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Ghelamco Poland angażuje się w zapewnianie użytkownikom najlepszej 
jakości przestrzeni biurowych, mieszkalnych i publicznych. Stworzone przez 
nas miejsca pozostają dla nas ważne. Dbamy o nie tak, by ludzie czuli się  
w nich dobrze, wygodnie i bezpiecznie. Niniejszy raport stanowi 
podsumowanie naszych działań społecznych oraz przyświecających nam 
wartości.

// O raporcie

Ghelamco jest czołowym europejskim 
d e w e l o p e r e m  i  i n w e s t o r e m  n a 
r ynku n ieruchomości  b iurow ych, 
mieszkalnych, hotelowych i handlowych. 
Odnosimy sukcesy w Belgii, Polsce, 
Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji.

// O Ghelamco

Zbliżamy ludzi  

i miasto.

Fot. M. Kubiak
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Prezydenta m.st. Warszawy. W minionych latach 
zorganizowaliśmy na placu m.in. cykl wyjątkowych 
wydarzeń i atrakcji dla mieszkańców, takich jak kina 
plenerowe, zawody gry w bule, lodowisko, wystawy 
sztuki czy festiwale. Było to miejsce celebrowania 
różnych świąt przez dzieci i dorosłych. Od lat jesteśmy 
partnerem akcji „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje”.

Jesteśmy pasjonatami kultury i sztuki. Patronujemy 
najciekawszym wydarzeniom. Jednym z nich jest 
„Urbanator Days”, projekt wybitnego polskiego 
jazzmana Michał a Urbaniaka .  Umożl iwia on 
utalentowanym muzykom występy ze światowej klasy 
gwiazdami jazzu. 

W 2014 roku powołaliśmy do życia Fundację Sztuka  
w  M i e ś c i e ,  p r o m u j ą c ą ,  w s p i e r a j ą c ą  o r a z 
upowsze chn ia jąc ą zróżn icowane in ic jat y w y 
artystyczne, kulturalne i rozrywkowe. Od tamtego 
czasu fundacja zorganizowała i wsparła niezliczone 
w ydar zen ia ,  w tym 16 or yginalnych w ystaw 
zorganizowanych w otwartej w 2016 roku galerii Art 
Walk we współpracy z 10 kuratorkami i kuratorami 
oraz ponad 60 artystkami i artystami z całej Polski.

Nie ustajemy w wysiłkach, by być odpowiedzialną  
i kreatywną firmą, której leży na sercu dobro wszystkich 
ludzi. Planujemy nowe, innowacyjne projekty, które 
jeszcze nie raz zaskoczą. Zapraszam Państwa do 
zapoznania się z naszymi osiągnięciami i bieżącymi 
działaniami przedstawionymi w niniejszym raporcie.

 

Jako lider rynku nieruchomości komercyjnych 
w Polsce i jeden z największych deweloperów 
w tej części Europy, od 30 lat dostarczamy 
najnowocześniejszą przestrzeń biurową, 
wyznaczamy nowe trendy i inspirujemy 
całą branżę. W ramach naszej działalności 
angażujemy się również społecznie  
w tworzenie przyjaznych miejsc do życia.

Przestrzeń, w której żyjemy, ma ogromny wpływ na 
nasze samopoczucie i funkcjonowanie. W biznesie 
zysk idzie w parze z zadowoleniem klientów, ale 
także pracowników. Dbanie o ludzi i wysoką jakość 
ich życia to dla nas wartość nadrzędna. Naszą misją 
jest tworzenie budynków atrakcyjnych i przyjaznych 
ludziom.

W naszych projektach nie ograniczamy się jedynie 
do przestrzeni zamkniętej w czterech ścianach – 
wychodzimy z naszą wizją dalej. Nie skupiamy się 
jedynie na wnętrzu i jego funkcjonalności, dużą wagę 
przywiązujemy do zewnętrznej tkanki miasta, którą 
projektujemy. To dlatego powstał Plac Europejski. 
Jesteśmy pierwszym deweloperem w Polsce, który 
zaprojektował i zbudował publicznie dostępny plac 
miejski o takiej skali.

Plac Europejski zdobył uznanie warszawiaków, 
czego dowodem są liczne nagrody, w tym ta dla nas 
najważniejsza – Nagroda Publiczności przyznana 
w ramach konkursu na Nagrodę Architektoniczną 

W biznesie zysk idzie w parze  

z zadowoleniem klientów. 

Dbanie o ludzi i wysoką jakość 

ich życia to dla nas wartość 

nadrzędna.

Jeroen van der Toolen

Potrzeby społeczne
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Inwestycje Ghelamco były pierwszymi 
budynkami w całej Polsce, które otrzymały 
prestiżowy, międzynarodowy, ekologiczny 
certyfikat BREEAM dla projektów biurowych.

Ghelamco Poland real izuje najwyższej jakości 
projek ty pożądane przez większość kl ientów. 
Jesteśmy pier wszym deweloperem w Pol sce, 
który uzyskał prestiżowy certyfikat BREEAM. Jest 
to najbardziej popularny europejski eko-certyfikat, 
który stał się standardem dla wszystkich naszych 
inwestycji.

Pierwszym budynkiem w Polsce, który otrzymał 
certyfikat BREEAM była warszawska inwestycja z 2010 
roku – biurowiec Trinity Park III. Obiekt dostarczył 
30 500 m2 nowoczesnej przestrzeni biurowej. Drugi 
certyf ikat BREEAM otrzymał w tym samym roku 
biurowiec Crown Square o powierzchni 16 000 m2. 
Trzeci certyfikat BREEAM to rok 2011 i ukończenie 
Katowice Business Point, mieszczącego się w centrum 
śląskiej stolicy i oferującego 17 000 m2 powierzchni. 
Wszystkie projekty w procesie certyfikacji otrzymały 
ocenę „very good”.

Jako lider rynku stale opracowujemy i realizujemy 
projekty, minimalizujące negatywny wpływ budynków 
na środowisko naturalne. Są one projektowane pod 
kątem nowego systemu certyfikacji WELL, który stawia 
sobie za cel zwiększenie komfortu człowieka.

Oprócz certyfikacji BREEAM Ghelamco aktywnie 
współpracuje z za in ic jowanym przez Komisję 
Europejską programem zrównoważonego budownictwa 
„Green Building Programme”. Projekty Senator  
i Mokotów Nova są partnerami tej cenionej inicjatywy. 

Ghelamco zostało docenione przez specjalistów rynku 
za różne inicjatywy, zdobywając następujące nagrody:
- BREEAM – Application-In-Process Award dla Mokotów Nova,
- BREEAM – Post-Construction Award dla Trinity Park III, 
Katowice Business Point oraz Crown Square.

61. 6
excellent
—

W 2013 r. T-Mobile Office Park otrzymał 
pierwszy w Polsce certyfikat z taką 
oceną za budynek biurowy. Jak dotąd 6 
naszych budynków uzyskało certyfikat 
BREEAM na poziomie „excellent”.

outstanding 
—

Biurowiec Wronia 31 uzyskał certyfikat 
BREEAM z oceną „outstanding”.

2018 od 2013 od 2010

very good
—

Od 2010 r. sześć obiektów otrzymało 
certyfikat BREEAM z tym ratingiem. 
Pierwsze trzy obiekty były jednocześnie 
pierwszymi budynkami biurowymi, 
które otrzymały go w Polsce.

Pierwszym budynkiem w Polsce, który  
otrzymał certyfikat BREEAM w 2010 r.,  

był biurowiec Trinity Park III.

Jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy 
certyfikat BREEAM!

Biurowiec zwyciężył w tym międzynarodowym 
konkursie w kategorii Regional Award Central  
& Eastern Europe. Został uznany za najbardziej 

zielony budynek w Europie Środkowo-
Wschodniej, pokonując w finale 5 konkurentów  

z Polski, Rumunii i Turcji.

BREEAM Awards 2019 dla Wroniej 31!

Zrównoważony

rozwój

Certyfikacja BREEAM w naszych obiektach

20%

10%

70%

Biura

Powierzchnia handlowa

Mieszkania

Jakie  
przestrzenie tworzymy?

O firmie

Ghelamco 
Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości 
komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie 
innowacji, zrównoważonego budownictwa  
i kreowania przestrzeni publicznej.

Przez 30 lat, jako inwestor, deweloper i generalny 
wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję 
na polskim rynku dostarczając 1 200 000 m2 najwyższej 
klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej 
i magazynowej. Flagową inwestycją firmy jest kompleks 
biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim, uznany 
za najlepszy budynek biurowy na świecie w prestiżowym 
konkursie MIPIM Awards 2017. Ostatnimi wielkimi 
inwestycjami są zbudowane przy Rondzie Daszyńskiego: 
kompleks The Warsaw Hub oraz najnowszy wieżowiec, 
wypełniony nowoczesnymi technologiami Warsaw Unit.

