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CDF ARCHITEKCI

CDF Architekci to poznańskie
biuro projektowe z ponad
25-letnim doświadczeniem.
W swoich projektach
stawiają na wysoką jakość,
funkcjonalność rozwiązań
i ponadczasowość. Na
przestrzeni ostatnich lat
w pracowni powstały
jedne z najbardziej
rozpoznawalnych budynków
stolicy Wielkopolski. Jednak
realizacja największego
projektu dopiero przed nimi –
wkrótce ruszy rozbudowa
kultowej Hali Widowiskowo-Sportowej Arena.
Na rynku architektonicznym firma zadebiutowała w 1995 roku, co czyni ją
jedną z najbardziej doświadczonych
poznańskich pracowni. Swoją rozpoznawalność zdobyła m.in. projektem
biurowca dla Poznańskiej Grupy Kapitałowej, realizowanego na dwóch
etapach w latach 2000–2002. Dzisiaj
architekci mają już na koncie dziesiątki

kluczowych realizacji – od budynków
biurowych, mieszkaniowych, hotelowych czy przemysłowych po wielofunkcyjne kompleksy komercyjne czy osiedla mieszkaniowe. Mogą poszczycić
się także szeregiem architektonicznych
osiągnięć – aż dwukrotnie zdobyli Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za
najlepszą realizację architektoniczną
w Poznaniu (2015 – Kompleks Biurowy UBIQ przy ul. Grunwaldzkiej; 2020
– Kamienica Żelazko przy ul. Krysiewicza/Ogrodowa), zaprojektowali najlepszy biurowiec 2019 roku, zdobywając
Nagrodę SARP 2020, zdobywając nagrodę SARP 2020 (Biurowiec Zremb
przy ul. Zwierzchowskiego w Poznaniu),
a miniony rok rozpoczęli statuetką BUDMA AWARD 2020. Firma nieustannie
inwestuje w nowe technologie, które
wdraża w proces projektowy. Projektanci sporządzają inwentaryzacje obiektów
poprzez skanowanie przestrzeni w 3D,
a zespoły projektowe wdrażają i samodoskonalą się we wciąż niepowszechnej
w Polsce technologii BIM. Obszar ich
działań jest jednak znacznie szerszy
– poza usługami projektowymi zapewniają kompleksową obsługę inwestycji
w zakresie nadzorów, organizacji przetargów czy zastępstwa inwestorskiego.

KAROL FIEDOR
Prezes CDF Architekci
Ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej, broniąc w 1993 roku dyplom pod kierunkiem prof.
Jerzego Gurawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył
w poznańskiej pracowni ADS oraz KJ, a następnie za granicą: w Hiszpanii, Rosji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uprawnienia do projektowania zdobył w 2001 roku.
Od tamtego roku jest także członkiem SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W latach 2014–2018 był
członkiem Krajowej Rady, członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, od 2018 roku pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od
grudnia 2019 roku Karol Fiedor jest także członkiem Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Architektów RP.
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NASZYM SUKCESEM
JEST STABILNOŚĆ

Rozpoczynając pracę w 1995 roku, nie
sądziłem, że uda mi się osiągnąć sukces
w architekturze – najpierw jako Architekt, później
jako Architekt Menadżer. Wywodzę się z jednego
z pierwszych roczników, które zaczynały pracę
w okresie przemian. Upadały duże państwowe
biura projektowe i zaczynała się era prywatnych
inicjatyw gospodarczych. Uczelnia nie przygotowywała do takich zadań. Miałem szczęście przez
jakiś czas obserwować z bliska działalność Piotra
i Przemka (założyciele Studia ADS) – którzy w
tamtych czasach byli prekursorami na rynku prywatnych pracowni w Polsce. Dzięki nim decyzja o
budowie własnej marki była łatwiejsza.
Architektura była pomysłem na zawodową część
mojego życia, a myśl o niej zaczęła się jeszcze
w przedszkolu. Została jednak porzucona na rzecz
mundurowych wyobrażeń o życiu w oczach bardzo młodego człowieka. Po latach, kiedy należało
podjąć decyzję, szereg zdarzeń spowodował, że
rozpocząłem lekcje rysunku, a później przystąpiłem do egzaminów. Tak trafiłem na ulicę Strusia
do Instytutu Architektury Politechniki Poznańskiej.
Fantastyczni ludzie na roku, a do tego niesamowita kadra akademicka spowodowały, że zawsze
będę miło wspominał ten czas mojego życia.
Dzięki ludziom spotkanym w tym okresie udało mi
się polubić architekturę. Czymś innym jest jednak
studiowanie, a czymś innym wykonywanie tego
zawodu. Pamiętam, jak po obronie dyplomu
mój promotor – znakomity człowiek i architekt
Jerzy Gurawski zapytał, czy będę wykonywał
ten zawód… Dziś nie pamiętam, co mu wtedy
odpowiedziałem, ale po latach mogę przyznać,
że nie żałuję wyboru. Każdy dzień jest inny, a na
nudę nie ma co liczyć. Kilka dużych i parę małych
sukcesów dało mi satysfakcję z dotychczasowych
lat spędzonych na budowaniu naszej firmy. Cieszy
mnie to, że nasza praca została doceniona –
zmienia ona bowiem otaczającą nas przestrzeń.

