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ARCHITEKTURA NA POTRZEBY 
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Firma POLE Architekci została 
formalnie założona w 2015 
roku przez trzech przyjaciół 
jako kontynuacja grupy 
projektowej powołanej 
jeszcze w czasach 
studenckich  w Krakowie. 
Powstała  z dążenia do 
wywarcia bezpośredniego 
wpływu na dynamicznie 
rozwijającą się polską 
architekturę i chęci zabrania 
głosu w dyskusji, jak powinna 
ona wyglądać.

POLE Architekci realizują zarówno 
małe „butikowe” projekty wielorodzin-
ne (jak choćby Apartamenty Potoc-
ka, La Scala na Starym Mokotowie, 
Olbrachta 24 na warszawskiej Woli), 
jak i większe realizacje mieszkaniowe 
(Punkt Ceramiczna), hotelowe oraz 
usługowe (hotel Kubalonka, Office 
Park Targówek, Centrum Edukacji 
Przyrodniczej w Zakopanem) w róż-
nych rejonach Polski. Skala nie ma 
znaczenia, liczy się pomysł i indywidu-
alne podejście do projektu.

Obiekt apartamentowy przy ul. Po-
tockiej otrzymał tytuł budynku roku 
2020 wg SARP w kategorii „budynek 

wielorodzinny”. Dotarł też do finału tej 
samej kategorii w konkursie Prezyden-
ta m.st. Warszawy oraz został uzna-
ny za jeden z 5 najlepszych budyn-
ków wielorodzinnych lat 2015–2020 
w konkursie Życie w Architekturze.  
Z kolei projekt Dom Baby Jagi został 
nominowany do tytułu najlepszego 
budynku jednorodzinnego wg SARP  
w 2020 roku. Obecnie projekt jest 
kontynuowany w ramach platformy  
dombabyjagi.pl i dostępny dla więk-
szego grona odbiorców.

Wymienione nagrody dodają nam 
skrzydeł i motywacji do pracy nad ko-
lejnymi projektami.

POLE ARCHITEKCI

MGR INŻ. ARCH.  
BARTŁOMIEJ POPIELA
Architekt,  
Współwłaściciel  
POLE Architekci

W swojej pracy staramy 
się tworzyć architekturę, 

która odpowiada na współcze-
sne potrzeby człowieka.
Gdzie zadana potrzeba, funkcja 
spotyka się z przemyślaną i cha-
rakterystyczną formą, tworząc 
zwartą całość i trwałą relację. 
Ważnym elementem pracy jest 
szczegółowa analiza wytycznych 
projektowych i budżetowych. 
Spełniając je, zawsze chcemy 
odpowiadać na nie z wartością 
dodaną, która coraz częściej  
jest wymagana. Inwestorzy  
i użytkownicy stają się coraz 
bardziej świadomi. 
Konieczność zrównoważonego 
rozwoju staje się codziennością, 
wyzwaniem, któremu musimy 
sprostać. Oczekiwania rynku 
wciąż rosną. To wszystko, mamy 
nadzieję, w bezpośredni sposób 
podniesie jakość architektury  
i naszego życia.

MGR INŻ. ARCH.  
WOJCIECH GAJEWSKI 
Architekt,  
Współwłaściciel  
POLE Architekci

MGR INŻ. ARCH.  
ŁUKASZ GNIEWEK 
Architekt,  
Współwłaściciel  
POLE Architekci

Największy wpływ na 
naszą pracę twórczą 

ma szwajcarska i skandynawska 
architektura, gdzie moduł, powta-
rzalny rytm łączą się z racjonalną 
oraz przemyślaną funkcją bu-
dynków. Funkcjonalność, jakość 
i charakter to dla nas kluczowe 
punkty w tworzeniu architektury. 
Nasze budynki cechuje bezkom-
promisowość, racjonalność  
oraz wyrazista tektonika, duże 
znaczenie ma także jakość  
i dbałość o detal. Do każdego 
projektu pochodzimy indywidu-
alnie, duże znaczenie ma dla 
nas przestrzeń, w której powstaje 
budynek, oraz jego oddziaływa-
nie na bezpośrednie otoczenie. 
Szczególne wytyczne inwestorskie 
i ograniczenia budżetowe nie sta-
nowią dla nas problemu, wręcz 
przeciwnie, są wyzwaniem oraz 
pretekstem do szukania niestan-
dardowych i nowoczesnych roz-
wiązań. Poprzez naszą ambicję 
oraz codzienne zaangażowanie 
chcemy pokazać, jak ogromny 
wpływ na jakość naszego życia 
i samopoczucia ma otaczająca 
nas przestrzeń i architektura.

Projektujemy, starając się 
używać jak najprostszych 

środków wyrazu, unikając niepo-
trzebnych gestów.
Bardzo lubimy sytuacje,  
w których możemy odnieść się 
do kontekstu miejsca. Wierzymy, 
że dobra architektura nie musi 
być droga w wykonaniu. Ważne, 
żeby była tworzona od początku 
według jasno określonych reguł.

Ceramiczna Point

Dom Baby Jagi

Słowiańska 23 Resort Hotel Kubalonka

La Scala Mokotów Office Park Targówek Office Park Targówek

Potocka House Potocka House

Olbrachta 24
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La Scala Mokotów