Jako wizjoner w branży Ghelamco od lat konsekwentnie 
w d r a ż a  p i o n i e r s k i e  p r o j e k t y  i n n o w a c y j n y c h , 
zaawansowanych technologicznie budynków i wyznacza 
kierunki dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. 
Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który 
postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej 
perspektywie i aktywnie działa na rzecz kształtowania 
przestrzeni publicznej.

Fot. M. Kubiak
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Od 30 lat tworzymy przyjazne miejsca. Naszą 
siłą napędową są innowacje zarówno w zakresie 
zrównoważonego budownictwa, jak i technologii. 

To, co nas wyróżnia, to skupienie się na ludziach i ich 
potrzebach. Wiemy, że budynki mają ogromny wpływ 
na środowisko. Latami kształtują przestrzeń, w której 
żyjemy, pracujemy czy odpoczywamy. Rozumiemy to  
i dlatego chcemy minimalizować ich negatywny wpływ na 
otoczenie. Nasze biurowce mają służyć pracownikom oraz 
mieszkańcom z sąsiedztwa. Przykładamy wielką wagę 
do jakości przestrzeni publicznej, dlatego naszym celem 
jest integracja budynków z tkanką miejską. Wprowadzamy 
wiele funkcjonalności, które mogą służyć tak wielu 
ludziom, jak to tylko możliwe. 

Ponadto wkładamy wielki wysiłek w to, aby nasze 
inwestycje były przyjazne osobom z niepełnosprawnością. 
Wszystkie powyższe cele real izujemy w poczuciu 
odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz 
architektoniczną spuściznę i jesteśmy przekonani, że 
jeszcze wielokrotnie zaskoczymy rynek pionierskimi 
rozwiązaniami.

Przestrzenie 
przyjazne 
ludziom

Jarosław Zagórski

Fot. Ł. Widziszowski

Fot. F. Bramorski



Raport z działalności prospołecznej   |   www.ghelamco.com   |   poland@ghelamco.com poland@ghelamco.com   |   www.ghelamco.com   |   Raport z działalności prospołecznej10 11

WE 
CREATE 

THE FUTURE 
TODAY

WE 
CREATE 

THE FUTURE 
TODAY

3 piętra

140 m

25 m

pierwotna wysokość znaku na 
elewacji Warsaw Spire

pierwotna wysokość nad 
powierzchnią ziemi

szerokość  
znaku

Obejrzyj video przedstawiające 
ankietę na temat powodów, 
dla których można kochać 
Warszawę. Zeskanuj kod QR.

Kocham Warszawę za  

jej radosną atmosferę.

Kocham Warszawę za jej 

różnorodność, kontrasty  

i cudownych ludzi.

„ZA CO KOCHAM WARSZAWĘ?”

W 2014 roku rozpoczęl iśmy kampanię, której celem 
było przybliżenie mieszkańcom stolicy WARSAW SPIRE, 
nowego drapacza chmur na warszawskiej Woli. Na elewacji 
budynku pojawił się wielki ledon „KOCHAM WARSZAWĘ”. 
Znak ten pozostaje częścią kompleksu w formie instalacji 
zlokalizowanej na Placu Europejskim.

Fot. M. Leszczelowski

Fot. M. Leszczelowski

Fot. P. Zacharuk
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Plac Europejski to przestrzeń u stóp Warsaw Spire  
i budowanego właśnie biurowca The Bridge. Miejsce 
to zaprojektowaliśmy z myślą o mieszkańcach stolicy 
oraz pracownikach z otaczających plac biurowców. 

Jako Ghelamco mamy świadomość ważnej roli, jaką budynki 
odgrywają w życiu ludzi i miast. Dlatego tworzymy przyjazne 
przestrzenie publiczne. Plac Europejski stał się jednym  
z ulubionych miejsc dla rodzinnego odpoczynku, dla młodszych 
i starszych, dla miłośników sportu i rozrywki oraz dla turystów. 
Zaprojektowała go dla nas belgijska pracownia Wirtz International 
Landscape Architects, która zrealizowała m.in. projekty ogrodów 
Pałacu Elizejskiego, Jardin du Carrousel w ogrodach Tuileries  
w Paryżu czy Jubilee Park w londyńskim Canary Wharf.

Nasza działalność biznesowa idzie w parze z zaangażowaniem 
w organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, jak również 
w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Na Placu 
Europejskim organizujemy liczne wydarzenia. Nasze inicjatywy 
są cenione przez pracowników i pracodawców kompleksu, jak 
również przez media i mieszkańców, czego dowodzą niezliczone 
publikacje, nagrody i bezprecedensowa frekwencja. W roku 
2016 Plac Europejski zdobył nagrodę w konkursie na Najlepiej 
Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną organizowanym przez 
Towarzystwo Urbanistów Polskich.

TAKI PLAC W WARSZAWIE
Plac Europejski jest pierwszym w Polsce otwartym placem 
publicznym wybudowanym na terenie prywatnym

HEKTARA
Plac Europejski jest dwukrotnie większy od 
warszawskiego Rynku Starego Miasta

ROŚLIN
Posadzono tu aż 14 000 roślin

METRÓW
długości ma kaskadowy 
strumień płynący przez 
plac

DNI W ROKU
różnych 
aktywności

1.

1,5

14 000

120

365

Chcesz zobaczyć, co działo się 
dotychczas na Placu Europejskim? 
Odwiedź nasz profil na Facebooku 
@placeuropejski. Możesz również 
zeskanować kod QR.

Plac

Europejski

Fot. M. Kubiak
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4 sezony
od 2016 roku

Kiedy otwieraliśmy lodowisko na Placu Europejskim w 
2016 roku, nie wiedzieliśmy, że stanie się aż tak popularne. 
Na przełomie 2019 i 2020 r. zakończył się czwarty sezon.

Zeskanuj kod QR  
i zapoznaj się z coroczną 
działalnością lodowiska.

3 miesiące w roku
lodowiska i dodatkowych atrakcji

Funkcjonowaniu lodowiska towarzyszą dodatkowe 
atrakcje – karuzela, huśtawki i inne elementy placu zabaw 
dla najmłodszych. Możesz też umilić sobie czas dzięki 
food truckom.

Lodowisko
Od 2016 r. każdej zimy Plac Europejski 
udostępnia swoim gościom lodowisko. 
Dzięki współpracy Ghelamco z najemcami 
Warsaw Spire oraz sponsorami mieszkańcy 
mogą cieszyć się łyżwiarstwem w otoczeniu 
nowoczesnych budynków i do tego bezpłatnie!

Jak dotąd lodowisko gościło na placu Europejskim już 
czterokrotnie. Wielkie otwarcie odbywa się zawsze 
w Mikołajki. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać  
z lodowiska przez kilka miesięcy.

Fot. G. Gmurczyk

Na Placu Europejskim
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30 pokazów filmowych
w ciągu jednych wakacji

Każdego lata oferta kina plenerowego obejmowała 30 
pokazów filmowych dla różnych grup wiekowych. Dzięki 
infrastrukturze placu oglądanie filmów było niezwykle 
przyjemne: ogromny ekran o wysokiej jakości obrazu, 
odpowiednie nagłośnienie i kilkaset wygodnych leżaków.

Zeskanuj kod QR i poczuj atmosferę letnich 
wieczorów na Placu Europejskim, oglądając 
wideo o wydarzeniach w ramach naszego 
Kina Letniego.

Nawet 700 widzów
na każdym pokazie

Kino letnie na Placu Europejskim przyciągnęło tłumy, 
ciesząc się niesłabnącą popularnością. Każdy z pokazów 
gromadził kilkaset osób.

Kino letnie
Mamy za sobą kilka niezwykłych 
sezonów letnich na Placu Europejskim. 
Celebrowaliśmy je, zapraszając do 
plenerowego, bezpłatnego kina zarówno 
dorosłych, jak i dzieci.

Dla widzów, ceniących filmy plenerowe, w 2017 
roku zorganizowaliśmy trzy rodzaje pokazów – 
filmy fabularne, dokumenty i kino familijne – dzięki 
czemu mieszkańcy Warszawy oraz turyści mogli 
tutaj dobrze spędzić czas.

Fot. G. Gmurczyk

Najfajniejsze kino letnie, 

na jakim byłem!

Na Placu Europejskim
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Ghelamco 
Boules Cup
Dzięki mineralnej nawierzchni Plac Europejski 
może gościć różne wydarzenia sportowe. My 
zorganizowaliśmy wielkie zawody gry w bule – 
Ghelamco Boules Cup – największe tego typu 
wydarzenie sportowe w Europie Środkowej.

Gra w bule jest popularna nie tylko we Francji.  
W 2017 i 2019 roku postanowiliśmy zamienić  
Plac Europejski w miejsce rozgrywek jednych  
z największych zawodów tej dyscypliny  
w Polsce.

