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Od redakcji
Kiedy dochodzi do spotkania Muz i Cieni, nowa wizja 
zaczyna nabierać realnych kształtów. Jednym z nich  
jest magazyn KAN VISION. 

Prezentujemy w nim innowacyjną technologię  
i filozofię działań grupy KAN, które firma rozwijała 
w czasie swojej 25-letniej obecności na rynku 
instalacyjnym. Opowiadamy o obiektach i ich 
użytkownikach, odkrywając przed światem wspólny 
mianownik. Dziękujemy twórcom sztuki, architektom  
i inżynierom, za to, że ich starania przełożyły się na 
pełną harmonii całość. 

Dobrze mieszka się nie tylko w pięknych, estetycznie 
urządzonych przestrzeniach, ale i takich, w których 
zastosowano najlepszą innowacyjną technologię.  
W jednym miejscu sztuka, dobry design i myśl 
projektanta spotykają się z myślą techniczną, która od 
tej chwili będzie towarzyszyć wnętrzu i mieszkańcom 
przez następne lata. 

Systemy KAN-therm żyją swoim dalszym życiem,  
będąc blisko tego, co następuje później – są niewidzialne 
i niezawodne. My również dyskretnie przyglądamy się 
temu, w czym firma – o czym mówię z dumą – miała 
swój niemały udział. Przed Państwem KAN VISION,  
kolejny krok do realizacji naszych wizji. 

Zapraszam do lektury!

Joanna Filas Kaczan
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KAN  
    z godłem

Z przyjemnością informujemy, że zgłoszony przez naszą firmę  
System KAN-therm Push i Push Platinum otrzymał w tym roku  
godło „Teraz Polska”. Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego  
spośród wszystkich nominowanych dokonała wyboru laureatów. 

Do tej pory firma KAN już trzykrotnie została uhonorowana godłem „Teraz Polska”.  
„Teraz Polska” to prestiżowy konkurs, w którym nagradzane są wyróżniające się polskie produkty, 
usługi, innowacyjne przedsięwzięcia oraz samorządy.
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– Przyznanie godła „Teraz Polska”  
to dla nas wielki zaszczyt. Cieszymy 
się, że nasze wysiłki i praca 
w celu spełnienia najwyższych 
wymagań jakościowych zostały 
dostrzeżone. Wyróżnienie chciałbym 
zadedykować przede wszystkim 
naszym pracownikom, bowiem 
to ich zaangażowanie zadecydowało 
o ostatecznym sukcesie – powiedział 
Jerzy Kaczan, Prezes Zarządu KAN.

Nagrodzone KAN-therm Push Platinum 
oraz Push to nowoczesne, kompletne 
systemy instalacyjne składające się z rur 
polietylenowych wielowarstwowych PE-Xc/
Al/PE-HD Platinum oraz jednorodnych 
PE-Xc i PE-RT oraz kształtek z tworzywa 
PPSU lub mosiężnych o zakresie średnic 
14-32 (Platinum) i 12-32 (Push). Produkt 
przeznaczony jest do wewnętrznych 
instalacji wodociągowych, instalacji 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia.

XXVI uroczystość wręczenia statuetek 
„Teraz Polska” i „Wybitny Polak” oraz 
wyróżnień honorowych odbyła się 30 maja 
2016 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Jak podkreślano podczas ceremonii 
wręczenia nagród, laureaci oferują 
najnowocześniejsze rozwiązania w swoich 
branżach i mają potencjał, by stać się 
wizytówką polskiej gospodarki. Wyróżnienie 
jest wyrazem uznania dla całokształtu 
działań spółki.

– Godło „Teraz Polska” bez wątpienia 
stanowi istotne wsparcie dla 
uhonorowanych podmiotów.

 
 
Wysoka rozpoznawalność, 
powszechny szacunek oraz siła 
rynkowa nagrody, która stała się 
marką samą w sobie, wzmacnia 
konkurencyjność oraz pozytywnie 
wpływa na dalsze losy laureatów, 
stając się ważnym symbolem 
promującym i wyróżniającym  
firmę – dodał prezes KAN.

W skład kapituły konkursowej wchodzi 
łącznie 30 osób – uznanych autorytetów 
życia społecznego, kulturalnego, 
gospodarczego, naukowego i politycznego, 
powoływanych przez fundatorów oraz Patrona 
Honorowego. Przewodniczącym Kapituły jest 
prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii 
Nauk.

Co ciekawe, to nie pierwsze wyróżnienie firmy 
KAN. Wcześniej doceniono unikalne rozwiązania 
Systemu KAN-therm, przyznając spółce szereg 
prestiżowych nagród, w tym m.in. „Złotego 
Instalatora” w konkursie organizowanym 
przez redakcję miesięcznika „Polski 
Instalator” oraz Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji  
czy  „Perła Jakości” i „Złote Godło” 
w programie Najwyższa Jakość Quality 
International, a także tytuł „Systemu 
Instalacyjnego roku” w konkursie 
przyznanym przez czytelników branżowego 
miesięcznika „Systemy Instalacyjne”.

– Tego typu wyróżnienia pokazują,  
że kierunek, który dawno temu 
obraliśmy, nasz nacisk na jakość 
i udoskonalenie oferty, okazał 
się słuszny. To, że nasze produkty 
cieszą się uznaniem zarówno wśród 
niezależnych ekspertów, jak i naszych 
klientów, jeszcze mocniej motywuje nas 
do działania – podsumował Jerzy Kaczan.

▲ Jan Kaczan – wiceprezes Grupy KAN, Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, Jerzy Kaczan 
– prezes Grupy KAN, Joanna Kaczan – dyrektor kreatywny Grupy KAN, Krzysztof Przybylski – prezes 
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

▼ Wyrazy poparcia dla 
naszego wydawnictwa 
przekazał autor sloganu 
„TERAZ POLSKA”  
- Wiktor Zborowski.
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Stare, drewniane, wypłowiałe od słońca 
schody prowadziły mnie do wejścia 
domu, ukrytego w budzącej się do życia 
zieleni. Frontowych drzwi strzegł pies,  
o oczach ufnych, ale ciekawskich.  
Jeszcze nie wiedziałam, do kogo należał,  
ale już zaczynało mi się tu podobać.  

Dom Muz

Śmiech, gwar i zapach świeżo parzonej mięty. 
Do tego kot, leniwie przeciągający się na 
kamiennej posadzce. Całe wnętrze skąpane jest 
w słońcu i kolorach ziemi, które – w zależności 
od miejsca, gdzie się pojawiły – przybierają raz 
odcień ciepły, lekko pudrowy, innym razem 
chłodny, pochmurny, jakby tajemniczy.  
A wszystko rozświetlone subtelnymi 
drobiazgami, które budują nastrój tego miejsca, 
stając się powodem do snucia pięknych 
opowieści. Cóż więcej trzeba, by dom, który 
właśnie odwiedziłam, po prostu oczarował.

MODA | ARchITeKTuRA | DeSIGN
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Muza wewnętrznej podróży
Niepowtarzalny klimat domu to zasługa Muzy 
Joanny, projektantki mody i wnętrz, która obie 
te pasje zgrabnie połączyła w podmiejskiej 
posesji, otoczonej ogrodem i lasem. Pozwoliło 
jej to zaprezentować zupełnie inne podejście do 
projektowania. Takie, w którym pierwszą rolę gra 
detal. 

Niemal każdy z przedmiotów, pamiątek  
i materiałów wykończeniowych pojawił się w tym 
domu, niosąc swoją własną historię. Tak było  
z kamienną okładziną kominka, od której nie 
można oderwać oczu, jak tylko przestąpi się próg. 
– Trzeba mieć dużo szczęścia, by w miejscu, 
które właśnie budujesz, pojawił się tak wyjątkowy 
kamień – uśmiecha się Joanna. – To marmur 
cięty na slaby, który odkrywa historię naszej ziemi. 
Widoczne w nim spiralne amonity tej wielkości 
stanowią naprawdę rzadkość. 

Mniejsze i większe egzemplarze tych prehisto-
rycznych stworzeń pojawiają się zarówno jako 
element kamiennej posadzki, wykonanej  
z greckiego marmuru fossil, jak i biżuterii 
zakupionej od polskich artystów sztuki jubilerskiej 
na Targach Ziemi. Kamień powtarza się 
konsekwentnie we wszystkich pomieszczeniach 

na parterze budynku. Amonity, muszle, bursztyny, 
onyx i bakelit to ukochane materiały architektki, a 
zarazem talizmany jej dwudziestodwuletniej pracy 
twórczej. 

Muza kreacji
Zaczynała jako najmłodsza projektantka mody  
w ówczesnej, bardzo jeszcze innej polskiej 
rzeczywistości, pod własną marką. Już wówczas  
w jej logo można było zobaczyć postać manekina  
w otoczeniu uproszczonego graficznie panteonu 
– symbolu klasyki i jej greckiego nazwiska, które 
oznacza po prostu „przyjaciel”, „braterstwo”.    

Nie będąc jeszcze architektem wnętrz,  
w modzie budowała formy ulepszające nie zawsze 
doskonałe ludzkie sylwetki. Była architektem mody 
dla polskiego przemysłu odzieżowego dużych  
i mniejszych fabryk. Jej modele gościły na łamach 
pierwszych wydań polskiej edycji „Elle”, a jej „Biała” 
kolekcja została wybrana na otwarcie Canal+  
w Polsce w 1995 r. 

 – „Wnętrze musi być prawdziwe, nie róbmy 
z niego scenografii teatralnej”. Te słowa, które 
zapadły mi w pamięć na całe życie, zostały 
wypowiedziane przez mojego nauczyciela 
i wykładowcę dr arch. Piotra Łodzińskiego, 
a zarazem wiernego zawodowego mentora 
i współtowarzysza mojej architektonicznej 
przygody. To jedyny architekt, z którym 
rozumiemy się bez słów, to również architekt 
Muz i doskonały rysownik – wyznaje Joanna. 
– Piotr, podczas naszej współpracy, stał się 
bardziej wrażliwy na świat kolorów. Ja natomiast 
nauczyłam się, że o powadze wnętrza i jego 
użytkownikach świadczą dobrze starzejące 
się i sprawdzone przez pokolenia naturalne 
materiały. 

9



KAN VISION magazyn dla architektów, inwestorów, wykonawców i projektantów

W swoich projektach stosuje kamień, lite drewno, 
stal, beton i szkło. Jednak, jak sama podkreśla, 
najważniejsze dla projektu są przestrzeń, 
naturalne światło i widok za oknem. 

– Bez tych atutów trudno jest projektantowi 
zawalczyć o dobrą realizację swojej wizji.  
To trochę tak, jak z osobą o trudnej przeszłości  
i nieczystym sercu.  Tu nie pomoże najlepszy  
ubiór, makijaż czy dobrze wystylizowane włosy. 
Prawdę o człowieku powiedzą oczy i rzeźba  
twarzy – dodaje Joanna.

Muza lepszego czasu
Również przyprószona szarością kanapa, która spoczęła 
na granicy dwóch stref funkcjonalnych wnętrza, to mebel 
z poprzedniej realizacji. Dziś na francuskiej sofie zasiadły 
Muzy Ewa i Magdalena, bacznie przysłuchujące się historii, 
jakie odkrywa przede mną Joanna. Być może to jeden  
z tych magicznych momentów, gdy mogą ją zobaczyć 
taką, jaka jest naprawdę. Ze wzruszeniem opowiadającą  
o Muzach, z lekką tęsknotą o modzie, ale i ogromną 
satysfakcją, że potrafiła z czegoś zrezygnować, by 
osiągnąć sukces również na innych płaszczyznach.  
Jak sama wyznaje, trójka dzieci, obowiązki rodzinne  
i zawodowe, a także zdobywane w ciągu całego życia 
doświadczenia, wzmacniają i wyznaczają priorytety.  
Dają jej też siłę, by do rozwoju zapraszać również inne 
kobiety.

Cztery lata temu w 2012 r., w dniu swoich urodzin, Joanna 
powołała do życia Muzy, wybierając je spośród swoich 
przyjaciółek, a ich partnerów pozostawiając na tę chwilę  
w cieniu. Zdjęła maskę swojego dotychczasowego 
wizerunku. Większość obecnych na sali osób do tej pory 
nie znała jej poprzedniego modowego wcielenia. Wtedy 
wyszła z Cienia i stała się Muzą. Wszystkie obecne na 
spotkaniu przyjaciółki otrzymały w prezencie maski 
weneckie. Oprawa graficzna powstałej w 1996 r. kolekcji 
„Karnawał w Wenecji” została wykorzystana w certyfikacie 
poświadczającym o mianowaniu na Muzę. 

W ten sposób powstała grupa „Muzy i Cienie”, która 
inicjuje działania na rzecz potrzebujących. Mecenat nad 
działalnością charytatywną grupy – na prośbę założycielki 
– objęła firma KAN. Jej właściciele wcześniej już myśleli 
o powołaniu fundacji wspierającej ludzi, którzy nagle 
znaleźli się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej. 

Z kolei Joanna, jako dawny instruktor ZHR, chciała  
zająć się wsparciem i edukacją młodzieży. 

– Muzy muszą mieć dobre serca i być profesjonalne  
w tym, co robią. To jest najważniejsze. Muzami są 
kobiety, które osiągnęły spełnienie zawodowe  
i wciąż się rozwijają – wyjaśnia Joanna. – Szukam 
tych muz wokół siebie. Wystarczy czytać znaki  
i słuchać głosu intuicji. 
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▲ Pies Bell wyczuwa ciepło przyjaznego  
ogrzewania podłogowego Systemu KAN-therm
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Muza obfitości
Kilka razy do roku Muzy spotykają się w tym twórczym miejscu.   

– Dobór Muz niemal za każdym razem jest inny – wyjawia 
Joanna. – W zależności od tematu, jaki będzie przedmiotem 
spotkania. Zawsze czuję, kogo powinnam zaprosić, chociaż 
osoby te mogły nigdy wcześniej się nie spotkać. Dobro jest 
jedyną rzeczą, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Chcę, by każda 
z Muz mogła dać coś od siebie, ale także coś ze sobą zabrać.   

A tematy spotkań są różne. Gdy pojawi się inicjatywa akcji 
charytatywnej, pojawiają się od razu upominki (gadżety i ładne 
przedmioty użytkowe) znakowane logiem firmy KAN i logiem 
grupy „Muzy i Cienie”. Upominki stają się dowodem i symbolem 
synergii obu podmiotów. 

