrastowy sposób.

72

73

WYRÓŻNIENIE
praca nr 200857

Rafał Stemporowski
Za prosty, a jednocześnie wyrafinowany sposób kształtowania fasady przy użyciu tradycyjnych
form języka architektonicznego. Tektonika elewacji i elegancja rozwiązań znalazły swe odzwierciedlenie także w ciekawie aranżowanych wnętrzach mieszkalnych. W pracy wystąpiło natomiast uchybienie wobec wymagań stawianych uczestnikom odnośnie do konieczności wprowadzenia przejazdu pożarowego. Niniejsze wyróżnienie przyznane zostało w drodze wyjątku,
gdyż sąd zauważył, że wykonanie takiego przejazdu byłoby możliwe bez znacznej ingerencji
w projekt, który formą wyróżniał się na tle innych prac.
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WYRÓŻNIENIE
praca nr 100101

Michał Piechnik
Anna Piechnik
Za niezwykle ciekawą próbę kontynuacji nurtu eklektycznego przy użyciu współczesnych
form języka archtektury. Za wysokie walory plastyczne kompozycji fasady oraz wielkomiejski charakter zabudowy. Niemniej sąd miał wątpliwości co do łódzkiego charakteru przyjętej
estetyki.
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Hubert Przybyszewski
praca nr 822396

PRACE
POZOSTAŁE

Przemysław Szustkiewicz,
Agnieszka Szustkiewicz,
Dobrosława Pakulska,
Agnieszka Markiewicz,
Tomasz Bierzanowski
praca nr 120571
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Anna Gałązka,
Adela Czeczotka
praca nr 781404

Michał Chodkiewicz
praca nr 932676

Natalia Brzeska,
Grzegorz Markuszewski,
Aleksander Świtkowski,
Adriana Karolina
Michałowska,
Aleksander Stasiak
praca nr 210417

Sandra Ambroziak,
Andrzej Giełzak
praca nr 179014

Marcin Sztajerowski
praca nr 791031

Monika Kruszewska,
Anna Kruszewska
praca nr 214365

Dariusz Sieradzki
praca nr 181001

Aleksander Łapiński
praca nr 210790

Mateusz Grabowski
praca nr 109443

Ewelina Dziedzic,
Mateusz Gucwa
praca nr 137731

Dominika Banasiak
praca nr 864953

F2 Studio
Biuro Projektów
M. Katarzyna Banasik
-Petri,
Maria Petri,
Lidia Szewczyk-Bzdyl
praca nr 121036

RR Architekci
Tomasz Rospędek
praca nr 112212

Mateusz Przybylski,
Mikołaj Zajączkowski
praca nr 210890

Sebastian Piton
praca nr 030670

Karolina Czyszczoń
praca nr 051292

Martyna Florkiewicz,
Aleksandra Józefiak
praca nr 131109

Julia Mejer,
Milena Marcinkowska,
Aleksandra Durak,
Adriana Sowała
praca nr 799580

Marcin Kitala
praca nr 100742

Raczko Kokoszewicz
Architekci
Marcin Kokoszkiewicz,
Joanna Raczko
-Kokoszkiewicz,
Karol Saloni-Marczewski
praca nr 330793

Joanna Jęczkowska,
Mateusz Frąszczak
praca nr 112713

Zuzanna Diehl,
Mateusz Jezapkowicz
praca nr 395752

Klaudia Jakubiak,
Aleksandra Mażewska
praca nr 808080

Adam Mally
praca nr 920618
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Magdalena Kujawa,
Bartłomiej Grzesznik
praca nr 213711

Jakub Andrzejewski
praca nr 109901

Igor Pacanowski,
Beata Pacanowska
praca nr 731183

Anna Wypłosz,
Krzysztof Wichliński
praca nr 248230

Łukasz Chodorowski
praca nr 888288

Karolina Woch,
Paulina Pawata
praca nr 121007

Wiktor Jarniewicz,
Emil Kauer,
Rafał Ancuta,
Krzysztof Jędrzejewski
praca nr 469769
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Ambroziak Sandra
Ancuta Rafał
Andrzejewski Jakub
Banasiak Dominika
Banasik-Petri Katarzyna
Berezowski Tomasz
Bierzanowski Tomasz
Bigaj Przemysław
Broniewicz Piotr
Brzeska Natalia
Chodkiewicz Michał
Chodorowski Łukasz
Czeczotka Adela
Czyszczoń Karolina
Diehl Zuzanna
Durak Aleksandra
Dyrda Marta
Dziedzic Ewelina
Ferens-Hofman Joanna
Fikus Radosław
Florkiewicz Martyna
Frąszczak Mateusz

Gałązka Anna
Giełzak Andrzej
Grabowski Mateusz
Grzesznik Bartłomiej
Gucwa Mateusz
Jakubiak Klaudia
Jarniewicz Wiktor
Jezapkowicz Mateusz
Jęczkowska Joanna
Jędrzejewski Krzysztof
Józefiak Aleksandra
Kauer Emil
Kilanowski Piotr
Kitala Marcin
Kokoszkiewicz Marcin
Kruszewska Anna
Kruszewska Monika
Kujawa Magdalena
Łapiński Aleksander
Łosiak Rafał
Mader Małgorzata
Mally Adam

Marcinkowska Milena
Markiewicz Agnieszka
Markuszewski Grzegorz
Mażewska Aleksandra
Mejer Julia
Michałowska Adriana Karolina
Mika Paweł
Pacanowska Beata
Pacanowski Igor
Pakulska Dobrosława
Pawata Paulina
Petri Maria
Piasecka Joanna
Piechnik Anna
Piechnik Michał
Pitoń Sebastian
Przybylski Mateusz
Przybyszewski Hubert
Raczko-Kokoszkiewicz Joanna
Rawecki Łukasz
Rospędek Tomasz
Sachanowicz Tomasz
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Saloni-Marczewski Karol
Sieradzki Dariusz
Siwiak Bartłomiej
Sowała Adriana
Stasiak Aleksander
Stemporowski Rafał
Strzelecki Arkadiusz
Strzelecki Remigiusz
Suskiewicz Michał
Szeszuła Antoni
Szewczyk-Bzdyl Lidia
Sztajerowski Marcin
Szustkiewicz Agnieszka
Szustkiewicz Przemysław
Szydło Małgorzata
Szydło Mateusz
Świtkowski Aleksander
Wawrzyniak Łukasz
Wichliński Krzysztof
Woch Karolina
Wypłosz Anna
Zajączkowski Mikołaj