Na Placu Europejskim

Zobacz, jak wyglądał turniej 
Ghelamco Boules Cup  
w latach 2017 i 2019. 
Zeskanuj kod QR i uzyskaj 
dostęp do materiałów.
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Obejrzyj relację z ustanawiania 
rekordu w 2019 roku. Zeskanuj 
kod QR i uzyskaj dostęp do 
materiału.

Wspieramy edukację ratującą życie

W 2019 roku zamieniliśmy Plac Europejski w arenę ustanawiania 
nowego rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej we 
współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. WOŚP jest 
inicjatorem projektu „Ratujemy i uczymy ratować”, połączonego 
z biciem rekordu od roku 2013 . Grupy z piętnastu szkół 
podstawowych z całej Polski przybyły do stolicy, aby stawić czoła 
temu wielkiemu wyzwaniu.

Kochamy wspierać takie inicjatywy. Dlatego połączyliśmy siły, 
dążąc do wspólnego celu – pomocy dzieciom przechodzącym 
operacje i leczenie szpitalne.

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

Fot. Ł. Widziszowski

Na Placu Europejskim

Inicjatywa, którą wspieramy
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Inne 
działania

Myślenie o codziennym funkcjonowaniu 
mia s t a  oznacza db a łoś ć o  w i t a l n oś ć 
przestrzeni publicznej, dlatego animujemy 
stworzone przez siebie przestrzenie dla 
różnych grup społecznych i wiekowych.

Dzień DzieckaStrefa kibica

Dzień Sportu

Wystawy sztuki

Noc Muzeów Warsztaty

Dzień Ziemi

Fot. R. Wilk
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Fundacja  

Sztuka w Mieście

Integracja poprzez kulturę

Misja
Fundacja Sztuka w Mieście została założona przez 
Ghelamco Poland w 2014 roku, aby podejmować 
inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia  
w miejskiej przestrzeni publicznej.
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Celem organizacji jest promowanie, wspieranie i upowszechnianie 
inicjatyw artystycznych oraz organizacja wydarzeń z zakresu kultury, 
sportu i rozrywki. Działania adresowane do lokalnych społeczności 
wynikają z potrzeby dbania o wysoką jakość miejskiej przestrzeni 
publicznej. Zadaniem fundacji jest promowanie i współtworzenie 
tej jakości, ponieważ przekłada się ona na wyższe standardy życia 
mieszkańców.

Naszym celem jest także promowanie miejskich działań poprzez 
zainteresowanie ludzi obecnością sztuki w przestrzeni publicznej. 
Wspieramy artystów poprzez zapewnianie im warunków dla rozwoju 
oraz potraktowanie sztuki jako jednej z warstw miastotwórczych.

Social Values Report
WE 

CREATE 
THE FUTURE 

TODAY

Narzędzia
działalności fundacji

Fundacja organizuje proaktywne  
i edukacyjne działania, takie jak warsztaty, 

seminaria czy koncerty.

Prowadzi galerię Art Walk promującą 
polskich artystów, słuchając ich  
głosów i prezentując ich prace  

w przestrzeni publicznej.

Włącza Ghelamco w dyskusję  
publiczną na tematy związane  
z jej kluczowymi działaniami.
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Akcja, którą wspieramy

  
 

Razem z Fundacją Sztuka w Mieście wspieramy 
światowej sławy muzyka Michała Urbaniaka  
w organizacji jednej z najbardziej innowacyjnych 
imprez artystycznych na świecie.

Już od ponad 15 lat projekt Urbanator Days daje młodym, 
muzycznie utalentowanym ludziom niepowtarzalną szansę, aby 
wystąpić na dużej scenie i zagrać z najlepszymi muzykami świata.

Ghelamco Poland i Fundacja Sztuka w Mieście byli patronami 
dwóch edycji imprezy. Wsparliśmy organizację wydarzeń  
w 2014 roku w Warszawie oraz w 2019 roku w dwóch miastach 
– Warszawie i Łodzi. Inicjatorem i głównym organizatorem 
warsztatów jest Michał Urbaniak, światowej sławy jazzman, 
skrzypek, saksofonista, kompozytor i łowca talentów.

Główną ideą Urbanator Days jest poprowadzenie dwudniowych, 
otwartych warsztatów, w ramach których każdy ma szansę 
skorzystać z pomocy wybitnych muzyków z całego świata. 
Impreza jest dedykowana utalentowanym wokal istom  
i instrumentalistom. Urbanator Days łączy grę na różnych 
instrumentach, improwizację (jam sessions) oraz wymianę 
wiedzy i pomysłów.

D o w i e d z  s i ę  w i ę c e j  
o wydarzeniach, oglądając 
k rótką re l ac ję wide o . 
Zeskanuj kody QR i uzyskaj 
dostęp do materiałów.

// 2014Nasze 
wsparcie

// 2019
1 miasto (Warszawa)
2 dni warsztatów
100 uczestników

2 miasta (Łódź & Warszawa)
4 dni warsztatów
140 uczestników

1 koncert 2 koncerty

Fot. Ł. Szeląg



Fot. Ł. Szeląg
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Głównym tematem artystycznych 
murali powstałych w 2016 roku na 
Placu Europejskim jest miasto marzeń 
i snów – Warszawa. Prace ukazują 
artystyczną interpretację stolicy oraz 
jej charakterystycznych obiektów, ulic, 
placów, parków, rzeki, miejsc i zaułków.

Artyści zaproszeni do współpracy to polski 
malarz, grafik i projektant plakatów Rafał 
Olbiński (mural po prawej stronie) oraz 
belgijski ilustrator i autor komiksów François 
Schuiten (mural po lewej stronie).

Murale zostały namalowane na ścianach 
kamienicy zlokalizowanej przy ul. Grzybowskiej 
73, z widokiem na Plac Europejski. Rafał 
Olbiński przygotował ilustrację zatytułowaną 
„Kocham Warszawę”. W swojej pracy opowiada 
o stolicy i jej symbolach. Z kolei belgijski 
ilustrator François Schuiten przygotował 
„G i g a ntów ”,  p r ze d s t aw i a j ą c yc h  w iz j ę 
futurystycznego miasta.

Murale 
na Placu Europejskim

Obejrzyj proces 
tworzenia murali, 
skanując niniejszy 
kod QR.

Fot. F. Bramorski
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Współpraca 
z artystami
Jako założyciel Fundacji Sztuka w Mieście, Ghelamco 
Poland promuje prace polskich artystów, zapraszając 
ich do współpracy w realizacji zróżnicowanych działań 
i kampanii.

Olin Gutowski
od 2016

Łukasz Stokowski
2019

Chris Hernandez
2015

Od 2016 r. ilustrator Olin Gutowski przygotowywał 
cztery różne wersje kolorowanki ukazującej Plac 
Europejski. Dzielimy się pracą Olina z mieszkańcami 
Warszawy zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej, 
we wszelkich dostępnych miejscach i platformach.

I n s p i r ow a n e  r oz wo j e m  w a r s z aw s k i e j  Wo l i 
wielkoformatowe obrazy Łukasza Stokowskiego 
wystawione zostały w HUB Gallery, Podniebnej Galerii 
Sztuki zlokalizowanej na jednej z wież kompleksu 
Warsaw HUB, będącego w owym czasie w trakcie 
budowy.

Amerykański malarz mieszkający w Warszawie – 
Chris Hernandez – przygotował serię rysunków 
artystycznych ukazujących rezultaty warsztatów 
„PARKING w Parku Sowińskiego”, zorganizowanych 
przez nas we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola.

// Plac Europejski na ilustracjach

// HUB Gallery
// Rysunki

Chcesz pokolorować z nami rysunki Olina? 
Zeskanuj kod QR i ściągnij wszystkie do tej pory 
opublikowane prace.

Chcesz zobaczyć prace Chrisa? Zeskanuj kod 
QR i uzyskaj dostęp do informacji na temat jego 
twórczości.

Chcesz zobaczyć Łukasza w pracy? Zeskanuj kod 
QR i uzyskaj łatwy dostęp do informacji na temat 
jego twórczości.
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Konkurs na kolorowanie
2016

Wyślij mi pocztówkę!
2017-19

Pory roku na placu
2019

Z okazji otwarcia Placu Europejskiego w maju 2016 
roku zorganizowano konkurs na pokolorowanie 
ilustracji placu oraz innych części Warszawy (rysunek 
autorstwa Mai Czarnaty, 9 lat).

Od 2017 roku przygotowujemy nowe wersje kartek 
bożonarodzeniowych ukazujących ilustracje Olina 
Gutowskiego. Jest to dobry prezent dla każdego – 
czy to w postaci kolorowanki, czy pocztówki-zdrapki.