Podczas spotkania Muz zyskują gustowne, ręcznie robione 
opakowania, a następnie oddawane są na aukcję lub loterię. 
Gdy na wsparcie czeka Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” 
o. Konkola (któremu od początku swego istnienia pomaga 
grupa „Muzy i Cienie”), nie brakuje również datków finansowych. 
Wsparcie może być też zupełnie niematerialne, np. występ na 
koncercie charytatywnym, opracowanie graficzne folderu czy 
użyczenie sali bankietowej. Każda z Muz ma dar, którym może 
się podzielić z innymi. 
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▲ Spotkania Muz / fot. archiwum Muz ▼ Naszą inicjatywę popiera Maciej Stuhr.



Muza spokoju
Ale są też wieczory, które Muzy spędzają po prostu ze 
sobą. Pojawiają się wtedy maski i ubiory z modowej szafy 
na piętrze. Można je wówczas przymierzyć, by poczuć się 
jak na prawdziwym wybiegu. 

Jest też stół zastawiony smakołykami własnego wyrobu  
Muz Bogumiły i Barbary. To Muzy biznesu. Są też Muzy 
strzegące prawa, zdrowia i edukacji. W tle słychać jazzową 
muzykę Marcusa Millera z dawnych pokazów mody Joanny. 
Są też długie i mądre rozmowy, zapach prawdziwego 
kadzidła, później radość wyrażana w tańcu i śpiewie, 
zaduma przy blasku świec, gitara i ciepło kominka…  

– Joasia jest artystką, wrażliwą, ale bardzo silną. 
Mobilizuje nas do różnych rzeczy, ma mnóstwo 
optymizmu. Nie wiem, skąd bierze tyle energii, ale  
to wszystko działa dzięki niej – uśmiecha się Ewa,  
którą jako jedną z pierwszych Joanna zaprosiła do Domu 
Muz. To do niej, jak się okazało, należy biały malamut 
husky Bell, który strzegł drzwi wejściowych do domu. 

Rozsiadają się wtedy wokół stołu w salonie, na fotelach 
i kanapach. Kontemplacji i skupionej rozmowie sprzyja 
atmosfera wnętrza. Przytłumione światło sączące się  
z ażurowych lamp nad stołem czy gwiazdy obserwowane 
przez witrynowe okna, które znalazły tu swoje drugie życie 
– jak większość obecnych w domu przedmiotów.  

I choć poszczególne elementy, które na stałe zamieszkały 
w Domu Muz, często pochodzą z zupełnie różnych 
światów, tu doskonale współgrają, tworząc ciekawą, 
monochromatyczną, nieco nostalgiczną kompozycję. 

– Mieszkając w Wiedniu, pokochałam secesję i art déco, 
zanim stały się ponownie modne we wnętrzach. Wtedy 
też pojawiła się miłość do unikatów, detalu, faktury  
i najwyższej jakości – mówi autorka wnętrza. – To jest 
charakterystyczne dla mody haute couture. Potem 
zaczęłam to przenosić do wnętrz, tworząc z nich 
własną kolekcję – dodaje i prowadzi nas do miejsca, gdzie 
stoi manekin w masce i starych koronkach. Wśród cennych 
przedmiotów krzątają się w ciszy oddane Muzy Alicja  
i Barbara. Od każdej z Muz można się czegoś nauczyć…      

Muz w stowarzyszeniu nie jest dziewięć, dziesięć czy 
dwadzieścia, ale prawie sto. Joanna ma nadzieję, że na 
tym nie koniec. Kobiet, pragnących się spełniać na różnych 
płaszczyznach, jest bowiem bardzo wiele. Tych, które tego 
naprawdę chcą i potrafią to robić, jest nieco mniej, ale to 
nie stanowi przeszkody. Joanna umie je odnaleźć  
i zmobilizować do działania. Po prostu ma serce do ludzi.

 
muzyicienie@gmail.com 

Tekst: Aneta Gawędzka-Paniczko 
Autor zdjęć: Łukasz Breczko
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 ”
Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć 
muz,  jedna była przydzielona do astronomii, 
druga do archiwum, a reszta do teatru.

Hans Christian Andersen „Historia najmniej prawdopodobna” Powstaje nowy ShOWROOM pod patronatem  KAN VISION 
w Białymstoku przy ul. Konopnickiej 1c.  

fb/Muzyicienie Artcharity ▼
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Dizajn to dziedzina stosunkowo młoda, ściśle 
związana z rozwojem przemysłu i technologii. 
Naturalnym środowiskiem mówienia o nim 
są wzornictwo przemysłowe, grafika i sztuka 
użytkowa. 

Autor: Katarzyna Koszałka

O designie 
      słów kilka...

W polskich warunkach popularność tego 
pojęcia nasiliła się ok. 15–20 lat temu 
wraz z pojawieniem się w naszym kraju 
wielu światowych marek z dziedziny 
aranżacji wnętrz. Współcześnie 
terminu „design” używamy zazwyczaj 
w odniesieniu do drogich przedmiotów 
sztuki użytkowej, autorstwa zachodnich 
projektantów, nie mając często 
świadomości o polskiej tradycji 
w dziedzinie wzornictwa i dokonaniach 
rodzimych twórców.
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Wzory bez kompleksów 
Przewrotnie początków dizajnu w Polsce 
poszukałabym w XIX-wiecznych rodzimych 
manufakturach stolarskich, tkackich 
czy ceramicznych. To w nich mistrzowie 
rękodzielnictwa samodzielnie projektowali 
wzory, a następnie wdrażali je do produkcji, 
tworząc tym samym podwaliny pod 
późniejsze polskie wzornictwo przemysłowe. 
Obecnie obserwujemy triumfalny powrót 
takiego podejścia do tworzenia. Reaktywują 
się lub tworzą od zera małe zakłady 
produkcyjne czy manufaktury, które mają 
bardzo wiele do powiedzenia w dziedzinie 
wzornictwa. 

Dla rozwoju światowego dizajnu kluczowym 
okresem były lata powojenne. Polskie 
wzornictwo znalazło się wówczas w bardzo 
trudnym położeniu. Braki materiałowe, 
izolacja od zachodniego świata oraz 
ograniczenia swobody twórczej – wszystko 
to nie ułatwiało zadania polskim 
projektantom. Z perspektywy czasu 
niezwykle trudno jest oceniać sztandarowe 
projekty z lat 60., 70. czy 80. XX wieku. Dla 
powojennych pokoleń okres ten kojarzy 
się z wszechobecnymi meblościankami, 
wersalkami i taboretami, które to przedmioty 
nie wzbudzają entuzjazmu wśród 
Polaków. Nie należy jednak przekreślać 
tamtych czasów i zapominać o wielu 
bardzo pozytywnych zjawiskach, osobach 
i miejscach dla polskiego dizajnu.
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▲  Złączki Systemu KAN-therm Push

Kolekcja Clapp, projekt Piotr 
Kuchciński, producent Noti. Red Dot 

Award w kategorii Product Design 
2014. To już druga nagroda Red Dot 

Design Award dla projektanta Piotra 
Kuchcińskiego (w 2013 r. otrzymał ją 

za stolik h2 dla Balmy) oraz druga dla 
marki Noti. Jako pierwsze w 2009 r. 

wyróżnienie otrzymało krzesło 
Comma zaprojektowane 

Renatę Kalarus ▶

NOTI.PL
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Joanna d’Arc polskiego wzornictwa

W Polsce kluczową instytucją po II wojnie światowej stał się Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, który był jedną z pierwszych w Europie 
placówek promujących wzornictwo. Instytut powstał w 1950 roku, 
wcześniej nawet niż słynny paryski Instytut Estetyki Przemysłowej 
Jacques’a Vienota. Jego założycielką i dyrektorem ds. artystycznych 
była profesor Wanda Telakowska, nazywana Joanną d’Arc polskiego 
wzornictwa. Przy Instytucie skupionych było bardzo wielu twórców, m.in. 
wspaniała projektantka Teresa Kruszewska. 

Myślę, że można zaryzykować tezę: gdyby nie „żelazna kurtyna”, to  
– zaprojektowane przez nią w 1956 roku – najbardziej znane polskie 
krzesło „Muszelka”, zrobiłoby międzynarodową karierę na miarę 
„Egg Chair” Arne Jacobsena. Mimo swojej niezwykle ciekawej formy 
i niezaprzeczalnych walorów dekoracyjnych, projekt ten nigdy nie 
doczekał się masowej produkcji. 

Grupa Paradyż również została doceniona 
na arenie międzynarodowej za wyjątkowe 
wzornictwo przemysłowe. Nagrodę iF Design 
Award 2017 otrzymała kolekcja płytek ściennych 
Elanda/Elando. To kolekcja płytek ściennych  
w formacie 25x75 cm wyprodukowanych  
w technologii monoporozy (jednokrotnego 
wypału). Seria składa się z płytek bazowych  
w kolorze białym i odcieniu pudrowego beżu 
oraz dwóch rodzajów płytek strukturalnych. 

PARADYZ.COM.PL
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Krzesło „Muszelka” 1956 r., Instytut Wzornictwa Przemysłowego  
    Projekt: Teresa Kruszewska ▼



Piękno na co dzień
Patrząc na powojenny dizajn w Polsce, niezwykle wysoko 
należy oceniać projekty z zakresu szkła i porcelany. 
Popularne polskie wytwórnie, takie jak Ćmielów, Chodzież 
czy Wałbrzych, korzystały z usług najlepszych projektantów, 
a powstające w nich figurki, karafki, zastawy stołowe czy 
szklane patery obecne były w większości polskich domów.  
O tym, jak dobre wzorniczo są to rzeczy, świadczy fakt,  
że na początku XXI w. przeżywają one drugą młodość i są 
ogromnie popularne wśród nowego pokolenia koneserów 
sztuki. Nawiązując do wspomnianych przeze mnie tradycji 
tkackich, warto przyjrzeć się również przepięknym tkaninom 
dekoracyjnym, zaprojektowanym w tamtym okresie. 
Projekty takich autorek, jak Alicja Wyszogrodzka czy Anna 
Orzechowska stanowią doskonałe źródło inspiracji i nauki  
dla współczesnych twórców. Wobec tak ciekawego 
dziedzictwa niezwykle ważne jest, aby pokazywać 
i przypominać je młodym pokoleniom. Dobrym tego 
przykładem była wystawa „Chcemy być nowocześni  
– polski design 1955–1968”, zorganizowana w 2011 roku  
przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Wypełnić pustkę?
Musimy pamiętać, że jako społeczeństwo mamy 
do nadrobienia kilkadziesiąt lat, które zabrał nam komunizm. 
Swobodna działalność twórcza była wtedy mocno 
ograniczona, musiało więc mieć to istotny, negatywny wpływ 
na samych projektantów, a w konsekwencji na kształtowanie 
gustów odbiorców. Dodatkowo mieliśmy skromny dostęp 
do tego, co powstawało na Zachodzie. Obecnie tę pokoleniową 
pustkę z pasją nadrabiamy. Współcześni Polacy chcą otaczać 
się pięknymi przedmiotami i przywiązują do tego coraz 
większą uwagę. Jesteśmy bardzo dobrymi obserwatorami, 
a polscy twórcy są niesłychanie ambitni i kreatywni. Istotną 
rolę w kształtowaniu naszej świadomości w tej dziedzinie 
odgrywają bez wątpienia media, które nie tylko edukują, ale 
i inspirują. Nie bez znaczenia są również podróże. 

 ”
Odkrywanie odmiennych 
kultur jest bezcennym źródłem 
pomysłów.

 ▼ Robert Konieczny  - projektant Arki 
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Arka zwyciężyła w ogólnoświatowym konkursie 
Wallpaper Design Awards 2017. 

KWKPROMES.PL

◀ Architekt Przemysław Mac Stopa jest założycielem i głównym projektantem  
w studiu projektowym Massive Design. Jego projekty były już wcześniej 
nagradzane prestiżowymi Red Dotami – m.in. za projekt fotela „Pelikan”,  
który znajduje się w ofercie firmy Profim.  W 2017 roku otrzymał nagrodę  
iF World Design Guide za fotel Riverdise zaprojektowany dla włoskiej marki Tonon.

MASSIVEDESIGN.PL
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 ”
W moim odczuciu, największą naszą bolączką 
jest brak odwagi i zachowawczość. Socjalizm 
wpoił nam przeciętność i niechęć do wyróżniania 
się. Podświadomie stawiamy na sprawdzone 
rozwiązania, które będą pozbawione ryzyka 
narażenia się na krytykę.

Oscary dizajnu dla Polaków
W moim odczuciu, największą naszą bolączką jest brak odwagi i zachowawczość. 
Socjalizm wpoił nam przeciętność i niechęć do wyróżniania się. Podświadomie stawiamy 
na sprawdzone rozwiązania, które będą pozbawione ryzyka narażenia się na krytykę. 
Potrzebujemy schematów poznawczych, które jasno określą nasz status społeczny 
i materialny. Krzesła Starcka czy Panton Chair są takim właśnie schematem, stąd lubimy 
otaczać się przedmiotami, które są markowe, ale i bardzo popularne. Tym samym 
stajemy się niewolnikami trendów. Do bardziej odważnych wyborów musimy jako 
społeczeństwo dorosnąć. O wiele lepiej temat ten wygląda wśród polskich projektantów, 
którzy eksperymentować się nie boją. Mamy coraz mocniejszą pozycję na świecie, o czym 
świadczą chociażby Red Doty i nagrody iF Design Award, określane mianem Oskarów 
w dziedzinie dizajnu. Otrzymało je już kilkanaście polskich firm i projektantów!

Kolekcja mebli Chic Air marki Profim 
została uhonorowana Red Dot Award:  

Product Design 2017. Projekt wyróżnia 
niezwykła lekkość formy i minimalistyczny, 

wysublimowany design – geometryczne, 
kanciaste kształty siedzisk podtrzymują 

delikatne przekroje stelaży. Charakteru dodaje 
im możliwość połączenia wysokogatunkowej 
skóry na zewnątrz oraz miękkiej, przyjemnej 

w dotyku tapicerki wewnątrz kubełka.  