W 2019 roku poprosil iśmy Olina, aby przygotował 
wiosenną i jesienną wersję ilustracji Placu Europejskiego. 
Za każdym razem drukujemy te kolorowanki w dużym 
formacie i rozdajemy dzieciom w szkołach. Dzielimy się 
nią również w mediach społecznościowych. Można ją 
pobrać, a następnie wydrukować. 

// Pokoloruj swoje miasto

// Wesołego Placu Europejskiego!

// Wiosna i jesień

Narysuj swój własny

Plac Europejski
Plac Europejski jest popularny nie tylko wśród ludzi pracujących w kompleksie 
Warsaw Spire i w pobliskich biurach. Jest odwiedzany również przez młodzież  
i dzieci, zachęcone licznymi wydarzeniami. Dzięki Fundacji Sztuka w Mieście czują 
się tutaj jak w domu.

Dzieci są jednymi z ważniejszych beneficjentów 

Fundacji. Organizujemy wydarzenia i imprezy 

by zachęcić je do poznawania nowych miejsc  

i odkrywania nowych form aktywności. W 2016 

roku poprosiliśmy ilustratora Olina Gutowskiego 

o przygotowanie nietypowej pracy – kolorowanki 

i lustrującej Plac Europejski .  Narysowana 

delikatną kreską, przedstawia zatrzymany kadr 

z życia codziennego na placu. Uliczny pośpiech 

kontrastuje z leniwym spacerem przechodniów, 

parki z ulicami, a historia z nowoczesnością. 

Tak wiele różnych zdarzeń ma miejsce w tym 

mieście, że niemożliwym jest ukazanie ich na 

jednym rysunku. Dlatego też nasza kolorowanka 

zachęca do opowiedzenia własnej historii – 

swoim rysunkiem albo szkicem.

Zeskanuj 
kod QR, 
ściągnij 

kolorowankę 
i ciesz się 

rysowaniem!
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Zbuduj swoje wymarzone miasto

Rok 2020 to czas wyjątkowych, niespodziewanych wyzwań, jakie pojawiły się 
przed ludźmi na całym świecie. Z myślą o pomocy rodzinom w czasie izolacji 
podjęliśmy ponownie współpracę z Olinem Gutowskim, aby przygotować prezent 
dla najmłodszych. Chcąc uczcić Dzień Dziecka, podarowaliśmy im zestaw 
majsterkowicza – wycinankę miasta zainspirowaną napisem KOCHAM WARSZAWĘ 
i wcześniejszymi pracami artysty.

W trudnym czasie pandemii wiele dzieci 
musi mierzyć się z restrykcjami dotyczącymi 
przemieszczania się. Dlatego poprosiliśmy 
Olina Gutowskiego o przygotowanie nowej 
pracy specjalnie dla nich. Artysta zaproponował 
zaprojektowanie wycinanki ukazującej obiekty, 
f igury i inne elementy, które współtworzą 
tkankę miejską, jak również różne warianty 
dróg budujących strukturę miasta. Wielość 
elementów pozwala stworzyć zróżnicowane 
plansze. Praca zawiera wybrane warszawskie 
symbole, takie jak Rotunda, Syrenka i Warsaw 
Spire, ale również najnowsze drapacze chmur – 
Warsaw UNIT i The Warsaw HUB.

Praca została dostosowana do warunków, 
jakie panowały przez długie miesiące 2020 
roku .  Cał y zestaw zosta ł  pr z ygotowany  
w wersji elektronicznej, w dwóch wariantach 
kolorystycznych, gotowy do wydruku, złożenia 
i zabawy. Została też nagrana instrukcja wideo 
dla lepszego zrozumienia, jak złożyć zestaw. 
Jak mówi Olin Gutowski: „Można skorzystać  
z dwóch rozwiązań – wersji kolorowej lub czarno-
białej, która może być dokończona dowolną 
techniką malarską. Miasto może przyjmować 
różne rozmiary i formy, a jego trójwymiarowy 
i wielokierunkowy charakter daje swobodę 
przygotowania i zabawy”.

Zeska nu j  ko dy Q R  
i uzyskaj łatwy dostęp 
do zestawu „KOCHAM 
WARSZAWĘ” typu „zrób 
to sam”.

Kocham Warszawę  
zestaw typu „zrób to sam”

Kadr filmu promocyjnego autorstwa Olina Gutowskiego
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Miasto widziane oczami artysty

Zeskanuj kod QR i obejrzyj wideo o Łukaszu 
Stokowskim i jego pracy.

Sky Art Gallery

Skala tej spektakularnej instalacji, która obejmuje 
prawie 1800 m2, symbolizuje rozwijającą się, 
dynamiczną tkankę miasta. Można dostrzec tam 
światła, neony i kształty budynków. Stokowski 
w niepowtarzalnym stylu celowo deformuje  
i zamazuje wielką panoramę miasta.

W 2018 roku ogromna wersja abstrakcyjnego 
obrazu „THE HUB” autorstwa Łukasza 
Stokowskiego została zawieszona na 
wysokości 130 metrów nad ziemią.

Obraz został ukazany na wielkich ścianach okalających 
szczyt konstrukcji The Warsaw HUB, kompleksu 
zbudowanego na warszawskiej Woli.

Jednym z priorytetów Ghelamco jest włączanie 
projektów w miejską tkankę, wykorzystując ich 
potencjał do podejmowania różnych inicjatyw 
społecznych i artystycznych. Realizacja projektu 
Podniebnej Galerii Sztuki wpisuje się w promowanie 
pol sk ie j  sz tuki  dostępnej dla wszystk ich,  n ie 
ograniczonej ścianami tradycyjnych galerii czy muzeów. 
To pierwszy taki projekt w Europie.

Obraz symbolizuje 

stale rozwijającą się, 

dynamiczną tkankę 

miasta.

Podniebna  
galeria sztuki
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Warsztaty projektowania

PARKing 
w parku 
Sowińskiego
W czerwcu 2015 Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy  
z władzami dzielnicy Wola przeprowadziła dwudniowe warsztaty 
zatytułowane „Skwer wypoczynkowy w parku im. gen. Józefa 
Sowińskiego na Woli”.

Celem pro jek tu „PARKowanie” 
było przeprowadzenie warsztatów 
dla uczniów Zespołu Szkół nr 24 
im .  Stefana Br ył y,  a  następnie 
nadanie temu rangi profesjonalnej 
poprzez promocję projektu wśród 
mieszkańców dzielnicy i całego 
miasta. Konsultantkami i liderkami 

projektu były dr Maja Skibińska 
(architektka krajobrazu, SGGW), mgr 
Marzena Popielarczyk (architektka 
kra jobrazu ,  Werbena Ar t )  oraz 
koordynatorka działań Fundacj i 
mgr Karolina Wlazło-Malinowska 
(architektka krajobrazu, SGGW, 
Fundacja Sztuka w Mieście).

czerwiec 2015 

Social Values Report   |   poland@ghelamco.com   |   www.ghelamco.com

Fot. K. Wlazło-Malinowska 

Prace uczestników (przykład)

Rysunki prezentujące efekty warsztatów – elementy i zasady do 
zastosowania w nowo zaprojektowanej przestrzeni parku. Pomysły 
uczniów zostały zilustrowane przez Chrisa Hernandeza.
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Warsztaty projektowania

Sztuka miasta.
O placu, na placu.

Celem zadania ,  poświęconego 
zagadnieniom budowy oraz rol i 
placów w mieście, było dążenie do 
rozwoju umiejętności twórczego 
myślenia w procesie poznawania, 
analizowania oraz kształtowania 
przestrzeni .  Jego w yjątkowość 
polegała na unikalnej formule ich 
prowadzenia przez duet projektant-
artysta oraz na autorskim programie 
wspomagającym wielokierunkowy 
rozwój kompetencji artystycznych, 
manualnych, a także przestrzennych 
uczestników.

Aktywności w ramach warsztatu 
były skupione na kulturze przestrzeni 
oraz kształtowaniu świadomości 
na różnych polach sztuki. Zajęcia 
przeprowadzono z wykorzystaniem 
nowych technologii oraz tradycyjnych 
form pracy w procesie projektowania.

Seria dwudniowych wydarzeń odbyła 
się we współpracy z mazowieckim 
oddziałem Stowarzyszenia Polskich 
Architektów Krajobrazu. Całość 
została objęta honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy.

2016 

Fot. J. Waszkiel

Rysunki przedstawiające rezultaty pierwszych warsztatów (przykłady)

Pierwsze wydarzenie, zatytułowane 
„Węzeł czy plama? Plac na mapie 
miasta, funkcje placu” odbyło się  
w dniach 4-5 czerwca 2016 r, i zostało 
poprowadzone przez architektkę 
krajobrazu i fotografkę Katarzynę 
P i ą d ł ow s k ą  o r a z  p ro j e k t a n t kę  
i ilustratorkę Olę Cieślak.