PROFIM.PL

hybrid Collection, projekt Przemysław MAC Stopa/Massive Design, producent Casali. Podczas 
premiery na Salone del Mobile 2014 w Mediolanie kolekcja została uznana za jeden z najbardziej 
innowacyjnych produktów na targach. Powstała z trójwymiarowego, przezroczystego szkła 
wykorzystanego do prezentacji organicznych wzorów. Zdobyła Red Dot Award 2015 ▼

CASALI.NET
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Klucz do wnętrza
Z doświadczenia wiem, że jeden dizajnerski produkt może stanowić klucz do aranżacji całego 
wnętrza domu, apartamentu czy biura. Architekt może zbudować wokół niego całą wizję przestrzeni. 
Z tego właśnie powodu do wyboru dizajnerskich przedmiotów powinniśmy podejść w sposób 
przemyślany i odpowiedzialny, a już na pewno kryterium ich wyboru nie powinna być cena. Równie 
dobrze można kupić genialny projekt młodego twórcy w bardzo przystępnej cenie, jak i niezwykle 
drogi wzór, który niczym szczególnym się nie wyróżnia. Zawsze warto sięgać do twórczości klasyków 
dizajnu. Pewne nazwiska są gwarantem ponadczasowej atrakcyjności ich dzieł. Ostrzegam jednak 
przed kupowaniem przedmiotów, które są kopiami wzorów znanych projektantów. Pomijając kwestie 
natury moralnej, przedmioty tego typu są zazwyczaj słabe jakościowo i jak najbardziej adekwatne 
jest w stosunku do nich powiedzenie, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Jeżeli nasze możliwości 
finansowe nie pozwalają nam zakup „oryginałów”, zamiast kupować podróbkę, zainwestujmy 
w projekty młodych, polskich twórców. Kierujmy się wtedy intuicją... 

Katarzyna Koszałka 
jest głównym projektantem 
i właścicielką Pracowni mDom 
(www.mdom.pl), w której 
powstają koncepcje wnętrz 
rezydencji, domów, jak i miejskich 
apartamentów. Od ponad 15 lat 
Katarzyna Koszałka świadczy 
usługi z zakresu kompleksowej 
realizacji inwestycji, aranżacji 
wnętrz, jak również przygotowania 
nieruchomości z myślą o jej 
sprzedaży lub wynajmie. Jej 
Pracownia mDom uruchomiła 
również usługę „Concierge”, której 
zadaniem jest wspieranie klienta 
w przypadku nawet najbardziej 
nietypowych problemów i potrzeb 
o charakterze wnętrzarskim.

Zoo, producent Profim. Kolekcję 
charakteryzuje dyskretna elegancja, 
a wielość konfiguracji pozwala 
dopasować produkt do okoliczności, 
w jakich będzie użyty.  
Red Dot Award 2015 ▶

PROFIM.PL

Doskonałe wzorniczo produkty 
potrafią być kluczem do aranżacji 

całego wnętrza – wyjaśnia architekt 
wnętrz Katarzyna Koszałka 

mDom.pl

 ”
W pewnym stopniu można 
posiłkować się aktualną modą,  
ale tak, aby nie zatracić 
krytycznego spojrzenia.
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Autor: Katarzyna Koszałka
Apartamenty  
z widokiem
Centrum Warszawy to miejsce, które obrosło legendą. To miejsce, gdzie spotykają się  
największe przedsięwzięcia, największe sławy i największe marzenia. Miejsce, które pulsuje  
od nieustannych zmian, przebywających tu ludzi i zapierającego dech w piersiach otoczenia.  
A ściślej – od wspaniałych architektonicznych realizacji na światowym poziomie.
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Apartamenty  
z widokiem

Cosmopolitan przy ul. Twardej 4
to prestiżowy budynek apartamentowy, ulokowany  
w ścisłym centrum Warszawy. Został zaprojektowany 
przez światowej sławy architekta Helmuta Jahna, autora 
m.in. siedziby Unii Europejskiej w Brukseli i Sony Center  
w Berlinie ▶

Prestiż miejsca
Oczekiwania wymagających i zorientowanych w trendach 
klientów jest w stanie spełnić tylko dopracowany projekt. 
Taki, w którym obecność każdego detalu, płaszczyzny czy 
wykorzystanej technologii ma swoje głębokie uzasadnienie. 
Cosmopolitan Twarda 4 reprezentuje kategorię światowej 
klasy apartamentowców, realizowanych z myślą o najbardziej 
wymagających klientach. Do ich dyspozycji oddano prestiżowy 
budynek, wpisujący się w kanon światowej architektury. 
Na każdym etapie jego realizacji sięgano po nowoczesne, 
luksusowe wykończenia, najwyższej jakości materiały  
i designerskie wyposażenie.
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Niezawodna technologia
Wybudowanie tak nowoczesnego obiektu wymagało zastosowania 
wyjątkowych elementów, gwarantujących jakość i niezawodność. 
Dlatego w inwestycji wykorzystano System KAN-therm Push. 

W budynku jest 236 wykończonych i kompletnie wyposażonych 
apartamentów, o powierzchniach od 54 do 194 m². Parter wieżowca 
został zagospodarowany na powierzchnie usługowo-handlowe, 
wyższe piętra przeznaczono na strefę biurową. Rozprowadzenie 
instalacji centralnego ogrzewania w ponad 200-metrowym 
budynku wymagało zastosowania rur o długości aż 35 000 metrów 
i około 20 000 kształtek Systemu KAN-therm. Tak rozbudowana 
instalacja, powstała z najwyższej jakości elementów, gwarantuje 
nie tylko długie i niezawodne działanie systemu, ale także 
zadowolenie samych użytkowników. 

Blisko do centrum
Lokalizację i luksusowe wyposażenie budynku Cosmopolitan 
mieszkańcy doceniają zwłaszcza w chwili wypoczynku. 

Całkowicie przeszklona fasada zapewnia niesamowity widok 
na panoramę Warszawy – centrum, Pałac Kultury i Nauki oraz 
biznesowe city z biurowcami w okolicach Ronda ONZ i ul. Emilii 
Plater. Z okien budynku można również podziwiać Ogród Saski, 
warszawską starówkę, Żoliborz, Stadion Narodowy i zakola Wisły. 
Unikatową cechą inwestycji są uchylne okna, a także wykusze 
wychodzące poza obrys bryły budynku, powiększające pole 
widzenia mieszkańcom apartamentów. 
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Elementy Systemu KAN-therm Push  
zastosowanego w budynku  ▶

▼ Apartament z widokiem na centrum Warszawy
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Wnętrza jak z katalogu
Warto również wspomnieć o samych wnętrzach. Apartamenty zostały zaprojektowane z najwyższą 
precyzją w doborze materiałów wykończeniowych i wyposażenia. Na podgrzewanych podłogach 
spoczęły dębowe deski, zaś w łazienkach pojawił się włoski marmur. W kuchni znalazły się 
szafki z frontami wykończonymi satynowym szkłem, fornirem lub lakierem, a także granitowe 
blaty oraz najnowszej generacji sprzęt AGD. Każdy apartament posiada oświetlenie punktowe, 
szafy wewnętrzne oraz inteligentny system zarządzania HMS, który steruje m.in. klimatyzacją, 
oświetleniem, ogrzewaniem czy roletami. Nad wykończeniem wnętrz pracowało biuro projektowe  
De Novo – Magdalena Dusińska i Magda Jeziorowska.

Magdalena 
Dusińska

Magda 
Jeziorowska

Ambasadorami budynku Cosmopolitan zostali:  
Anna Maria Jopek, Radzimir Dębski i Tomasz Stańko 

W artykule zostały wykorzystane zdjęcia udostępnione przez  
Tacit Investment Polska JS Sp. z o.o.
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Pokusa szukania oszczędności dotyczy 
najczęściej instalacji wodnych i grzewczych. 
Dysponując ograniczonym budżetem, 
jesteśmy bowiem wciąż zmuszani 
do wybierania rozwiązań kompromisowych, 
które pozwolą nam zredukować koszty. 

Nie oznacza to jednak, że możemy decydować 
się na tańsze materiały instalacyjne. 

Współczesne instalacje sanitarne 
i grzewcze to specyficzne „krwiobiegi” 
domów czy mieszkań. 

I tak jak w żywych organizmach, sieć tych 
życiodajnych przewodów jest niewidoczna, 
ukryta we „wnętrzach” budynków, 
zapewniając im ciepło i niezbędną 
do funkcjonowania wodę.

– Najczęściej, zwłaszcza w przypadku 
rozprowadzeń instalacyjnych, 
przewody wodociągowe lub grzewcze 
stają się elementami konstrukcji 
budynku, ponieważ prowadzone 
są w wylewkach podłogowych lub 
zamurowane w ścianach – wyjaśnia 
Mariusz Choroszucha, kierownik działu 
doradztwa technicznego w firmie KAN.

Przystępując do budowy własnego domu, mało kto zwraca uwagę na jakość 
systemów ukrytych w ścianach i podłogach. Skupiamy się przede wszystkim na tym, 
co dostrzegalne czy namacalne – na elementach ostatecznych, wykończeniowych. 
Mylnie sądzimy, że to, czego nie widać, jest mniej istotne i można na tym nieco 
zaoszczędzić. A jak pokazuje praktyka, takie podejście ostatecznie może nas dużo 
kosztować.

Instalacje...

Na tym 
nie warto 
oszczędzać!

24



I dodaje: - Są one niewidoczne dla 
użytkowników, którzy na ogół nie 
zdają sobie sprawy, że pod stopami 
pulsują strumienie wody płynącej 
siecią rur. W razie awarii nie można 
ich po prostu wymienić na nowe,  
tak jak wymienia się żarówkę,  
baterię umywalkową czy grzejnik.

Mając to na uwadze, we wszelkich 
wyliczeniach warto zastanowić się nad 
długofalowymi konsekwencjami swoich 
decyzji. Koszt odpowiednich instalacji 
to na ogół maksymalnie 2% wartości 
całej inwestycji, trudno więc kwotę  
uznać za duże obciążenie, które można  
zredukować.

Z uwagi na stosunkowo niską cenę 
instalacji (w porównaniu do pozostałych, 
niezbędnych elementów budowlanych 
czy wykończeniowych) oszczędności 
należałoby raczej szukać gdzie indziej. 
Wybierając tańsze materiały, niewiele 
zyskamy, mamy za to dużo do stracenia.

Co więcej, w przypadku pojawienia 
się uszkodzenia któregoś z elementu 
instalacji o niskiej jakości, usunięcie 
zniszczeń spowodowanych przez wodę 

(zawilgocenie, naprawa konstrukcji, 
remont podłóg, ścian itp.) może 
stanowić aż do 70% wartości inwestycji!

Spoglądając na całą sprawę z tej strony, 
szybko można dojść do wniosku, że 
dużo łatwiej będzie po pewnym czasie 
zmienić np. meble czy dekoracje 
niż ukryte w ścianach i zabudowane 
instalacje.

Dysponując ograniczonym budżetem, 
powinniśmy zatem w pierwszej 
kolejności zainwestować w wysokiej 
jakości elementy podstawowe (takie jak 
fundamenty, wewnętrzne instalacje czy 
dach), których wymiana po zakończeniu 
budowy jest niemożliwa, bardzo 
kosztowna lub bardzo uciążliwa, a dopiero 
później zająć się wyposażeniem wnętrz.

Jak pokazują badania – jedna źle 
wydana złotówka na materiały 
instalacyjne może generować, 
w niedalekiej przyszłości,  
aż 20 złotych dodatkowych 
kosztów (wynikających 
z konieczności usuwania 
awarii czy z wyższych kosztów 
codziennej eksploatacji).

 Z tego powodu powinniśmy 
stawiać przede wszystkim 
na sprawdzone rozwiązania.

– Dostępne od czasu do czasu 
na rynku rurowe systemy 
instalacyjne – efemerydy, 
znikające równie nieoczekiwanie 
jak się pojawiły, mogą sprawić 
przykrą niespodziankę 
użytkownikowi niedawno 
wybudowanego domu. Niejasne 
warunki gwarancyjne, jakość 
niezweryfikowana dłuższym 
okresem pracy w instalacjach, 
problemy z dostępnością – 
to wszystko sygnalizuje kłopoty, 
na jakie naraża się w przyszłości 
nieświadomy użytkownik 
wybierający niesprawdzone rury 
i złączki – przestrzega na koniec  
expert KAN-u Mariusz Choroszucha. 
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▼ Naprawa cieknącej rury to nie tylko duże koszty, ale również uciążliwości związane ze znalezieniem usterki i zakłócenie miru domowego
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HEATing

SMART

FLOOR WALL
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Najważniejsze  
jest niewidoczne dla oczu
Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”

O naszych produktach nie trzeba 
pamiętać - po prostu działają

Dyskretnie ukryte w ścianach, 
podłogach czy schowane 
za listwami, każdego dnia 
służą mieszkańcom, 
transportując tysiące litrów 
ciepłej i zimnej wody.
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KAN-therm
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System KAN-therm jest odpowiedzią na wszelkie potrzeby instalacyjne. To kompleksowe i optymalne rozwiązania do każdej 
inwestycji. Dodatkowo, na wszystkich etapach realizacji instalacji, oferowane jest profesjonalne wsparcie techniczne. 

System KAN-therm to wysokiej jakości rury oraz uniwersalny i pewny system połączeń. Technologia łączenia i konstrukcja złącz 
pozwala na szybki montaż i gwarantuje wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Instalacje wykonane w Systemie KAN-therm są niewidoczne 
a bezkompromisowa jakość zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania instalacji ukrytych w ścianach, podłogach czy listwach 
przypodłogowych. Dzięki temu projektanci i architekci uzyskują pełną swobodę w aranżacji pomieszczeń, a użytkownicy mogą cieszyć się 
komfortem i estetyką urządzanych wnętrz.



Instalacje  
ciepłej  
i zimnej wody 

Systemy instalacyjne KAN-therm stanowią idealne 
rozwiązanie dla realizacji wewnętrznych instalacji 
wodnych, gwarantując dostarczenie najwyższej 
jakości ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Instalacje wykonane w Systemie KAN-therm to przede wszystkim:

 — Najwyższa jakość i niezawodność – do 15 lat gwarancji
 — Ponad 50-letnia trwałość eksploatacyjna, wielokrotnie 

potwierdzona międzynarodowymi testami
 — Materiały całkowicie neutralne wobec wody pitnej, 

kontrolowane przez polskie i europejskie instytuty badawcze
 — Wysoka odporność mikrobiologiczna
 — Wyeliminowane zjawisko osadzania się kamienia
 — Cicha praca instalacji – bez drgań i wibracji
 — Szybki, czysty i pewny montaż wykonywany przez 

wykwalifikowanych, autoryzowanych instalatorów

HEATing

SMART

FLOOR WALL

H2O

System KAN-therm Push Platinum

Instalacje 
grzewcze 
i chłodzące

Do wodnych instalacji ogrzewania lub chłodzenia 
System KAN-therm oferuje szereg kompletnych 
systemów instalacyjnych, różniących się materiałem 
oraz konstrukcją rur i złączek, a także sposobem ich 
łączenia. Dzięki dużej różnorodności rozwiązań możliwe 
jest wykonanie każdej instalacji grzewczej  
lub chłodzącej.

Systemy KAN-therm w instalacjach to: 

 — Szeroka gama rozwiązań instalacyjnych i materiałowych
 — Profesjonalne doradztwo techniczne na każdym etapie 

realizacji inwestycji
 — Łatwość i bezpieczeństwo montażu nowej, estetycznej 

instalacji w przypadku remontów 
 — Atrakcyjne ceny przy zachowaniu najwyższej jakości 

elementów
 — Wysoka estetyka proponowanych rozwiązań
 — Możliwość transportowania różnych mediów grzewczych 

i chłodniczych

HEATing

SMART

FLOOR WALL

H2O

System KAN-therm Press

Dzięki nowoczesnym technikom montażu Systemy KAN-therm doskonale sprawdzają się podczas remontów 
i wymian skorodowanych instalacji wodnych, wykonywanych w użytkowanych budynkach.
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Instalacje ogrzewania i chłodzenia  
podłogowego i ściennego

Firma KAN od wielu lat promuje innowacyjne, energooszczędne i, co najważniejsze, przyjazne  
dla użytkowników instalacje ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz ściennego. Szeroka gama 
dostępnych rozwiązań oraz bogaty asortyment rozdzielaczy, szafek instalacyjnych i elementów 
automatyki pozwala na wybór najlepszej instalacji, optymalnie dopasowanej do specyfiki danej 
inwestycji.

Ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe i ścienne w Systemie KAN-therm to:

 — Wysoka jakość i niezawodność – 10 lat gwarancji oraz ponad 50-letnia trwałość eksploatacyjna
 — Pełne bezpieczeństwo użytkowania wynikające z rygorystycznej kontroli jakości oraz szczegółowych testów 

laboratoryjnych
 — Poczucie pełnego komfortu związane z równomierną temperaturą w całym pomieszczeniu
 — Instalacje przyjazne dla alergików dzięki wyeliminowaniu zjawiska unoszenia kurzu
 — Pełne ukrycie instalacji zapewniające swobodę aranżacji wnętrz
 — Znaczne oszczędności dzięki wykorzystaniu niskotemperaturowych źródeł ciepła  

(pompy ciepła, kotły kondesacyjne)
 — Możliwość łatwego sterowania temperaturą z każdego miejsca na świecie dzięki inteligentnej automatyce 

sterującej połączonej z internetem
 — Szeroki wybór rozwiązań optymalnie dopasowanych do specyfiki budynku, również w obiektach 

niemieszkalnych i poza budynkami
 — Profesjonalne doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji 

HEATing

SMART

FLOOR WALL

H2O

HEATing

SMART

FLOOR WALL

H2O
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Inteligentna, bezprzewodowa automatyka 
sterująca ogrzewaniem podłogowym

System KAN-therm SMART to kompletny, nowoczesny system sterowania temperaturą 
w pomieszczeniu, który dzięki podłączeniu do sieci internet daje możliwość obsługi z każdego 
miejsca na ziemi – za pomocą laptopa, tabletu czy smartfona. 

KAN-therm SMART pozwala bezprzewodowo kontrolować i regulować temperaturę oraz inne parametry, 
w istotny sposób wpływające na komfort cieplny w danym pomieszczeniu. System posiada również 
szereg dodatkowych funkcji, dzięki którym działanie i obsługa ogrzewania czy chłodzenia jest nie 
tylko skuteczna, ale również efektywna energetycznie i niezwykle intuicyjna.

Automatyka sterująca KAN-therm SMART to:

 — Sterowanie i zmiana parametrów temperatury w domu z dowolnego miejsca na świecie – całkowicie on-line
 — Wygoda obsługi za pomocą prostej aplikacji dedykowanej dla komputerów, tabletów czy smartfonów
 — Uniwersalność systemu, który obsługuje zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie płaszczyznowe
 — Kompatybilność pozwalająca na połączenie KAN-therm SMART z innymi systemami zarządzania i nadzoru budynkiem 

czy alternatywnymi urządzeniami zewnętrznymi (np. alarmami antywłamaniowymi)
 — Oszczędności wynikające z „uczenia się” przez system specyfiki budynku i czasowego obniżania temperatury 

(nawet do 20% zmniejszone zużycie energii cieplnej)
 — Rozwiązanie ekologiczne, wykorzystujące energooszczędne podzespoły oraz specjalny system regulacji 

i dopasowania mocy sygnału radiowego

HEATing

SMART

FLOOR WALL

H2O

 Automatyka KAN-therm SMART

3
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KAN-therm 
wśród Dobrych Marek

Laboratorium Dobrej Marki z każdą edycją budzi coraz większe zainteresowanie. I to 
nie tylko ze względu na ideę spotkań z najlepszymi markami, architektami i projektantami 
wnętrz, ale również poprzez możliwość poznania najnowszych trendów w projektowaniu 
wnętrz i zaprezentowania oryginalnych rozwiązań wnętrzarskich. W maju tego roku firma 
KAN kolejny raz, jako partner spotkania, wystąpiła przed uczestnikami, prezentując swoje 
najnowsze osiągnięcie - systemy ogrzewania płaszczyznowego. 

30

▼ Premiera KAN VISION na 
Laboratorium Dobrej Marki



fot. Kacper Kowalski

Laboratorium Dobrej Marki, redakcyjna 
inicjatywa magazynu „Świat Rezydencji 
Wnętrz Ogrodów” i Wydawnictwa Koncept, 
od początku spotyka się ze znakomitym 
przyjęciem. To zasługa nie tylko obecnych 
na wydarzeniu architektów i projektantów 
przestrzeni, ale także firm mogących 
zaprezentować swoje najnowsze produkty  
i rozwiązania. 

A wszystko zgodnie z najnowszymi 
trendami i rozwiązaniami projektowymi.  

– Laboratorium Dobrej Marki powstało 
z myślą o architektach i projektantach 
wnętrz zainteresowanych najnowszymi 
trendami w projektowaniu – opowiada 

Anna Lewczuk, redaktor naczelna magazynu 
„Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów”. 

– Na naszych spotkaniach goście poznają 
innowacyjne technologie i nowości 
produktowe, o których opowiadają 
przedstawiciele producentów                    
i dystrybutorów luksusowych marek 
z branży wnętrzarskiej. Spotykamy się 
wspólnie, aby w przyjemnej atmosferze 
podyskutować o tym, co nowe, twórcze  
i inspirujące...

Firma KAN, jako partner spotkania,  
już trzykrotnie uczestniczyła w LDM  
z zaszczytnym tytułem Dobrej Marki 
(kwiecień i październik 2016 r., maj 2017 r.). 

– Cieszymy się, że spotkania te 
budzą tak duże zainteresowanie – 
opowiada Joanna Filas-Kaczan z KAN, 
która reprezentowała firmę na ostatnim 
spotkaniu w Warszawie. – Każde kolejne 
Laboratorium Dobrej Marki, w którym 
również weźmiemy udział, to dla nas 
niezwykła okazja do promocji naszych 
najlepszych rozwiązań i nawiązania 
dialogu z obecnymi na spotkaniu 
architektami i projektantami, ale 
również możliwość uczestnictwa  
w doskonale zorganizowanej  
pod względem logistycznym  
i informacyjnym imprezie.    
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hernan Gomez - właściciel biura architektonicznego Studio Gomez w Warszawie.

Studio Gomez jest obecne na rynku od prawie 20 lat. Bogate portfolio obejmuje 
projekty architektoniczno–budowlane obiektów użyteczności publicznej, projekty 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, specjalnością pracowni 
są jednak projekty wnętrz. Studio Gomez jest członkiem Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. Pracownia służy Klientom radą, pomocą czy merytorycznym wsparciem a 
dzięki doświadczeniu nabytemu przy wielu realizacjach podoła każdemu wyzwaniu 
architektonicznemu. Najlepszym tego dowodem są liczne realizacje nie tylko 
w Warszawie, ale też w całej Polsce i zagranicą. Studio Gomez wspólpracowało 
z wieloma renomowanymi firmami, np. EXBUD-SKANSKA S.A. Development, 
Carrefour, Hotel Marriott, Triumph International, Credit Lyonnais Bank, PLL Lot, Atrium 
Tower,Concordia, Comfort Meridian, Marks& Spencer, Mitsui, Nautica, Sita Equant, 
Solvay Pharma, Budner S.A., Rosendhal Developments.  WWW.STuDIOGOMEZ.PL

◀ Specjalnie na potrzeby 
„Domu Marzeń” architekt 
hernan Gomez zaprojektował 
wygląd szafek instalacyjnych, 
które firma KAN wykonała  
ze stali nierdzewnej

Na fotelu Bergere z naszego 
stoiska chętnie siadały znane 

osobistości, m. in. redaktor 
naczelna „Świata Rezydencji 

Wnętrz i Ogrodów”,  
organizatora LDM ▶

▲ hernan Gomez opowiada o realizacji  
„Domu Marzeń” z wykorzystaniem ogrzewania 
ściennego Systemu KAN-therm
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Podczas październikowego Laboratorium Dobrej Marki Joanna Filas-
Kaczan oraz gość specjalny arch. Hernan Gomez opowiadali  
o współpracy przy programie telewizyjnym „Dom Marzeń. Była 
to również doskonała okazja do promocji najnowszego wydania 
magazynu KAN Vision, skierowanego do projektantów i architektów. 
Po wspólnym wystąpieniu prelegenci spotkali się z uczestnikami  
na stoisku firmowym KAN.        

Ostatnie wydarzenie w ramach Laboratorium Dobrej Marki odbyło 
się 10 maja 2017 r. w Gdańsku. Jak się spodziewaliśmy, nie 
zabrakło ciekawych wystąpień ekspertów i reprezentantów firm, 
twórczych dyskusji o najnowszych produktach i rozwiązaniach, 
wielu inspirujących pytań, a także miłych rozmów w kuluarach 
przy poczęstunku. Na kolejnym spotkaniu nie zabraknie oczywiście 
reprezentantów firmy KAN. Serdecznie zapraszamy!
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z   po z d ro w i e n iam i   Jan  Sik o r aŻy c z ę,  by  KAN  z aw s z e  m ia ł  w i z ję...



SPRAWDź!
czy w Twoim wnętrzu lub budynku 

został zastosowany 
SYSTEM KAN-therm ? 

Jeżeli SYSTEM KAN-therm został zastosowany  
- prześlij kilka zdjęć i zgłoś się do konkursu.

Najciekawsze realizacje zostaną nagrodzone publikacją w naszym magazynie  
wraz z sesją zdjęciową oraz promocją na łamach magazynu KAN VISION.

Zgłoszenia i szczegóły konkursu na stronie: www.konkurs-kan.pl

projekt łazienki: Muzy i Cienie
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KAN-therm

SYSTEM KAN-therm
K O N K u R S  D L A  A R C h I T E K T Ó W ,  I N W E S T O R Ó W ,  W Y K O N A W C Ó W  I  P R O J E K T A N T Ó W

33www.kanvision.pl
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▲ KAN-therm w Łazienkach Królewskich

Król Stanisław August 
na wakacjach 
(z serii System KAN-therm we wnętrzach) 

Aby zwiedzić cały kompleks pałacowo-ogrodowy Łazienek Królewskich, 
potrzeba wielu godzin, a wliczając wnętrza i co ciekawsze anegdotki,  
które zatrzymują w miejscu i napawają zadumą – pewnie i kilku dni. 
To miejsce, które wciąż żyje, oddycha i z radością dzieli się swoją historią  
z odwiedzającymi. 

Aneta Gawędzka-Paniczko



Gdy ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski 
rozbudowywał Łazienki Królewskie, przydzielił im rolę 
letniej, podmiejskiej rezydencji, do której sprowadzał się 
na kilka miesięcy z całym dworem. Miejsce to wówczas 
ożywało, alejki wypełniały się kolorami, strojnymi toaletami, 
po stawie pływały fantazyjnie zdobione łodzie, a powietrze 
wręcz drżało od zabaw i radosnych śmiechów. W czwartki 
atmosfera stawała się bardziej nobliwa, kiedy to Łazienki 
odwiedzali najwięksi artyści i uczeni ówczesnych czasów. 
Twórcza aura tego miejsca szczęśliwie przetrwała do dziś. 
Za czasów Stanisława Augusta do Łazienek prowadziła kręta 
droga, biegnąca przez pola i gęste lasy. Od warszawskich 
rogatek dzieliło je ponad trzy kilometry. Dziś, założony w 
Ujazdowie park z pałacem i pawilonami, stanowi centrum 
kulturalne Polski. 