Drugie wydarzenie zatytułowane 
„Ile kroków ma plac? Ile czasu ma 
plac? Odczuwanie miasta”, odbyło się  
w dniach 8-9 października 2016 r. 
Prowadzącymi tę edycję warsztatów 
byli architektka krajobrazu i fotografka 
Beata Rothimel oraz artysta sztuk 
wizualnych i performatywnych Jakub 
Słomkowski.

Trzecie wydarzenie, zatytułowane 
„Z czego składa się plac? Budulec 
miejski”, odbyło się w dniach 19-
20 l is topada 2016 r.  Tym razem 
warsztaty poprowadziły architektka 
krajobrazu dr Maja Skibińska, a także  
projektantka wyrobów przemysłowych 
i komunikacji wizualnej Marcela Kawka.

Fot. K. Piądłowska

Fot. J. Waszkiel

Fot. J. Waszkiel

Przygotowaliśmy relację wideo z każdego  
z warsztatów. Chcesz zobaczyć, jak pracowali 
ich uczestnicy? Zeskanuj jeden z kodów  
QR.

Celem projektu było przeprowadzenie serii interdyscyplinarnych 
warsztatów projektowania, prowadzonych na styku dziedzin 
architektury, wzornictwa i sztuk pięknych.
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Warsztaty projektowania

Jak stworzyć 
logotyp miejsca 
w 48 godzin?
Wydarzenie odbyło się w dniach 23-24 września 2017 roku. 
Warsztaty stanowiły element wystawy „Warszawskie Symbole” 
prezentowanej w galerii Art Walk na Placu Europejskim.

Warsztaty zostały przeprowadzone 
przez grafika i kuratora wystawy 
Rene Wawrzkiewicza .  W ciągu 
dwóch dni uczestniczki i uczestnicy 
w y d a r z e n i a  z a p o z n a w a l i  s i ę  
z historią symboli i logotypów oraz 
ich rolą w kreowaniu tożsamości 
miasta. Samodzielnie projektowali 
warianty logotypu dedykowanego 
Placowi Europejskiemu w Warszawie.

Efekty warsztatów stały się częścią 
wystawy „Warszawskie Symbole”  
i  został y w ystawione w dwóch 
oknach galerii Art Walk. W rezultacie 
projekty młodych designerów zostały 
przedstawione obok prac słynnych 
polskich projektantów, takich jak Karol 
Śliwka, Wojciech Zamecznik, Witold 
Janowski, Roman Duszek czy Maciej 
Buszewicz.

wrzesień 2017 

Fot. J. Waszkiel

Chcesz zobaczyć prace warsatatowe i całą wystawę? 
Zeskanuj jeden z kodów QR i uzyskaj dostęp do relacji 
wideo i strony wystawy.
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Warsztaty

Bez/granicznie
Seria warsztatów stanowiła część wystawy „Bez/granicznie” 
(Limit/less) prezentowanej w galerii Art Walk na Placu 
Europejskim.

Marcin Polak – kurator wystawy – 
zdecydował się poszukać odpowiedzi 
na ważne dla przyszłości Ziemi 
i  ludzkości pytania, organizując 
warsztaty dla kilkudzesięciu młodych 
ludzi wraz z ar tystkami Pamelą 
Bożek, Anną Jochymek, Cecylią Malik 
oraz Anną Pichurą.

O ważne i aktualne tematy zapytali 
młode osoby, które niebawem będą 
kształtować świat. Istotą projektu 
było założenie, że dzieci mogą 
wypowiadać się w ważnych sprawach 

i aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym – wystarczy dać im 
głos i wychowywać na świadomych 
obywateli i obywatelki. 

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów 
nap is a l i  wsp ól n i e  kons t y tuc j ę 
dla wszechświata; zorganizowali 
happening poświęcony ratowaniu 
polskich rzek; rozmawiali o problemie 
wykluczenia w kontekście skatingu, 
omawiali prawdziwe i wyobrażone 
życie młodych uchodźczyń oraz 
uchodźców w Polsce.

październik  

– listopad 2018 

Chcesz zobaczyć prace uczestniczek i uczestników oraz 
całą wystawę? Zeskanuj jeden z kodów QR i uzyskaj dostęp 
do relacji wideo i strony wystawy.

1-2.10.2019 (artystka: Cecylia Malik)

Temat warsztatów skupiał się na znaczeniu 
rzeki dla miasta i jego mieszkańców. 

W pierwszej części uczestnicy stworzyli 
wielkoformatowe modele ryb i jednakowych 
tablic reprezentujących różne polskie rzeki. 
Drugim etapem był happening zorganizowany 
w naturalnym otoczeniu Wisły w Warszawie.

15-16.11.2019 (artystka: Anna Pichura)

Kosmos to metafora przyszłego świata, który 
za kilkanaście lat będzie tworzony również 
przez uczestniczki i uczestników warsztatów. 
Dziś są dziećmi. Jakie nadzieje i lęki towarzyszą 
ich fantazjom na temat przyszłości? Każde 
dziecko otrzymało przedmiot przypominający 
planetę i zostało poproszone o wymyślenie jej 
historii.

5-6.11.2019 (artystka: Pamela Bożek)

Khava, Aminat i Mellissa to uchodźczynie 
o c ze k u j ą c e  n a  p r z y z n a n i e  o c h r o n y 
międzynarodowej. Mieszkają w dawnym 
Hotelu Polonia w Łukowie, który został 
przekształcony w Ośrodek dla Cudzoziemców 
i Cudzoziemek. Hotel Polonia to miejsce 
oczekiwania, snucia wizji o niezależnym życiu 
w Polsce i poza granicami ośrodka.

24-25.11.2019 (artystka: Anna Jochymek)

Jazda na deskorolce polega na reinterpretacji 

przestrzeni miejskiej. Osoby jeżdżące na 

deskorolkach zaburzają porządek społeczny, 

bo w bardzo prosty sposób pokazują, że 

miejska przestrzeń nie należy do wszystkich. 

Artystka zadała pytanie, jak działa wykluczenie 

i kim jest Inny. Doszli do wniosku, że „każdy  

w tej swoje inności może stać się bliższą osobą”.

Jak zaprzyjaźnić się z rzeką?

Konstytucja dla kosmosu

Hotel Polonia: z ziemi polskiej do Polski

Kolegium deskorolkowe

Kadr z nagrania wideo A. Jochymek

Zdjęcie z warsztatów

Fot. M. Polak

Fot. K. Wlazło-Malinowska
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16 wystaw
od 2016 r.

Od momentu otwarcia galerii zorganizowaliśmy 16 wystaw 
we współpracy z 10 kuratorkami i kuratorami oraz ponad 
60 artystkami i artystami z Polski.

Dowiedz się więcej o wystawach 
prezentowanych w naszej galerii . 
Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę  
www.artwalk.sztukawmiescie.pl.

2 x Art Walk Open Call
dla artystek i artystów oraz kuratorek i kuratorów

Zapraszamy do składania propozycji oryginalnych 
koncepcji dla naszej galerii. Już dwukrotnie zebraliśmy 
bogatą kolekcję projektów z całego kraju.

Galeria 

Art Walk  
W maju 2016 r. na Placu Europejskim Ghelamco i Fundacja 
Sztuka w Mieście powołały do życia wyjątkowe miejsce na 
mapie Warszawy. Ta specjalnie zaprojektowana przestrzeń 
stała się miejscem całorocznych wystaw malarstwa, rzeźby 
i instalacji artystycznych. 

Art Walk jest integralną częścią przestrzeni publicznej na Placu 
Europejskim. Galeria została stworzona zgodnie z koncepcją 
inkorporacji sztuki w życie codzienne miasta. Umożliwia dzielenie się 
sztuką w unikalny sposób oraz obcowanie z nią poza murami muzeów 
czy galerii. Pasaż wystawowy składa się z dwudziestu segmentów, 
każdy z oknem ukazującym wnętrze galerii. Art Walk zaprojektował 
Przemysław “Mac” Stopa z pracowni Massive Design, autor lobby 
Warsaw Spire i pawilonu gastronomicznego w kształcie serca na Placu 
Europejskim.

Rada programowa Art Walk wspomaga prowadzenie artystycznego 
dys k u r s u  o r a z  w y t ycz a n i e  g łów nych k i e r u n ków roz woj u 
wystawienniczego przestrzeni. Jej członkowie, na co dzień pracujący 
w obszarach sztuki, kultury i mediów, ustalają roczne programy wystaw 
oraz kształtują współpracę z kuratorami, artystami i instytucjami 
zewnętrznymi. Opiniują także zewnętrzne propozycje współpracy 
napływające do Fundacji Sztuka w Mieście, stanowiącej jednostkę 
koordynującą działalność Art Walk.

Na kolejnych stronach zaprezentowano informacje na temat wystaw 
zrealizowanych w Galerii Art Walk w latach 2016-2020.