Wieczne ogrody
Od kilku wieków Łazienki Królewskie święcą triumfy na 
arenie międzynarodowej. Podziw budzi architektura, 
położenie, finezja, z jaką pałac i towarzyszące mu budowle 
wtapiają się w przestrzeń. Zieleń, która od początku 
towarzyszy założeniu, to nie tyle ogród, co wspaniale 
zorganizowany park, w którego granicach znajdziemy 
najwspanialsze okazy ze świata flory. Za panowania 
Stanisława Augusta te najbardziej egzotyczne okazy 
zimowały w Starej Oranżerii, latem przenoszono je z 
powrotem w objęcia królewskich ogrodów. Dziś odbudowana 
po zniszczeniach wojennych roślinność wdzięczy się 
pod gołym niebem w Ogrodzie Królewskim, Ogrodzie 
Romantycznym czy Ogrodzie Chińskim, pieczołowicie 
doglądana przez ogrodników. A ci, lawirując między 
pachnącymi miętą zakątkami, są cichymi świadkami 
rozkwitu całego kompleksu, jaki dzieje się na ich oczach. 
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▲ Pałac Myślewicki w stylu wczesnoklasycystycznym, w którym w ramach modernizacji zastosowano Systemy KAN-therm PP i Inox

Zaskakująco skromne biurko w gabinecie Jego Wysokości ▲
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▲ Sala Balowa w Pałacu na Wyspie, fot. Waldemar Panów, źródło: www.lazienki-krolewskie.pl

Nuty pod wierzbą
Od dawna Łazienki Warszawskie pełnią funkcję głównego 
miejsca spotkań sztuki i kultury ze światową publicznością. 
Ogrom wydarzeń artystyczno-kulturalnych na zawsze określił 
charakter tego miejsca, pozwalając przybywającym chłonąć 
otaczającą ich atmosferę. Bo oto od maja do września, 
nieprzerwanie od 1959 roku, Łazienki Królewskie zamieniają 
się w scenę, na której odbywa się jedna z najstarszych imprez 
muzycznych w stolicy – Koncerty Chopinowskie. Pomnik 
kompozytora pokazywany jest wówczas na wszelkie możliwe 
sposoby w mediach, a dźwięki snujące się ogrodowymi alejkami 
oczarowują słuchaczy i zamieniają ich – przynajmniej na chwilę 
– w prawdziwych melomanów. Na moment, na jedną etiudę. 

Czasem na cały koncert, który magię tego miejsca sławi na 
cały świat. I tak od 57 lat. Koncerty Chopinowskie, w wykonaniu 
najwybitniejszych pianistów, odbywają się tu w każdą niedzielę, 
od wiosny do jesieni. Romantyzm, ludowość i patriotyczny 
charakter, o których najczęściej się wspomina, omawiając 
kompozycje mistrza, poruszają serca nawet największych 
muzycznych laików. 

Nie taki zwykły kamerdyner
Do wyobraźni przemawiają też anegdoty i dłuższe opowieści, 
które zdradzają szczegóły z dworskiego życia, często czerpiąc 
z życiorysów poszczególnych osobistości. Jedną z nich był 
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królewski kamerdyner, Franciszek Ryx, do którego żywą nienawiścią pałał 
sam Stanisław Kostka Potocki. Spowodowane to było rozwojem „kariery” 
zawodowej kamerdynera, naznaczonej dziwnymi zbiegami okoliczności.      
Ryx pierwsze kroki w wielkim świecie stawiał jako fryzjer, później pełnił funkcję 
kamerdynera, trzymał nawet pieczę nad królewską szkatułą, rozporządzając 
finansami monarchy. Dzięki sowitemu wynagrodzeniu szybko dorobił się 
majątku, i to do tego stopnia, że sam król zwracał się do niego z prośbą 
o pożyczkę, gdy nastały gorsze czasy. W ciągu swojej służby zyskał nawet 
szlachecki tytuł, pełnił rolę doradcy i królewskiego powiernika, a także 
dyrektora teatru, którego… stał się właścicielem. Pomógł mu w tym spryt, 
królewskie zaufanie i odrobina szczęścia. 

Od polowań do sztuki
Miejsce usytuowania Łazienek Królewskich w średniowieczu tętniło odgłosem 
końskich kopyt podczas polowań. Pod koniec XVII wieku, za sprawą 
ówczesnego właściciela terenu, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, 
stanęły tu Ermitaż i Łaźnia (projektu Tylmana z Gameren). W 1764 r. 
posiadłość zakupił król Stanisław August Poniatowski, który ze swoistą wizją 
architektoniczną przystąpił do precyzyjnej rozbudowy pałacowo-ogrodowego 
założenia. Królewską wizję urzeczywistniali Domenico Merlini i Jan Chrystian 
Kamsetzer. Dzięki nim barokowy pawilon Łaźni, od którego nazwę wziął cały 
łazienkowski kompleks, przekształcono w klasycystyczny Pałac na Wyspie, 
nawiązujący do najpiękniejszych włoskich obiektów architektonicznych.  
Król Stanisław August, wielki esteta i miłośnik sztuki, upatrzył go sobie jako 
miejsce letniego odpoczynku. Wnętrze przybytku zdobiły obrazy pędzla 
największych mistrzów (m.in. Barcciarellego i Kraffta), rzeźby (m.in. Le Bruna, 
J.B. Pigalle’a i G. Albaciniego) oraz przepiękne malowidła J.B. Plerscha (dziś 
odnowione potwierdzają wielki talent artysty). Pozostałą świtę król rozlokował 
pomiędzy Biały Domek, Pałac Myśliewicki i Wielką Oficynę. W 1784 roku 
teren wzbogacił się o dwa ogromne stawy, okalające Pałac na Wyspie. Brzeg 
jednego z akwenów zwieńczyła scena Amfiteatru, wzorowanego na teatrze  
w Herkulanum. 
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W latach 1785-1788 wzniesiono Starą Oranżerię, według projektu 
nadwornego architekta Dominika Merliniego, gdzie mieści się obecnie 
Królewska Galeria Rzeźby oraz Teatr Królewski. Jest to jeden  
z nielicznie zachowanych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych 
teatrów dworskich. Budynek Nowej Oranżerii to z kolei dzieło 
projektu Adama Adolfa Loewe’a i Józefa Orłowskiego, wybudowane 
już w następnym wieku, w latach 1860-1861. Zimowały tam drzewa 
pomarańczowe i piękne egzotyczne okazy, sprowadzane  
z najdalszych zakątków świata: magnolie, drzewa kamforowe, 
cyprysy, mirty i granaty. 

historia i jej technologiczne wsparcie
Kilka wieków naznaczonych wojnami i rozbiorami odebrało 
Łazienkom dawny pałacowy urok. W drugiej połowie XX wieku 
rozpoczęto modernizację obiektów i ogrodów, którymi dawno temu 
chadzał król ze swoją świtą. W latach 2012-2015 cały kompleks 
Muzeum Łazienek Królewskich, Pałac na Wyspie, Amfiteatr i Pałac 
Myślewicki przeszły architektoniczny lifting, który – dzięki włożonym 
w prace funduszom (46 mln zł) – przywrócił im dawny, wspaniały 
wygląd. Prawdziwym wyzwaniem okazał się remont królewskiej 
siedziby. W Pałacu na Wodzie planowano odrestaurować tylko trzy 
sale, na szczęście udało się odnowić wszystkie pomieszczenia 

wraz z wyposażeniem. W królewskiej rezydencji wymieniono także 
instalacje elektryczne, przeprowadzono konserwację pałacowych 
żyrandoli oraz unowocześniono system wentylacji i centralnego 
ogrzewania. W tej prestiżowej inwestycji nie zabrakło również 
rozwiązań instalacyjnych i Systemów KAN-therm PP i Inox. 

W pałacu Myślewickim, Pałacu na Wyspie i Starej Pomarańczarni 
do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zastosowany 
został System KAN-therm PP. Do instalacji wody użytkowej w Pałacu 
Myślewickim wykorzystano System KAN-therm Inox, zaś w Starej 
Pomarańczarni System KAN-therm PP.
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Ci, którzy poszukują w historycznych wnętrzach wrażeń estetycznych, 
powinni przyjrzeć się posadzkom w Pałacu na Wyspie. Zachowały 
się tam, ułożone z największa pieczołowitością, podłogi taflowe 
z fryzami, wykonane z wielu rzadkich gatunków drewna (m.in. 
mahoniu, dębu, brzozy, jaworu, buku, cytrynowca). Ozdobiono nimi 
powierzchnię podłóg w przepięknej technice intarsji. Posadzki w 2015 
roku również poddano gruntownej odnowie. Warto wspomnieć,  
że to nie koniec inwestycji w Łazienkach Królewskich. W najbliższych 
latach wyremontowany zostanie Biały Domek i Wodozbiór, zaś na 
terenie obecnych szklarni powstanie Ogród XXI wieku z podziemnymi 
salami wystawowymi.

Osobliwości godne króla
Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że podczas montażu 
ogrzewania w Starej Oranżerii, pod wiekową posadzką odkryto 
doskonale zachowany system ogrzewania powietrzem, stosowany 
jeszcze w rzymskich termach. Starą Oranżerię ogrzewało pięć 
pieców, z których ciepłe powietrze płynęło wprost pod posadzki, 
ogrzewając dostojne wnętrza. Jeden z pieców został zachowany  
do dzisiaj. Innym ciekawym architektonicznie detalem jest 
niesamowita różnorodność pomieszczeń w pałacu w Łazienkach  
– i to nie tylko stylistyczna. Każdy pokój ma tu bowiem inną 
wysokość. Oczywiście nie był to przypadek, a działanie zgodne 
z przekonaniem, że wysokość pokoju powinna odpowiadać jego 
rzutowi. Ta precyzja, a przy tym niesamowita kreacja łazienkowskich 
projektantów, są widoczne na każdym kroku. Bo oto w jednym 
miejscu spotykają się dekoracje z XVII wieku – ściany naśladujące 
groty, stworzone z kamieni i muszli, a także alegoryczne figury 
barokowe – Mars Requiescens i Polonia Reflorescens. Pojawiają się 
delfickie kafelki i mitologiczne płaskorzeźby. Barok na każdym kroku 
spotyka się z rokokiem i klasyką, a całość harmonijnie ze sobą 
współgra, budząc podziw i uznanie dla ówczesnych twórców. 

W stronę Królewskiej Promenady
Pierwszą budowlą na terenie Łazienek Warszawskich, która od 
postaw została wzniesiona za czasów panowania Stanisława 
Augusta, był pawilon ogrodowy przy Promenadzie Królewskiej.  
To prawdziwy architektoniczny majstersztyk. Dominik Merlini, 
królewski architekt, idealnie wpisał obiekt w otaczający krajobraz, 
nadając mu wdzięczny, kameralny charakter. Pawilon, wybudowany 
w latach 1774-1776, to uosobienie największych zalet letnich 
podmiejskich rezydencji – maison de plaisance. Największą ozdobą 
pawilonu są oczywiście pierwsze w Polsce groteski – ornamenty 
roślinne zdobione postaciami ludzi i zwierząt. Czy wśród nich 
znajdziemy również pawie, które dziś dumnie przechadzają się  
po ogrodzie?  

Fasada Łazienek, projektu architektonicznego mistrza, jako przykład 
dojrzałego klasycyzmu, stała się pierwowzorem wielu wiejskich 
pałaców i miejskich kamienic. Przez kolejne dziesięciolecia zdobiono 
je klasycznymi portykami, podobnymi do Pałacu na Wyspie. Artyzm 
królewskich twórców i szczególna wizja oraz gust monarchy sprawiły, 
że do dzisiaj Łazienki Królewskie budzą zachwyt, sentyment  
i mnóstwo emocji. To tu rodzą się nowe artystyczne pomysły,  
tu ożywają wspomnienia, tu historia odkrywa swoje zapomniane 
oblicze. I niech już tak zostanie. 

Oprac.: Aneta Gawędzka-Paniczko

Dziękujemy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  
za udostępnienie wybranych zdjęć do artykułu.
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KAN VISION  
gościł Muzy na spotkaniu  
z Robertem Koniecznym

1 marca, w klimatycznych 
wnętrzach warszawskiej 
Winosfery, odbyło się 
spotkanie z architektem 
wyjątkowym: autorem 
najlepszej przestrzeni 
publicznej w Europie   
i twórcą najlepszego  
domu na świecie.

Robert Konieczny – to szef pracowni  
KWK Promes, obecnej na rynku od 18 lat  
– prawdziwy „łowca nagród i wyróżnień”.  

Przypomnijmy chociażby: 

Projekt Domu Atrialnego  —  nagroda 
”house of the Year 2006” — konkurs 
portalu World Architecture News.

„Grand Prix World Building of the Year 2016”. 

Budynek Muzeum Narodowego 
w Szczecinie — centrum Dialogu 
Przełomy — „european Prize for urban 
Public Space”.

ARKA — „Best new private house”   
— Wallpaper Design Awards 2017. 

I nagroda w kategorii „Obiekty mieszkalne” 
w plebiscycie Polska Architektura 2016 
oraz Grand Prix plebiscytu Polska 
Architektura XXL 2016.  

Konieczny to jeden z najczęściej 
publikowanych za granicą polskich 
architektów. W książce „European Architecture 
since 1890” światowej sławy krytyka – Hansa 
Ibelingsa – KWK Promes została wymieniona 
jako jedyna współczesna pracownia z Polski, 
która wniosła wkład w rozwój architektury 
europejskiej.

Przykład Roberta Koniecznego potwierdza 
fakt, że projektując autorskie, szyte na  
miarę domy mieszkalne – można stać  
się rozpoznawalnym i nagradzanym na 
całym świecie. 

Jego flagowe projekty: Dom Aatrialny, Dom 
Ukrtyty, Dom Bezpieczny, Dom OUTrialny  
– stanowią dziś swoistą klasykę gatunku.

Jak mówi Konieczny: „Nasze projekty 
nie podążają ślepo za modą, zawsze 
zapoczątkowane są pomysłem,  
a co za tym idzie ich formy są 
wynikowe”.

Podczas marcowego spotkania  
z architektami – architekt opowiedział  
o nietypowych rozwiązaniach  
i innowacyjnych technologiach w swoim 
własnym domu – Arce Koniecznego.

Konieczny podkreślał, że wbrew zasadzie: 
„myśl długo, buduj krótko” – projekt jego 
domu powstał w zaledwie trzy dni. Sama 
budowa zaś trwała 4, 5 roku. Dom powstał 
na zboczu wzgórza w Brennej. 

Podłużna bryła o podciętym parterze  
z zewnątrz, w całości wykonana została  
z surowego betonu. 138 metrowy parterowy 
domu  w założeniu miał być „ramą” dla 
genialnego widoku na góry i dolinę Brennej. 

 ”
Uczestnikami spotkania byli znakomici architekci z Polski  
i z zagranicy oraz przedstawiciele firm produkujących 
nowoczesne systemy budowlane i instalacyjne.  
Jednym z partnerów spotkania była firma KAN-therm.

„Arka Koniecznego – nietypowe rozwiązania i innowacyjne technologie”. 
Opowieść o realizacji projektu uznanego za najlepszy dom na świecie  
w ogólnoswiatowym konkursie Wallpaper Design Awards 2017.
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Arka spoczywa na trzech poprzecznych, wkopanych  
w ziemię ścianach, reszta „wisi” w powietrzu.  
W „odwróconym” dachu kryje się piwnica. O dwuspadowej 
górze zdecydował miejscowy plan zagospodarowania. 

Nietypowe rozwiązania, kreatywne zastosowanie  
nowych technologii, oryginalny design – stworzyły 
wyjątkowy projekt. Dom jedyny w swoim rodzaju.

Podczas - cieszącego się dużym zainteresowaniem  
– spotkania, przedstawiciele firmy KAN mieli okazję 
zaprezentować ofertę Systemu KAN-therm. 

Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń  
i rozmów o niezawodnych rozwiązaniach  
i instalacjach wodnych i grzewczych  
KAN-therm, które niczym krwioobieg  
domu, działają w niewidoczny  
i bezawaryjny sposób. 

Autor: Muza ‒ Magdalena Gołaszewska,  
dziennikarz, coach, trener wystąpień publicznych,  
siła uśmiechu... 
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Święto instalacji
Targi ISh we Frankfurcie nad Menem

Frankfurt nad Menem zamienił się w międzynarodowe 
centrum branży łazienkowej i instalacyjnej. W dniach  
14-18 marca 2017 r. odbyły się tam targi ISH – największa 
międzynarodowa impreza w kategorii instalacji wodnych  
i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów 
ogrzewania i wentylacji. Jednym z wystawców  
na targach była firma KAN.    
          

▲ Messe Frankfurt Exhibition Gmbh / Petra Welzel
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O sukcesie targów ISH we Frankfurcie mówią przede 
wszystkim liczby – 2482 wystawców (889 z Niemiec i 1593 
z innych krajów) z 61 państw to światowi liderzy z branży 
instalacji wodnych, łazienkowych i grzewczych, którzy 
zaprezentowali swoje najnowsze produkty na 260 000 m² 
powierzchni wystawienniczej. Hale targowe odwiedziło ponad 
200 tysięcy osób, głównie z Chin, Włoch, Francji, Holandii, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Polski oraz Belgii. Największą grupę 
odwiedzających stanowili przedstawiciele branż instalacji 
sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacji. Frekwencja 
dopisała, a jak wypadli wystawcy?        

Atrakcje z myślą o odwiedzających   
Tradycyjnie najbardziej dopracowane pod względem 
wzorniczym były hale łazienkowe, które przyciągały wzrok 
świeżym designem i najnowszymi wnętrzarskimi trendami. 
W halach instalacyjnych, w których swoje stoisko miała firma 
KAN, wielu wystawców postawiło na atrakcje związane  
z męską rywalizacją. Cel promocyjny został osiągnięty,  
ale nie brakowało też sporej dawki rozrywki. 

Charakter wizualny stoisk podkreślała dopracowana 
aranżacja i oczywiście… obecność hostess. Nie zabrakło 
również konkursów i angażujących do zabawy działań. Żywym 
zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko firmowe,  
a to wszystko przez atrakcje, które przyciągały publiczność: 
przy okazji prezentacji automatyki Systemu KAN-therm SMART 
ciekawscy mogli na własne oczy się przekonać, jak działa. 

– Cieszymy się, że wielu „ochotników” chciało skorzystać 
z możliwości, jakie stwarza automatyka KAN-therm SMART 
– mówi Dyrektor ds. Marketingu KAN Małgorzata Słomińska-
Wicher, reprezentująca firmę na targach. – uczestnicy mogli 
samodzielnie regulować pracę systemu, korzystając  
z termostatu lub dostępnej aplikacji. Dzięki temu mieli 
okazję się przekonać, że obsługa systemu jest naprawdę 
prosta, a my mogliśmy podzielić się z obecnymi nie tylko 
wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną.       

KAN postawił na symulację
Na targach firma zasymulowała obecność trzech 
pomieszczeń, w których można było regulować temperaturę 
standardowo za pomocą termostatów lub poprzez dostępną 
aplikację. Wprowadzenie zmiany na termostacie powodowało 
zmianę widoczną na aplikacji i odwrotnie. 

Działanie to widoczne było na siłownikach, które zgodnie  
z poleceniem otwierały się lub zamykały. Program dostępny 
był w czterech wersjach językowych – angielskiej, niemieckiej, 
rosyjskiej i polskiej, dzięki czemu funkcjonalność systemu 
mogli sprawdzić odwiedzjący z wielu krajów.      

– Choć przygotowana przez firmę atrakcja była tylko 
jednym z elementów naszego stoiska, cieszymy się, 
że spotkała się z takim zainteresowaniem – dodaje 
Małgorzata Słomińska-Wicher. –  Po raz pierwszy na rynku 
niemieckim zaprezentowaliśmy też nasze systemy 
stalowe KAN-therm Steel oraz Inox, które cieszą się 
dużą popularnością w Polsce. Chcieliśmy je pokazać  
na forum międzynarodowym.    

Targi ISH kolejny raz potwierdziły znaczenie branżowe  
na międzynarodowej arenie. Wolfgang Marzin, Prezes  
Messe Frankfurt, w komunikacie prasowym wyraził ogromne 
zadowolenie z tegorocznej imprezy: „Targi ISh rozwijają 
się i stają się co raz bardziej międzynarodowe. Wyniki 
odzwierciedlają doskonałą atmosferę, która panowała  
na targach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów 
wydarzenia”. 

Konkurencja wśród wystawców była spora, dlatego tym 
bardziej cieszymy się, że stoisko KAN spotkało się z tak dużym 
zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze 
również w przyszłym roku.              

Autor: Aneta Gawędzka-Paniczko                      

▲ Stoisko KAN-therm na targach ISh
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Tajemnice 
nowego biura
Jak stworzyć miejsce, które nie tylko wyzwoli energię do pracy,  
ale sprawi, że po prostu będziesz chętnie tu przychodzić?  
A – co najważniejsze – z jeszcze większą przyjemnością będą 
cię odwiedzali Twoi klienci? Wystarczy oprzeć się na pewnym 
dualizmie – przeszłości i teraźniejszości. Umiejętne zestawienie  
obu tych elementów w jedną całość to wyzwanie, któremu  
sprostał Dział Wizualizacji KAN. 

Głównym celem projektu było stworzenie 
przestrzeni biurowych typu open space dla 
flagowego Oddziału firmy KAN Warszawa na 
stadionie PGE Narodowym, który jednocześnie 
jest naszą realizacją i budynkiem 
referencyjnym. W najbliższej przyszłości 
wszystkie nasze oddziały wzorem 
warszawskich biur zyskają nowe oblicze,  
tym bardziej, że jesteśmy w trakcie budowy 
Centrum Logistyczno-Produkcyjnego  
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
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PGE Narodowy to zarówno obiekt referencyjny KAN,  
jak i siedziba warszawskiego biura ▼

◀ Po biurach Stadionu oprowadza nas maskotka firmowa kangur King-Kan. 
   Prawdziwy zwierzak mieszka w Warszawskim ZOO. KAN sponsoruje jego  
   utrzymanie już od prawie 10 lat.
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Widok na zieloną Saską Kępę 
rozproszony koronkowym woalem 

stalowych siatek ▶
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Wizja i sentymenty
Najważniejsze jest wiara w wizję i głębsze znaczenie tego, co chce 
się przekazać i osiągnąć. Autorem koncepcji wnętrz jest architekt  
z Działu Wizualizacji KAN, który odpowiada za zwenętrzny wizerunek 
firmy.    

– Nasze systemy wykorzystywane są w realizacjach na całym 
świecie. Stadion PGE Narodowy w Warszawie to gigantyczne 
przedsięwzięcie, z którego jesteśmy bardzo dumni. Chcieliśmy, 
aby nasze biura stały się częścią tej wspaniałej realizacji – 
wyjaśnia Grzegorz Lach, Dyrektor Handlowy KAN. – Stadion PGE 
Narodowy nie jest tylko areną rozgrywek sportowych,  
ale również miejscem wielu spotkań czy imprez kulturalnych. 
Dzięki naszym biurom i ich przemyślanej aranżacji, 
odczuwamy więź z tą niepowtarzalną przestrzenią,  
staliśmy się jej nieodłącznym elementem.  

Jak podkreśla, w takim miejscu, z perfekcyjną infrastrukturą, 
parkingami i zielenią, praca staje się bardziej owocna i po prostu 

przyjemna. Powodem do dumy jest również możliwość zaproszenia 
gości do zwiedzania stadionu.  

Stadion PGE Narodowy zawiera elementy, które pamiętają 
kilkudziesięcio-letnią historię tego miejsca. To relikty, które świadczą 
o szacunku do przeszłości, o więzi teraźniejszości i przyszłości 
z tym, co już minęło. –Ta sama filozofia przyświecała 
powstawaniu realizacji biur firmy KAN, w których, na 
prośbę wieloletnich pracowników, zachowano elementy 
przypominające 25-letnią historię firmy. W tym miejscu 
stanowią niejako duszę tego wnętrza – opowiada Joanna.

Jak się pracuje na PGE Narodowym?
Sentymentalne odniesienia do przeszłości firmy są dowodem na  
to, jak wielkie znaczenie ma historia, nie tylko miejsc, ale i tworzą-  
cych je ludzi, czasami wielkich indywidualistów, kreatorów naszego 
marketingu. Od wyników ich pracy w dużym stopniu zależy 
powodzenie całej firmy. Niektóre elementy biura mają szczególne 
znaczenie dla naszych pracowników.   
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▲ Na wejściu do biura uwagę gości zwraca panorama Warszawy z graficznym oznakowaniem obiektów referencyjnych KAN  
i zastosowanych w nich Systemów KAN-therm



▲ Nie zawsze to co nowe znaczy lepsze. Odnosi sie to do wszystkich  
obszarów naszego życia

▲ Na prośbę pracowników zachowano elementy przypominające  
25-letnią historię firmy

▲ Wnętrze łazienek w komercyjnej części Narodowego ▲ Naszych gości zabieramy na widowiskowy spacer 

47
▲ Widok z części komercyjnej na trybuny stadionu PGE Narodowego, który podczas imprez jest zasłaniany
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▼ Widok z perspektywy stanowiska naszego pracownika
Grażyna Martynkin - Dyrektor ds. Inwestycji Warszawa, 

przy pracy w nowym biurze ▼
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▲ Rozmowy w kuluarach. Projektant sprytnie umieścił nasze materiały reklamowe w starej, francuskiej biblioteczce  
z przecieranego drewna, co stwarza przyjazny klimat



– Ten miniaturowy znak „uwaga roboty drogowe” 
dostałem dawno temu od naszego klienta – mówi 
Grzegorz Lach – Znalazłem dla niego nowe zastosowanie  
– jeśli muszę w skupieniu popracować, wystawiam 
go przed drzwi mojego pokoju, co oznacza, że proszę 
moich współpracowników o chwilę spokoju. Znak nie 
jest jedynym symbolicznym elementem wystroju. 
Są tu od dawna już „pełnoletnie” meble, pamietające 
trudne początki firmy KAN Warszawa i nasze późniejsze 
wielkie sukcesy. Jest też koszulka – symbol wielkiego 
tryumfu polskiej siatkówki w 2014 roku, podpisana przez 
wszystkich naszych reprezentantów. Nawet biurko może 
przypominać, że nie zawsze, to co nowe, jest lepsze 
i że warto czerpać z doświadczenia. Odnosi się to do 
wszystkich obszarów naszego życia. 

Biuro jest symbolicznym połączeniem nowoczesności  
i innowacyjności, w nawiązaniu do systemów i technologii KAN, 
z doświadczeniem i tradycją, czyli wypracowaną przez lata 
jakością i wiedzą. Ciepłą i przyjazną atmosferę odczujemy 
już w momencie przekroczenia progu biura. Z nowoczesnej 
architektury komunikacji wewnętrznej stadionu wchodzimy  
do otwartej, czterokolorowej przestrzeni. 

– Gdy po raz pierwszy zobaczyłam pomieszczenia 
przeznaczone na biuro w budynku stadionu PGE 
Narodowego, ogarnęło mnie przerażenie: czarne  
ramy stolarki okiennej i czarny industrialny sufitu.  
Nie przystawało to do kolorystyki systemu identyfikacji 
KAN-therm. Jednocześnie zachwyciłam się widokiem 
na zieloną Saską Kępę za oknem, rozporoszonym 
koronkowym woalem stalowych siatek. Wiedziałam 
jedno, tej naturalnej panoramy nie można zakryć  
w graficznej oprawie okien – wspomina Joanna.

Nie od razu biuro na stadionie zatwierdzono…

Natchniony artysta spotyka się z odmową odpowiedzialnego 
przedstawiciela z ramienia Zarządu KAN. Sytuację ratuje 
wypowiedz przypadkowego gościa, który zachwycony projektem 
wypowiada decydujące słowa: „A ja właśnie widzę to inaczej. 
Jest to odważna i nowatorska koncepcja naszych biur 
na Narodowym.” Te historyczne słowa wypowiedział gospodarz 
biura – Grzegorz Lach.
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▼ Domowa atmosfera w centrum nowoczesnego biura
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Po akceptacji projektu, techniczną stroną 
realizacji biur zajął się niezawodny Dział 
Inwestycji pod kierunkiem Bogdana 
Maciorowskiego.

Nasza nowa przestrzeń 
została uznana przez 
Zarząd Powierzchni 
Komercyjnych stadionu 
za biura wzorcowe.
– Chcieliśmy czuć się dobrze  
i komfortowo. Najważniejszy był klimat, 
w jakim odnajdą się nasi partnerzy 
biznesowi. Nie ma tu działu obsługi,  
a odwiedzają nas projektanci, inwestorzy 

i wykonawcy oraz goście i przyjaciele 
firmy, zależało nam, by dobrze się u nas 
czuli. Jak na przyjaznym i swobodnym 
spotkaniu przy filiżance kawy – uśmiecha 
się Grażyna Martynkin, Dyrektor ds. Inwestycji 
Warszawa. 

Całości dopełniają zdjęcia przedstawiające 
najbardziej prestiżowe, warszawskie 
inwestycje KAN, prowadzące dialog ze sztuką 
abstrakcyjną i reklamą naszych systemów 
oraz filozofią firmy. Dzięki tym zabiegom 
powstało miejsce spotkań, do którego chce 
się wracać. 
 