Fot. J. Waszkiel

www.artwalk.sztukawmiescie.pl
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prof. Paweł Nowak Rafał OlblińskiKURATOR

Celem projektu było przedstawienie życia człowieka 
na różnych etapach. Narodziny i śmierć, witalność  
i ułomność, biologia i technologia, wszystko to wpisane  
w ludzkie życie i pokazane przez pryzmat rzeźby, 
instalacji, wideo czy mody. Świat natury otaczający 
człowieka i biologia go tworząca, stanowiące od zawsze 
integralną całość, były odniesieniem dla różnych działań 
twórczych. Wybór prac zaprezentowanych w oknach 
wystawienniczych stworzył narrację w taki sposób, aby 
widz mógł doświadczyć, jak zmienia się obraz człowieka 
od początku narodzin, poprzez dzieciństwo, młodość, 
dojrzałość i śmierć.

Wystawa prezentowała zestawienie prac pod wspólnym 
mianownikiem krajobrazu z pogranicza jawy i snu, 
łączącego w sobie senną melancholię z nieodpartym 
odczuciem kojącego spokoju .  Przewi ja jący s ię 
przez obrazy kolor niebieski, dominujący w niemal 
każdej pracy, przywołuje na myśl nieskończoność  
i pochodzącą ze snów pozytywną energię, przez co 
zdaje się rozpraszać negatywne odczucia i myśli . 
Obrazy Rafała Olbińskiego ukazują krajobraz, w którym 
żyjemy, poruszamy się, odczuwamy na różne sposoby, 
jednocześnie go dematerializując. Poprzez złożone, 
paradoksalne zestawienia, wywołują one w widzu 
uczucie ambiwalencji.

studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie – D. Kosik, P. Buźniak,  
A. Skoczylas, A. Symela, M. Baranowska,  
D. Grabowska, M. Nowakowska, M. Szczypek,  
A. Starzyński, E. Litwiniec, D. Wierzbicka,  
K. Fiedorow, M. Januszewski, P. Szczepańska,  
A. Walas, A. Rybak, J. Jurga

ARTYŚCI

Człowiek-ciało-proces
05-08.2016

19 snów Olbińskiego
09-11.2016

ARTYSTA

Fot. J. WaszkielFot. D. Lewandowski
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Marta Czyż Karolina Wlazło-MalinowskaKURATORKA KURATORKA

Odkąd Paul ina Ołowska doprowadziła w 2006 r. 
do ponownego uruchomienia słynnej Siatkarki na 
pl . Konstytucji w Warszawie, neonem na powrót 
zainteresowali się artyści, mieszkańcy i urzędnicy.  
W 2012 r. otwarto Muzeum Neonów na warszawskiej 
Pradze. Wystawa Neon Inn prezentowała artystyczne 
projekty, wykorzystujące światło neonowe. Prace 
podejmowały jego historię, traktując neon jak tworzywo 
artystycznej ekspresji, służący do kreowania nowych 
narracji. Instalacje ukazały sposoby podejścia do neonu  
i możliwości, jakie daje wykorzystanie formy, będącej 
zarówno atrakcyjnym wizualnym obiektem, jak i formą 
artystycznej wypowiedzi.

Projekt miał na celu przedstawienie i konfrontację 
zróżnicowanych sposobów postrzegania i rozumienia 
natury. Prace Chrisa Hernandeza konsekwentnie ukazują 
cykliczne wzorce występujące w naszej codziennej 
rzeczywistości, opierające się na stałej, powtarzalnej 
przemianie procesu konstrukcji w dekonstrukcję  
i ponownej rekonstrukcji oraz ich ciągłej wymianie. 
Proces postrzegania środowiska odkrywa przed naszymi 
oczami przejawy zarówno jego celowego kształtowania, 
jak i chaosu; porządku i zaburzenia; tworzenia wzorów 
i zupełnej przypadkowości. Wszystkie te manifestacje 
materii otoczenia ukazują ciągłość ich przemiany. W Głębi 
przedstawia dwoistość pojęcia przemiany rzeczy.

Dolce Luce, Zuzanna Rogatty,  
Joanna Rajkowska, Piotr Krzymowski, 
Neonlove, Paulina Karwowska, Kamila Mróz, 
Rene Wawrzkiewicz, Wojciech Dada 

Chris HernandezARTYŚCI ARTYSTA

Karolina Wlazło-Malinowska PROJEKT

W Głębi
03-04.2017

Neon Inn 
12.2016 - 02.2017

Fot. J. Waszkiel Fot. J. Waszkiel
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Katarzyna Przezwańska Rene WawrzkiewiczARTYSTKA KURATOR

Wystawa składała się z 19 skał, skamielin i kości, 
pochodzących z terenów dzisiejszej Polski, stanowiąc 
wynik kwerendy przeprowadzonej przez artystkę  
w trzech warszawskich muzeach: Muzeum Geologicznym 
PIG Państwowego Instytutu Badawczego, Muzeum 
Geologicznym im. Stanisława J. Thugutta oraz  PAN  
Muzeum Ziemi w Warszawie. Prezentowane na wystawie 
okazy ułożone były chronologicznie. Wszystkie kryły  
w sobie długą historię, pozwalając ze zdrowym 
dystansem spojrzeć na krótki czas, w którym człowiek 
stąpa po Ziemi. To, co dziś jest skamieliną, kiedyś 
rosło czy biegało po Ziemi i mogło mieć nie gorsze 
samopoczucie niż my teraz.

Wystawa ukazuje historię polskiej stolicy poprzez 
najlepsze i najbardziej oryginalne znaki graficzne 
stworzone dla firm i organizacji związanych z historią 
miasta. Nie sposób jest myśleć o nowoczesnym mieście 
i jego architekturze bez spojrzenia na materialną historię 
miejsca. Historię tę można opowiedzieć poprzez 
zabytkowe budynki, starodawne pomniki, cenne 
przedmioty czy doniosłe dokumenty. Ale przeszłość 
danego miejsca można zobaczyć także w neonach, 
szyldach, reklamach, plakatach, broszurach i ulotkach. 
Najbardziej efemeryczną i jednocześnie najważniejszą 
częścią komunikacji wizualnej są znaki graf iczne 
(współcześnie nazywane logotypami).

Marta Czyż Maciej Buszewicz, Antoni Cetnarowski,  
Roman Duszek, Witold Janowski, Jerzy Jaworski,  

Karol Śliwka, Henryk Tomaszewski, Jerzy Treutler, 
Stanisław Töpfer, Wojciech Zamecznik

KURATORKA PROJEKTANCI

znalezionych w Polsce 
05-08.2017

19 okazów 
geologicznych

Warszawskie Symbole 
09-11.2017

Gustaw MajASYSTENT

Fot. J. Waszkiel Fot. J. Waszkiel
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Jakub Słomkowski Katarzyna RojKURATOR KURATORKA

Istotą wystawy było przedefiniowanie przestrzeni 
korporacyjnej z pomocą narzędzi ze świata sztuki 
i reklamy. Artyści zaproponowali na nowo pewne 
produkty, usługi i koncepcje głęboko zakorzenione  
w przestrzeni biurowej i tamtejszych relacjach. Kontekst 
miejsca gra główną rolę w budzeniu zainteresowania  
i zaangażowania uczestników. Doprowadziło to do 
stworzenia nowej sieci zależności, przypominającej 
ciało korporacyjne, które jednakowoż było napędzane 
refleksją. Wystawa miała na celu sprowokowanie dyskusji 
na temat roli artysty, który tworzy na granicy świata sztuk 
plastycznych i komercji. Partnerami wystawy byli: Samsung, 
Calypso, O.K.O Film, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Wystawa Chwyt-za-chwyt zaprezentowała rodzinę 
uchwytów zaprojektowanych przez warszawską 
architektkę wnętrz, Olę Munzar. Uchwyty – drugoplanowi 
bohaterowie nasze j  codziennośc i  –  r zadko s ą 
przedmiotem głębszych analiz. W tej krótkiej historii  
o chwytaniu zostało ukazanych kilka cech wyróżniających 
człowieka. Podkreślono jednocześnie fizyczną naturę 
gałek i uchwytów. Na kilku przykładach zaprezentowano 
materialne dowody interakcji, które zachodzą pomiędzy 
dłońmi a użytkowanymi obiektami. Wystawa została 
zrealizowana we współpracy z Targami Rzeczy Ładnych, 
jako projekt związany z promocją polskich twórców 
dizajnu.