Oprac.: Aneta Gawędzka-Paniczko 
Modelka: Muza Michalina 

Autor zdjęć: Łukasz Breczko 

Obiekt został zaprojektowany przez konsorcjum JSK Architekci Sp. z o.o., Gerkan, Marg und Partner International Gmbh, we współpracy z Schlaich Bergermann  
& Partner Gmbh odpowiedzialnych za wykonawstwo inżynieryjne. Komercyjną część stadionu projektowali: Pszczulny Zbigniew i Rutz Mariusz.
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▲ Pierwsza koncepcja biura typu open space

Projekt i aranżacje biura KAN Warszawa  
arch. wnętrz: Joanna Kaczan



ISO 9001

Ogrzewanie poddasza w metodzie suchej

Ogrzewanie łazienki w metodzie mokrej

KAN-therm WALL
Ogrzewanie ścienne
w DOMU MARZEŃ 

www.kan-therm.com

Komfortowe – efekt promieniujących ścian, rozkład temperatury zbliżony do optymalnego.

Praktyczne – możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni ogrzewanego/chłodzonego pomieszczenia 
–  ciepło/chłód jest dostarczane tam gdzie przebywamy.

Ekonomiczne – oszczędność enaergii cieplnej - możliwość obniżenia sezonowego zużycia energii cieplnej 
w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym.

Czyste – zachowanie czystości powierzchni, 
zastosowanie systemu ogrzewania ściennego eliminuje 
unoszenie kurzu.

Trwałe – żywotność eksploatacyjna systemu 
przekracza okres 50 lat.

Bezpieczne – stosowana jest niska temperatura 
czynnika grzewczego, produkt posiada 10-letnią 
gwarancję i jest ubezpieczony na 30 mln PLN.

Szybkie i łatwe w montażu
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Gdańska cegiełka  
w historii 

 
KAN-therm  
w europejskim centrum Solidarności 

Współtworzenie obiektu, który ma istnieć dla kolejnych 
pokoleń to ogromny zaszczyt. Dlatego z przyjemnością 
wspominamy udział firmy KAN w powstawaniu miejsca 
z wyznaczoną misją szerzenia informacji o zwycięstwie 
wolności. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 
od trzech lat tę misję realizuje.

Minęły niemal dwie dekady od momentu, 
kiedy idea powstania Europejskiego Centrum 
Solidarności zaczęła się krystalizować.  
Najpierw powstał projekt (według koncepcji Pawła 
Adamowicza, przewodniczącego Rady Miasta 
Gdańska i dr. Jerzego Kuklińskiego, historyka), 
później Fundacja Centrum Solidarności  
z misją utworzenia Europejskiego Centrum 
Solidarności. W 2005 roku, na placu Solidarności 
w Gdańsku, podpisano akt erekcyjny, a dwa lata 
później do życia powołano jedną z najbardziej 
nowoczesnych instytucji kultury ECS, która 
obwieszcza całemu światu zwycięstwo 
Solidarności i upadek komunizmu w Europie.  
W 2008 roku Centrum rozpoczęło swoją 
działalność, początkowo w budynku dawnej 
Stoczni Gdańskiej. W 2010 roku rozpoczęto 
realizację projektu siedziby ECS, którą otwarto 
cztery lata później. Dyrektorem został Basil Kerski.

▲ Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
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Widok na zieloną Saską Kępę 
rozproszony koronkowym woalem 

stalowych siatek ▶
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Ponadczasowa wartość
Mocnym głosem, podkreślającym ważność podjętych działań,  
było ogłoszenie konkursu architektonicznego o międzynarodowym 
charakterze, w którym udział wzięło 58 ekip z całego świata. 
Cel był jasny: opracowanie koncepcji architektonicznej budynku 
Europejskiego Centrum Solidarności. Rywalizację wygrało 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Fort z Gdańska,  
które postawiło na skrajną prostotę realizacji, nawiązując do celów 
i metod działań solidarnościowych. Głównymi projektantami 
budynku byli architekci: Wojciech Targowski, Piotr Mazur, Antoni 
Taraszkiewicz i Paweł Czarzasty. W zeszłym roku ECS zostało 
laureatem Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016. Wyróżnienie, 
przyznawane od 40 lat, po raz pierwszy trafiło do Polski.

Rozbudowane funkcje
Głoszenie zwycięstwa wolności i szerzenie historii prawdziwej 
wspomagają rozwiązania architektoniczno-technologiczne. 
Na trzech tysiącach metrów kwadratowych (siedem sal 
wystawienniczych) zorganizowano wystawę stałą poświęconą 
solidarnościowym ideom. Aranżacja wystawy to pomysł Studia 1:1, 
zaś jej zawartość opracowało grono specjalistów współpracujących 
z ECS. W budynku znajduje się również ośrodek edukacyjny  
i badawczo-naukowy, a także archiwum dokumentów i przedmiotów 
mających związek z Solidarnością oraz bogato wyposażone 
biblioteka i mediateka, obfitujące w zbiory książkowe i filmowe.. 
Spośród dostępnych pomieszczeń w budynku ECS kilkanaście 

zajmują organizacje pozarządowe, działające na rzecz dobra 
wspólnego, wolności i praw człowieka. Od początku powstania 
ECS jest miejscem organizacji konferencji, debat i wykładów, 
a także realizacji projektów społecznych, edukacyjnych i wielu 
artystycznych przedsięwzięć  – spektakle teatralne, koncerty, 
pokazy filmowe, wystawy. 

Z myślą o najmłodszych powstał 
Wydział Zabaw wyposażony  
w multimedialną i interaktywną 
przestrzeń do zabawy i nauki, a także 
pracownie, w których odbywają się 
różnego typu warsztaty. Efektywną 
pracę i działanie obiektu umożliwia 
przemyślana architektura  
i zastosowane elementy instalacyjne, 
w tym System KAN-therm Steel.           

– To system stosowany w przypadku wewnętrznych 
ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych  
i chłodzących – opowiada Mariusz Choroszucha, kierownik Działu 
Doradztwa Technicznego Systemu KAN-therm. – Wyróżnia się 
szczelnością i odpornością  na wysokie ciśnienie i skrajne 
temperatury, a także budową gwarantującą długoletnią, 
bezawaryjną eksploatację. Dodatkową wartością jest 
wysoka estetyka wykonanych instalacji, co ma ogromne 
znaczenie w obiektach otwartych na publiczność.      

▲  Złączki Systemu  
KAN-therm Steel

▲ Najważniejszym elementem ECS jest wystawa stała opowiadająca o historii ruchu solidarnościowego.
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Symbolika miejsca       
Wartość zrealizowanego projektu szacuje  
się dziś na ponad 230 mln złotych. Powstały 
przy placu Solidarności gmach wywiera na 
przechodniach ogromne wrażenie. Niby nowy, 
a stary – wygląda, jakby stał tu od bardzo 
dawna. Wszystko za sprawą nietypowej 
rdzawej blachy Corten, kolorem i fakturą 
przypominającej kadłuby zardzewiałych 
statków. Ta mocna stal, wyglądająca jakby 
zżarła ją korozja, po raz pierwszy w Polsce 
została wykorzystana na taką skalę jako 
okładzina elewacyjna. Z czasem, pod 
wpływem działania czynników atmosferycznych, 
blacha będzie pokrywać się szlachetną, 
nieregularną patyną. 

Wielu dopatrzy się w niej także koloru  
pruskiej cegły nawiązującego do XIX-wiecznej 
architektury Gdańska. Statek z banderą ECS 
zacumował tuż przy bramie prowadzącej do 
Stoczni Gdańskiej, jednego z legendarnych 
świadków wydarzeń niepodległościowych. 
Pofalowaną i sprawiającą wrażenie ruchomej 
elewację przecinają wąskie szczeliny okien  
i przeszklenia, wpuszczające do wnętrza 
światło, które próbuje dotrzeć do najodleglej-
szych miejsc. Wiązka słonecznych promieni 
wpada również z góry, przez dachowe 
świetliki. Jedno, najważniejsze w całej 
koncepcji architektonicznej okno, ma wymiar 
symboliczny – ujrzymy przez nie krzyże 
Pomnika Poległych Stoczniowców.              

Industrialna architektura
Rdzawy kolor blachy pojawia się również 
w środku. Towarzyszą mu betonowe 
płaszczyzny, metal, szkło i ażurowe 
przepierzenia. Wszystko po to, by światło 
mogło jak najsilniej działać we wnętrzu  
i podkreślać jego industrialny charakter.  
Przez cały rok czynna jest wspaniała 
oranżeria, ulokowana w centrum gmachu. 
Jej obecności podporządkowano kompozycję 
pozostałych wnętrz. Ogród przełamuje chłód  
i minimalizm aranżacji, pozwala też na 
chwilę odpoczynku w zaciszu zielonych, 
porośniętych bluszczem ścian. Ciekawostką 
jest taras widokowy zrealizowany na dachu 
budynku, skąd możemy obserwować 
postoczniowy krajobraz oraz panoramę 
nadmorskiego miasta. Budynek ECS w 
najwyższym punkcie, od strony północnej,  
ma ok. 30 m wysokości, od strony południowej  
– 20 m. Nieopodal tej prestiżowej inwestycji, 
przy ul. Marynarki Polskiej 163, znajduje się 
również gdańska siedziba firmy KAN. 

Bluszcz, jako element dekoracyjny,  
pojawia się na ścianach ogrodu zimowego.
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▲ Widok na krzyże Pomnika Poległych Stoczniowców.



Edukacja kolejnych pokoleń              
Już dziś ECS ma szansę stać się 
jednym z najlepiej rozpoznawalnych 
i dużo wnoszących w historię miejsc, 
zaznaczonych na współczesnej mapie 
świata, łączącym wątki historyczne  
z kulturalnymi i edukacyjnymi.  
W Europie do tej pory nie stworzono 

miejsca, które niosłoby tak silny 
przekaz. To przestrzeń dla ludzi i idei 
służących budowaniu i rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego, stworzona 
z myślą nie tyle o teraźniejszości,  
co o przyszłości wszystkich pokoleń. 

Autor: Aneta Gawędzka-Paniczko 

◀ Rdzawa blacha 
została wykorzystana 
zarówno na elewacji, 
jak i we wnętrzu 
obiektu.

▼ Ogromny gmach ECS, zaprojektowany przez pracownię FORT, 
inspirowany jest  stoczniowym klimatem.

dr inż. arch. Wojciech Targowski 

Wykładowca w Katedrze Architektury 
Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej. Architekt SARP, IARP. Główny 
autor i projektant ECS w Gdańsku, 
WATERFRONT na Nabrzeżu Prezydenta  
w Gdyni, Gdańskiego Centrum 
Handlowego MANHATTAN. W 2015 roku 
odznaczony przez Radę Miasta Gdańska 
Medalem św. Wojciecha za osiągniecia 
w dziedzinie architektury, w 2013 r. 
wyróżniony tytułem Profesjonalisty 
Forbesa w kategorii Zawody Zaufania 
Publicznego – Architekt.
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Doskonała forma  
to SPA dla umysłu

 ? Wspomniał Pan kiedyś, że wnętrze powinno być 
traktowane niczym ubranie – skrojone na miarę i bliskie 
ciału. Projektant wciela się zatem w rolę naszego stylisty...

Kluczem jest znalezienie tego, co nam daje komfort. Jeśli 
jesteśmy świadomi tkanin czy ubrań, które są miłe dla ciała 
i odzwierciedlają naszą osobowość, to zaprojektujemy dobre 
wnętrze. Wymaga to otwartości na zmysły i umiejętności pracy 
z nieuświadomioną, pierwotną częścią naszej natury. Kiedy 
Inwestorzy pytają mnie o inspiracje, często przypominam im 
pierwsze spotkanie. Przywołuję odcień oprawek ich okularów, smak 
wspólnie wypitej kawy i to, o czym rozmawialiśmy między słowami.

 ? Projektując wnętrza stara się Pan brać pod uwagę 
również lokalny kontekst i jak najlepiej poznać historię 
danego miejsca. czemu ma służyć ta „projektowa 
archeologia”? 

Projektant jest trochę jak Ikar – aby właściwie projektować, 
z jednej strony musi mieć w sobie dumę i przekonanie o sile 
własnej wizji, a z drugiej – pokorę i otwartość. Proces projektowy 
jest jak taniec między tym, co abstrakcyjne i figuratywne, a tym 
co matematyczne i poetyckie. Wszystkie te czynniki idealnie 
zespala szerszy kontekst, jakim jest właśnie miejsce – jego 
genius loci czy krajobraz kulturowy. Moim zdaniem, aby właściwie 

dr arch. wnętrz Jan Sikora
Członek IIDA – Światowego Stowarzyszenia Architektów Wnętrz,  
wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  
na kierunku Architektura Krajobrazów Kulturowych,  
założyciel studia projektowego Sikora Wnętrza,  
zdobywca I miejsca w konkursie  
Library Interior Design Award za projekt: 
Stacja Kultura.

WWW.SIKORAWNETRZA.COM

MODA | ARchITeKTuRA | DeSIGN
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projektować, należy zacząć od szacunku dla miejsca 
i Inwestora. Przynosi to projektantowi zarówno mnóstwo 
inspiracji, jak i element pokory, finalnie nadaje też głębszy 
sens samemu projektowi.

 ? Ale czy współcześni inwestorzy rzeczywiście czują 
potrzebę odkrywania ducha przeszłości i wpuszczania 
go w progi swoich domów? 

Ta metoda projektowa bardziej odnosi się do wnętrz 
publicznych, gdzie szerszy kontekst i duch miejsca są często 
kluczowe. W przypadku Inwestorów prywatnych i ich domów, 
skupiam się raczej na odkrywaniu unikalnej historii ludzi, ich 
przyzwyczajeń i wartości. Każdy nosi w sobie swój dom,  
ale home nie house, choć często nie jest tego świadomy. 
Rolą projektanta jest wydobyć to piękno i nadać mu  
konkretny kształt. 

◀  Wnętrze willi 
w Straszynie z intrygującą 
okładziną ścienną. 
Przestrzeń jest 
połączeniem dwóch 
ważnych aspektów: 
przytulności domowego 
ogniska i ponadczasowej 
elegancji.
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▲  Projekt domu w Gdyni: Marek+Sikora Architektura – grupa projektowa, którą Jan Sikora tworzy w duecie z mgr. inż. arch. Andrzejem Markiem. 
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 ? Poznałam Pana jako osobę, która poszukując owego 
kształtu, dużo uwagi przywiązuje do wykończenia 
najdrobniejszych detali... 

Z jednej strony detal tworzy pewną opowieść, z drugiej wprowadza 
element niedopowiedzenia – na przykład poprzez grę światła 
i cienia. Dodatkowo często jest nieregularny i unikatowy, przez 
co bliski naszej naturze i miejscu, z którego się wywodzimy.  
Próżno w nim szukać pionów i poziomów, które charakteryzują 
ludzkie wnętrza. Obcując z detalem oraz śladem artysty 
lub rzemieślnika, który nad nim pracował, mamy poczucie 
wyjątkowości, a nawet otarcia się o sacrum. To poszukiwanie 
wartości jest tym, co nas określa jako ludzi.

 ? Pracując nad zleceniami rzeczywiście chętnie korzysta 
Pan z pomocy lokalnych rzemieślników. Skąd tak silne 
przywiązanie do tradycyjnego rzemiosła? 

Lubię autentyczność i przedmioty, które mają duszę. Uwielbiam 
ludzi utalentowanych i ważne jest dla mnie, aby tworzyć unikalne 
przestrzenie. To pewien styl projektowania oparty na fascynacji 
miejscem i Inwestorem. Wymaga otwartości na nowe ciekawe 
rozwiązania. 

 ? Nie jest do jednak zbyt ekonomiczny sposób urządzania 
domu. Jak udaje się Panu przekonać klientów do inwestycji 
w rzeczy unikatowe, powstające często ręcznie 
na indywidualne zamówienie? 

To jest kwestia pewnej wrażliwości Inwestora. Moim zadaniem  
jest wydobyć ten potencjał. Mówię wtedy: „To zdjęcie ma dla 
Państwa wartość, może więc warto wykonać z niego mozaikę?” 
Albo: „Zróbmy stół z desek z rozpadającej się stodoły, którą 
wystawiono na sprzedaż na drugim końcu wioski.”

 ? W jaki sposób oryginalne dzieła polskich rzemieślników 
mają dziś szansę konkurować z tzw. światowym dizajnem? 

Gdyby znalazł się ktoś, kto stworzyłby z nich wspólną markę, 
wypromował ją i powiedział na świecie – zobaczcie to jest polskie 
i jest naprawdę dobre – to mamy szansę na gigantyczny sukces. 
Niestety, ciągle jesteśmy zapatrzeni na plastikową rewolucję 
zachodu, nie dostrzegamy więc, że mamy za płotem takie skarby, 
jak kowalstwo artystyczne czy technika tworzenia z wikliny. 
Przypomina mi się historia, kiedy zaprosiłem na warsztaty 
studentów z Singapuru. Pokazaliśmy im to, co najpiękniejsze 
w Polsce – tradycyjne rzemiosło, kaszubskie wioski, skanseny. 
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◀ Sopoteka Galeria Kultury 
Multimedialnej. Miejsce zderzenia 
wyrafinowanej, nowoczesnej 
techniki z plażowymi koszami. 
Wśród poduszek i lampionów 
można delektować się muzyką 
Rolling Stones z dobrego 
gramofonu.

▶  Aranżacja hotelu Aparthotel No1 
w Gdańsku to połączenie współczesnej 
definicji boutique i design hotel  
z atmosferą miasta.



Potem mieli zaprojektować meble inspirowane polską kulturą. 
Po latach przekonałem się, że były to jedne z niewielu prawdziwie 
polskich mebli, jakie zaprojektowali młodzi ludzie. Obecnie 
rozpoczynam pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Drzemie tam duży potencjał, gdyż środowisko to z niezwykłą 
odwagą eksploruje styk rzemiosła, sztuki i biznesu. 

 ? Może więc znajdzie się sposób na łączenie tych dziedzin? 

Odpowiedzią jest zainteresowany tematem, zaangażowany 
i świadomy potencjału biznes – przedsiębiorcy, którzy działają 
na styku dizajnu, rzemiosła i przemysłu. 

 ”
Kluczem jest więc jedna 
z podstawowych zasad 
zrównoważonego projektowania 
– połączenie nauki z biznesem. 
Oczywiście, uczelnie muszą być 
nastawione na innowacje,  
a biznes otwarty na młodych ludzi. 

Jestem przekonany, że tylko takie zestawienie rodzi właściwą 
formę współpracy. 

 ? A jak polskie wzornictwo odbierane jest przez polskich 
inwestorów?

Jest niepowtarzalne, więc zawsze spotyka się z ogromnym 
zainteresowaniem. Cytując Gombrowicza można powiedzieć,  
że największą wartością polskiego wzornictwa jest brak 
formy. Oznacza to, że w przeciwieństwie do zdefiniowanego 
skandynawskiego dizajnu – duńskich czy szwedzkich projektantów, 
my ciągle możemy być kim chcemy. To duża wolność, pole 
nieuświadomionej kompetencji, która przekłada się na unikalność 
wzorów i twórczy potencjał. 

Dużą wartością jest też fakt, że znajdujemy się obecnie  
w idealnym momencie, aby w Polsce i na świecie sporo osiągnąć. 
Mamy stabilizację ekonomiczno-gospodarczą i słychać o nas 
coraz więcej. Polski Inwestor mógłby jednak być bardziej otwarty 
na to, co krajowe. Przysłowie „ cudze chwalicie, swojego nie znacie” 
niezwykle trafnie opisuje obecną sytuację zachwytu nad włoskimi 
produktami i kulturą amerykańskiego konsumpcjonizmu.
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Za projekt Stacji Kultura  
Jan Sikora zdobył I miejsce 
w międzynarodowym konkursie 
Library Interior Design Award, która 
została przyznana w uSA. Projekt 
zdobył też Nagrodę Architektoniczną 
Polityki, 2. Bryłę Roku i nagrodę  
Polska Architektura XXL.
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 ? Jak duży nacisk kładzie Pan na to, aby 
w swoich projektach korzystać z tzw. ikon 
współczesnego wzornictwa? 

Bardzo duży. Przeglądając dziesiątki wzorów 
i wnętrz dziennie, dotykając różnych sposobów 
wykończenia mebla, obszycia tkaniny czy 
frezowania drewna, nabieram coraz większego 
przekonania, że jakość jest kluczowa. To ona 
zapewnia ponadczasowość, szlachetność 
i poczucie bezpieczeństwa. Takie właśnie są 
ikony współczesnego wzornictwa. Należy je  
więc rozpatrywać w kategoriach dzieł sztuki. 

 ? Jakie wartości, oprócz użytkowych 
czy estetycznych, wnoszą przedmioty 
sygnowane nazwiskiem znanego projektanta 
w przestrzeń Pana codziennego życia? 

Niosą za sobą wszelkie humanistyczne wartości, 
które są dla mnie kluczowe w życiu i projektowaniu: 
harmonię, spokój, dostojeństwo, klasę, tajemnicę 
czy oryginalność. Wychodzę z założenia, że dobrze 
zaprojektowana forma jest zarówno nośnikiem,  
jak i ostoją wartości, tak jak Panteon, Porsche  
czy jachty Wally.

 ? Dizajnerskie przedmioty 
coraz częściej opuszczają 
progi naszych domów i śmiało 
wchodzą w przestrzeń publiczną. 
Miał Pan okazję pracować nad 
projektami hoteli, restauracji, 
butików, a nawet biblioteki czy 
kościoła. W jaki sposób mogą 
one oddziaływać na osobę 
przebywającą w tych miejscach?

Najważniejszym zdaje się fakt, 
że dana osoba wcale nie musi 
doceniać dobrego wzornictwa, aby 
ono na nią oddziaływało. Na tym 
polega jedna z moich ulubionych 
tajemnic projektowania. Pracując 
z formą, kształtujemy odbiorcę 
również na podświadomym 
poziomie. To duża odpowiedzialność, 
bo harmonia otaczającego nas 
świata kształtuje nasze wnętrze. 
Wobec tego przestrzeń zdominowana 
przez samochody i hałas będzie 
wprowadzała w nas niepokój. 

▲ Wnętrze restauracji „Mocno Nadziane” w Sopocie vis a’vis „Krzywego Domku” to ukłon  
w stronę sopockiego eklektyzmu. Esencja artyzmu, secesyjnych kamienic, zabawy 
współczesną formą i designem.
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▼  Ekskluzywne wnętrze butiku Ditty Zimermann 
w Modo w Warszawie to przykład budowania 
tożsamości nowej marki za pomocą wnętrza. 



A miasta takie jak Siena, Brugia, Dubrownik 
czy Valletta – z zachowaną historyczną 
tkanką – podziałają kojąco i terapeutycznie. 
Przestrzeń odgrywa więc niezwykłą rolę. 
Nawiązując do Juhani Pallasmy, nie tylko 
kształtuje nas poprzez bodźce wizualne, 
ale także poprzez dźwięk, dotyk i zapach. 
Zatem wielka przygoda z projektowaniem 
to dla mnie też odkrywanie i nazywanie tego, 
co pozostaje nieuświadomione.

 ? Jakie elementy wnętrza najsilniej 
oddziałują na Pana jako jego 
użytkownika? 

Najsilniej oddziałuje na mnie chaos, brak 
harmonii i porządku. Niestety wnętrza 
dobrze zaprojektowane to ciągle rzadkość. 
Natomiast najbardziej doceniam synergię, 
która powstaje z połączenia funkcji  
i spójnej wizji wnętrza. Zatapiam się w takim 
miejscu, gdyż czuję się bezpiecznie, a nawet 
wzniośle. Bardzo mnie to inspiruje. Nic tak nie 
oczyszcza projektanta jak doskonała i czysta 
forma – to takie „spa” dla umysłu. ••• 

Autor projektów: dr arch. wnętrz Jan Sikora 
Zdjęcia: archiwum prywatne Jana Sikory 

Wywiad przeprowadziła: Anna Lewczuk 
Materiały: źródłem artykułu jest Vademecum Dizajnu 
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◀  Rezydencja w Gdyni – jej eklektyczne 
wnętrze uwzględnia elementy 
wyposażenia kolekcjonowane przez 
inwestorów podczas wielu podróży. 
Znalazło się miejsce zarówno 
dla zabytkowej, japońskiej wazy, 
angielskich tapet, egipskich mebli,  
jak i klasycznego chińskiego kredensu.

 ”
Apartament prywatny w Sopocie jest spójną i harmonijną 
przestrzenią, gdzie spotyka się wiele wpływów. To efekt 
pracy nad rewitalizacją i adaptacją starej  
fabryki mydła.
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Wybrane inwestycje 

    KAN

City Arena (Stadion piłkarski i Centrum handlowe), Trnava, Słowacja 
| System KAN-therm PP

Salon Porsche, Niederrhien, Niemcy | System KAN-therm Press,  
ogrzewanie podłogowe

Osiedle Mieszkaniowe, Hangzhou, Chiny | System KAN-therm PP

Apartamentowiec Cosmopolitan ul. Twarda 4, Warszawa, Polska | System KAN-therm Push

62



Oceanarium we wrocławskim ZOO, Wrocław, Polska | System KAN-therm Inox

Słoniarnia, ZOO Poznań, Polska | System KAN-therm, ogrzewanie podłogowe

Osiedle mieszkaniowe, Zagrzeb, Chorwacja | System KAN-therm Press

Zamek Królewski w Warszawie, Polska | System KAN-therm Inox

Centrum Biznesowe Green City, Mińsk,  
Białoruś | System KAN-therm  
Press

Hotel Hilton, Warszawa, Polska  
| System KAN-therm Push, Inox

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Polska | System KAN-therm Steel

Oxenfoord Castle, Oxenfoord, Szkocja | System KAN-therm Steel

Stadion Manchester United Old Trafford, Manchester, Wielka Brytania  
| System KAN-therm Steel
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 Teatr Bolszoj, Moskwa, Rosja | System KAN-therm Push, InoxOsiedle mieszkaniowe, Diplomatenpark Tiergarten, Berlin, Niemcy 
| System KAN-therm Press, ogrzewanie podłogowe

Park Wodny Łabędź, Mińsk, Białoruś | System KAN-therm Press
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Nowoczesny kompleks szpitalny, Glasgow, Szkocja 
| System KAN-therm Inox

Centrum Logistyczne Amazon, Sady k. Poznania, Polska | System KAN-therm PP

Hotel SHANGRI-LA Traders Hotel, Doha, Katar  
| System KAN-therm PP

Auto Centre Audi, Mińsk, Białoruś | System KAN-therm Push
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Double Tree by Hilton Hotel, Kraków, Polska | SYSTEM KAN-therm Press, Inox, Steel

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Gdańsk, Polska  
| SYSTEM KAN-therm Press

Uniwersytet Gdański, Wydział Neofilologii, Gdańsk, Polska  
| SYSTEM KAN-therm Push

Warsaw Spire, Warszawa, Polska | SYSTEM KAN-therm PP

Hotel Belarus, Mińsk, Białoruś | SYSTEM KAN-therm Push
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Budynek biurowy BielGazpromBank, Mińsk, Białoruś  
| SYSTEM KAN-therm Push

Hotel Grand, Sopot, Polska | SYSTEM KAN-therm Press

Urząd Miejski, Skrzydło Filharmonii, Szczecin, Polska  
| SYSTEM KAN-therm Steel, PP

Centrum Innowacji UJ, Kraków, Polska | SYSTEM KAN-therm Inox

Hotel Boyjonn, Sopot, Polska | SYSTEM KAN-therm Press 

Centrum Biznesowe, Moskwa, Rosja | SYSTEM KAN-therm Push
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www.kanvision.pl

Optymalny, kompletny multisystem instalacyjny, 
na który składają się najnowocześniejsze, 
wzajemnie uzupełniające się rozwiązania 
w zakresie rurowych instalacji wodnych, 
grzewczych, a także technologicznych 
i gaśniczych. 
To doskonała realizacja wizji systemu uniwersalnego, poparta wieloletnim doświadczeniem 
i pasją konstruktorów firmy KAN, rygorystyczną kontrolą jakości surowców i produktów 
gotowych oraz skutecznym rozpoznaniem potrzeb rynku instalacji, zgodnych z wymogami 
budownictwa zrównoważonego.

Push Platinum

Push

Press LBP

Steel

Inox

PP

Sprinkler

Ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, zewnetrzne) 
i Automatyka  

Football 
Instalacje stadionowe

Szafki i rozdzielacze