Arek Pasożyt, Jakub Jasiukiewicz,  
Andrzej Jobczyk, Marek Dakowski, Karol Kisiel, 
Łukasz Kwietniewski, Jakub Słomkowski, 
Radicalzz: Joanna Skorupska, Marta Frączek

Ola Munzar (Plankton)ARTYŚCI PROJEKTANTKA

Targi Rzeczy Ładnych PARTNER

Świat należy do Ciebie
12.2017 - 02.2018

Chwyt-za-chwyt
03-04.2018

Fot. J. Waszkiel Fot. J. Waszkiel
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WykwitexAUTOR

Przestrzeń wirtualna to nieistniejące w sensie fizycznym 
otoczenie, składające się z plików, stron internetowych  
i aplikacji, tworzących funkcjonalną całość. Ma ona 
charakter użytkowy, ale jest też w pewnym sensie 
tworem abstrakcyjnym, który można w dowolny sposób 
kreować i przetwarzać. Dlatego Zarząd firmy Wykwitex 
postanowił właśnie w tym miejscu wybudować swój 
pierwszy wieżowiec Wykwitex Tower, który stanie się 
nie tylko główną siedzibą naszej firmy, ale również 
Twoim miejscem na ziemi! Projekt Sky Is the Limit 
stawia pytanie o możliwość rezygnacji z przestrzeni 
fizycznej na rzecz przestrzeni wirtualnej i jest fantazją  
o własnym miejscu.

Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz,  
Jagoda Dobecka, Miłosz Flis,  
Martyna Muth, Iwona Ogrodzka,  
Anita Welter

ARTYŚCI

Fot. J. Waszkiel

Marcin Polak KURATOR

Bez/granicznie jest owocem warsztatów dla dzieci  
i młodzieży, które odbyły się między 1 października  
a 25 listopada 2019 r. w Łodzi i Warszawie. Pytania, które 
padły podczas kolejnych wydarzeń to: Jak zaprzyjaźnić 
się z rzeką? Jakimi zasadami rządzi się kosmos?  
Co młode uchodźczynie myślą o niezależnym życiu  
w Polsce? Co oznacza wykluczenie we współczesnym 
mieście? Marcin Polak, kurator wystawy, pracował  
z czterema artystkami – Cecylią Malik, Anną Pichurą, 
Anną Jochymek i Pamelą Bożek. Zaprosiły one do 
współpracy 35 młodych ludzi. Wystawa ukazała prace 
uczestniczek i uczestników, jak również dokumentację 
filmową i fotograficzną z warsztatów.

Anna Pichura, Cecylia Malik,  
Pamela Bożek, Anna Jochymek

ARTYSTKI

Katarzyna Jasińska (Gra-Fika) PROJEKT

Fot. J. Waszkiel

Sky Is the Limit
05-08.2018

Bez/granicznie
12.2018 – 02.2019
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Marta Czyż Olga Guzik-PodlewskaKURATORKA KURATORKA

Sport w wielkim mieście postawił pytania o trwałość  
i zainteresowanie historią konkretnych dyscyplin. 
Czy sportowcy uprawiający ringo, lacrosse czy retro 
futbol mogą liczyć na przyszłą sławę i zainteresowanie 
kibiców? Czy taka aktywność f izyczna, uprawiana 
według specyficznych zasad, przetrwa próbę czasu? 
Czy też za kilkadziesiąt lat będzie można ją oglądać 
wyłącznie na podobnej wystawie? Ukazane fotografie 
mogą zaskakiwać. Nie znajdziemy tu bohaterów masowej 
wyobraźni. Jest za to sport warszawski pokazany z innej, 
mniej znanej, ciekawej strony. Rafał Wilk pełni tu dwie 
funkcje jednocześnie. Jest autorem fotografii, a zarazem 
osobą odpowiedzialną za dobór historycznych zdjęć.

Autorska wizja na temat współczesnych mieszkańców 
wielkich miast – tytułowych Wszystkożerców – oraz ich 
otoczenia.  Na instalację składały się zarówno rzeźby ze 
stali i mosiądzu, jak i fotografie czy obiekty wykonane  
w technologii druku 3D. Opowiadają one o współczesnych 
postawach i wartościach, wysokim tempie życia, pogoni 
za sukcesem, wszechobecnym konsumpcjonizmie.

Krzysztof Franaszek podjął temat konsekwencji 
współczesnej kultury konsumpcjonizmu, w której rosnący 
indywidualizm i niezdrowa pogoń za lepszym zaburzają 
funkcjonowanie we wspólnocie i stanowią zagrożenie dla 
i tak silnie już eksploatowanego środowiska.

Rafał Wilk Krzysztof FranaszekARTYSTA ARTYSTA

Le Guern Gallery PARTNER

Sport w wielkim mieście
03-04.2019

Wszystkożercy
05-08.2019

Robert GawkowskiWSPARCIE

Fot. R. Wilk Fot. J. Waszkiel
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Karina Królak, Patka Smirnow Grażyna BastekARTYSTKI KURATORKA

Ślad zostawiamy po sobie każdego dnia. Nasze decyzje 
i wybory są wypadkową tego, co zostało po naszych 
przodkach i tego, jak tworzymy teraźniejszość, której 
odbicie zobaczą przyszłe pokolenia. W swojej twórczości 
artystki zaadoptowały kontrowersyjny materiał jakim są 
odpady – śmieci, resztki. Coś, co wyrzucając, usuwamy 
z własnej świadomości, potraktowały jako materiał 
twórczy. Niechciane przedmioty mają w sobie ogromny 
potencjał. Kolorowe skrawki plastiku, papieru i gumy 
są dla artystek punktem wyjścia w twórczym procesie 
i nieustającą inspiracją. Wystawa jest osobistą podróżą 
duetu, pracującego razem już prawie 10 lat. Ich projekty 
wymagają cierpliwości i czasu.

Kolor jest jednym z najbardziej  fascynujących,  
a jednocześnie złożonych zjawisk o niejasnej, a właściwie 
niejednej definicji. Wchodzi w zakres zainteresowań 
wielu dziedzin nauki; każda z nich postrzega go inaczej. 
Dla fizyków jest zjawiskiem mierzalnym, dla fizjologów 
jedynie wrażeniem mózgowym. Kolor, przed którym 
stoisz to wizualna i werbalna opowieść o tym, jak światło 
i kolor wpływają na nas w codziennym życiu. O tym, 
co jest społecznym, kulturowym, psychologicznym 
i marketingowym wymiarem zastosowania barw  
w przestrzeni. Każda z tych postaw ukazuje kolory 
na swój własny sposób. Tak więc – gdzie leży granica 
między rzeczywistością a złudzeniem?

Marta Czyż Blanka Jędra, Marek KucharskiWSPARCIE ARTYŚCI

Blanka Jędra, Marek Kucharski PROJEKT

Ślad
09-11.2019

którym stoisz
12.2019 – 02.2020

Kolor, przed

Karina Królak, Patka SmirnowPROJEKT

Fot. R. Wilk Fot. R. Wilk
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Jakub SłomkowskiARTYSTA

Historia podboju kosmosu, potencjalne zagrożenie ze 
strony kosmicznych odpadów i odniesienia do historii 
ludzkości to punkt startowy dla cyklu analogowych kolaży 
Space Debris. Niewielkich rozmiarów formy opowiadają  
o odkrywaniu zagadek kosmosu i Ziemi oraz o tym, co 
jako społeczność wszechświata pozostawiamy po sobie 
w postaci artefaktów i zapisanej w nich przeszłości. 
Jakub Słomkowski tworzy chmurę powiązań historii 
kosmosu i Ziemi inspirowaną kubrickowską Odyseją 
Kosmiczną. Wiąże ją z innymi wytworami ludzkiej 
kultury i historii, poruszając wątki związane z ziemskim 
kontekstem wysyłania w przestrzeń kosmiczną obiektów 
i istot żywych.

Karolina Wlazło-MalinowskaKURATORKA

Space Debris
07-08.2020

Marcin Ślusarczyk/ Bakcyl StudioPROJEKT

Fot. R. Wilk

Karolina Mełnicka ARTYSTKA

W legendzie o Bazyliszku, potworze tak strasznym, że 
sam jego widok zamieniał ludzi w kamień, zwycięzcą 
okazuje się chłopiec, którego jedyną bronią są spryt 
i zuchwałość. Dopiero lustro i odbity w nim obraz 
bestii unicestwia wrogą siłę i ratuje Warszawę od 
zagrożenia. Podobną strategię bolesnego samopoznania 
zastosowała artystka Karolina Mełnicka, w której pracach 
odbija się nostalgia za dzieciństwem w bloku z wielkiej 
płyty i palące pragnienie nowoczesności, zamknięte  
w szklanych wieżowcach współczesnego miasta. Artystka 
tworzy rzeźby, które w krytyczny sposób nawiązują do 
wizualności modernistycznej sypialni dawnej Woli – Osiedla 
Za Żelazną Bramą – oraz do dzisiejszego pejzażu dzielnicy. 

Michał Grzegorzek KURATOR

Joanna Manecka KOORDYNATORKA

the Block
12.2020 – 01.2021

From

Fot. R. Wilk
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Renowacja 
zabytków
Wierzymy w to, że dbałość o wspólne dziedzictwo jest 
kamieniem węgielnym pod budowę lepszej przyszłości.

Mamy ogromny szacunek wobec historii miejsc, którymi się opiekujemy. 
Jesteśmy zaszczyceni możliwością pracy nad konserwacją skarbów 
przeszłości. W projekcie Senator z 2012 r. (zdjęcie na górze po prawej) 
pieczołowicie odnowiliśmy i włączyliśmy oryginalne ocalałe fragmenty 
byłego Banku Polskiego do nowego budynku. Z kolei w 2016 roku 
odrestaurowaliśmy budynek dawnego wydawnictwa Bellona (zdjęcie 
na dole po prawej) – udany przykład modernistycznej i socrealistycznej 
architektury z wczesnego okresu powojennej odbudowy Warszawy. 

Niedawno odrestaurowaliśmy dwie niezwykłe dziewiętnastowieczne 
kamienice pod adresem Foksal 13/15 (główne zdjęcie).

Zeskanuj kod QR i obejrzyj 
renowację kamienic Foksal 
13/15.

Fot. M. Czechowicz Fot. F. Bramorski

Fot. P. Zacharuk
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Perła Warszawy
Projekt Foksal 13/15 okazał się wydarzeniem bez precedensu. Inwestycja 
została poprzedzona wieloma latami badań i tworzenia projektów. Dwie 
warszawskie kamienice z końca XIX wieku powróciły po renowacji do 
swojego oryginalnego wyglądu i luksusowego charakteru.

Fasada Foksal 13 została w pełni odrestaurowana w oparciu o jedyne 
zachowane zdjęcie! Wewnątrz budynków została wykonana ogromna 
praca – odtworzenie wielokolorowych przedmiotów polichromowanych, 
jak również ponad 100 rodzajów stiuków oraz 20 wzorów drewnianych 
parkietów.

Fot. M. Czechowicz
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W 2011 roku zakasaliśmy rękawy i w ciągu 
jednej doby odnowiliśmy szkołę podstawową 
w Nowym Worowie!

Istnieją obszary na mapie Polski, gdzie życie nie należy 
do najlżejszych. Miejsca, gdzie ze względu na biedę i brak 
infrastruktury nawet edukacja nie jest łatwa. Postanowiliśmy 
wykorzystać nasze umiejętności i doświadczenie 
budowlane, aby wywołać uśmiech na twarzach dzieci, 
czyniąc ich szkolne lata jeszcze piękniejszymi.

W akcji wzięło udział 80 pracowników Ghelamco. 
Podzieliliśmy się na cztery grupy, pracując w różnych 
szkolnych obszarach: klasa do angielskiego i pokój 
pielęgniarek; łazienki; klasa do historii; wejście główne, 
korytarze oraz hol. Zdjęcia ukazują poprzednie warunki 
panujące w szkole, zespół Ghelamco podczas pracy i jej 
wyniki!

O wspartej 
przez nas 
szkole  
w Nowym 
Worowie
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W Ghelamco lubimy wspierać ważne społeczne inicjatywy. Przez ponad dekadę 
Stowarzyszenie Integracja i Współpraca pokazywało, jak można spędzić lato nie 
tylko w sposób niezapomniany, ale również odpowiedzialny. I od lat ich  
w tym wspieramy!

Coroczna akcja Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje odbywa się regularnie od czerwca 
do września w różnych miastach Polski. Oferuje wiele atrakcji, nie tylko służących 
rekreacji, lecz także dających uczestnikom wiedzę. Ludzie mogą nauczyć się, 
jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachowywać się w oczekiwaniu na 
karetkę. Zawsze jest dużo gier i zawodów oraz spektakl dla najmłodszych. 
Wierzymy, że najlepszą ochroną jest prewencja. A jak lepiej uczyć 
młodzież odpowiedzialnego zachowania, jeśli nie przez zabawę?

W roku 2020 Ghelamco zostało wyróżnione za swoje  
wsparcie i nagrodzone tytułem Ambasadora  
Welconomy.

Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej na 
temat Bezpiecznych  
i Ekologicznych Wakacji.

Bezpieczne  
i Ekologiczne Wakacje

Akcja, którą wspieramy
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#property4heroes – ponad 1100 posiłków dla 
pracowników służby zdrowia od liderów rynku 
nieruchomości

Grupa liderów rynku nieruchomości wsparła personel 
szpitali i centrów medycznych w całej Polsce, oferując 
dostawę posiłków podczas pierwszej fali i pandemii 
koronawirusa. Inicjatywa #property4heroes jest wyrazem 
wdzięczności ze strony deweloperów, inwestorów  
i właścicieli nieruchomości wobec ciężkiej pracy lekarzy, 
pielęgniarek, personelu pomocniczego i paramedyków.

CA Immo, CPI Property Group, Echo Investment, EPP, 
Ghelamco, Globalworth, Grif f in Real Estate, Grupa 
Capital Park, HB Reavis, Immofinanz, Invesco Real Estate, 
Panattoni, Savills Investment Management, Skanska  
i Vastint zorganizowali codzienne dostawy posiłków dla 
personelu szpitali i centrów medycznych, walczących 
z koronawirusem. Firmy powołały specjalne zespoły 
koordynujące zakup i dostawę posiłków.

Pomoc została dostarczona do 11 placówek medycznych 
w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Zakup i dostawa były 
całkowicie sponsorowane przez f irmy uczestniczące  
w inicjatywie. Posiłki pochodziły głównie z kawiarni, 
restauracji i barów, będących najemcami w budynkach 
należących do zaangażowanych firm, dzięki czemu nasi 
restauratorzy również uzyskali niezbędne wsparcie.

#property 
4heroes

#GaszynChallenge
 

  
 
10 pompek ma znaczenie! Akcja 
#GaszynChallenge pokazuje, że 
niemożliwe staje się możliwe, kiedy 
ludzie jednoczą się w szlachetnym 
celu.

#GaszynChallenge to akcja charytatywna 
pomagająca dzieciom z rdzeniowym zanikiem 
mięśni zebrać pieniądze na bardzo drogie 
lekarstwa. Pomysł zyskał wielką popularność 
w mediach społecznościowych. Ghelamco nie 
mogło pozostać obojętne – w odpowiedzi na 
nominację ze strony firmy JLL nasi pracownicy 
zebrali się na dachu Warsaw UNIT i zrobili 
pompki dla Maciusia Cieślika, który walczy  
z SMA i epilepsją.

Obejrzyj nasz #GaszynChallenge! 
Zeskanuj kod QR i uzyskaj dostęp 
do materiału wideo.

Wyzwania roku 2020 Wyzwania roku 2020
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Cyfryzacja, 
dobrobyt  

i przyjazne miasta

W stronę przyszłości

W 2021 r. Ghelamco świętuje swoje 30-lecie w Polsce. Przez te lata zbudowaliśmy silną pozycję 
inwestora i dewelopera na polskim i europejskim rynku nieruchomości. Jednocześnie nasza 
działalność biznesowa idzie w parze z zaangażowaniem w wydarzenia kulturalne i artystyczne. 
Wszystkie działania podejmujemy, pamiętając o duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Naszym celem jest otwarcie się na przyszłe dekady rozwoju Ghelamco z jeszcze większą troską 
o ludzi i środowisko naturalne.

Wizjonerskie podejście do projektów, które realizujemy, 
zaowocowało nie tylko licznymi międzynarodowymi 
nagrodami, lecz także uznaniem ludzi pracujących  
w naszych budynkach i żyjących w stworzonych przez 
nas przestrzeniach miejskich. Nasze skupienie na 
aktywnej roli takich miejsc uczyniło Plac Europejski 
j e d nym z  u lu b i o nych m i e j s c  wa r s z aw i a ków.  
W oparciu o nasze bogate doświadczenie oraz 
odpowiedzialność społeczną chcemy dalej inwestować 
w przyjazne obywatelom projekty miejskie.

Jednocześnie jako lider przyjaznych środowisku  
i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w rozwijającej 
się przestrzeni biurowej stawiamy sobie kolejne 
wyzwania, które przyczynią się do poprawy jakości 
życia mieszkańców. Przyszłość niesie ze sobą rozwój 

nowych technologii, w tym Signal OS – systemu 

operacyjnego budynków biurowych, który znacznie 

przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników. Dzięki temu nasze projekty będą jeszcze 

bardziej zintegrowane z tkanką miejską. 

Dbałość o środowisko, wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań i dążenie do poprawy życia w miastach jest 

wpisane w DNA firmy. Jako Ghelamco postrzegamy 

zrównoważone budownictwo w szerszej perspektywie. 

Dlatego na niespotykaną skalę angażujemy się  

w kooperatywy kulturalne i artystyczne. Przynosi nam 

to ogromną satysfakcję. Już nie możemy się doczekać 

kolejnych wyzwań i niezwykłych ludzi, których 

spotkamy na swojej drodze!

Fot. K. Piądłowska

Fot. R. Wilk
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