
KTO TU
MIESZKA?
LUDZIE W ARCHITEKTURZE PLACU GRUNWALDZKIEGO

KTO TU MIESZKA? Ludzie w architekturze Placu 
Grunwaldzkiego to projekt realizowany w ramach 
Mikrograntów przez nas - Olę i Nikolę. Jako studentki 
łączymy naszą wiedzę z zakresu historii sztuki 
i projektowania komunikacji chcąc wzbudzić zain-
teresowanie architekturą osiedla oraz ukazać, jak 
wpływa ona na nasze emocje.

Plac Grunwaldzki to unikatowe osiedle z bogatą 
historią i zróżnicowaną architekturą. Przez działania 
takie jak: wykład, spacer i warsztaty kreatywno-
-edukacyjne opowiemy o historii Placu Grunwaldz-
kiego oraz zapoznamy mieszkańców z architekturą, 
która otacza nas na co dzień! 

W naszych social mediach dzielimy się ciekawost-
kami na temat architektury i historii Placu Grun-
waldzkiego, a szczególną uwagę skupiamy na 
czterech budynkach reprezentujących różne style 
i epoki. Są nimi:
• Dom Naukowca, czyli pierwszy Mister Wrocła-

wia,
• Kolorowa kamienica z lat 90. przy Wybrzeżu 

Wyspiańskiego 36,
• Grunwaldzkie art nouveau, czyli kamienica przy 

ulicy Piastowskiej 36,
• Squat z XIX-wiecznym tłem z ulicy Szczytnic-

kiej 29.

Chcemy pokazać, że budynki to nie tylko puste 
ściany, ale przede wszystkim to co je wypełnia – 
ludzie. Dlatego w rozmowach w ramach podca-
stu “KTO TU MIESZKA?” dajemy głos mieszkańcom 
wybranych budynków, którzy opowiedzą o tym jak 
odczuwają ich przestrzeń.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa w prze-
strzeni miejskiej przy ul. Oławskiej, pozwalająca 
mieszkańcom Wrocławia poznać wyjątkową i zróż-
nicowaną architekturę Placu Grunwaldzkiego, oraz 
poznać historie opowiedziane przez gości podcastu 
KTO TU MIESZKA?

DZIAŁANIA

PODCAST “KTO TU MIESZKA?”
dowiesz się więcej o budynkach Placu Grunwaldz-
kiego, poznasz ich mieszkańców. historyczka sztuki 
i designu Katarzyna Andrzejczyk-Briks opowie 
o odczuwaniu przestrzeni i emocjach w architektu-
rze, a architekt Wojciech Jarząbek przybliży historię 
kolorowej kamienicy z Wybrzeża Wyspiańskiego 36.

MAPA ŚLADAMI ARCHITEKTONICZNYCH IKON

POZNAJMY SIĘ NA GRUNWALDZIE!  
spotkanie z architektką Joanną Majczyk, która 
opowie o historii i przestrzeni Placu Grunwaldz-
kiego, porozmawiamy też o emocjach w architek-
turze, a muzycznie czas umili nam miśko fu z Radia 
LUZ, prowadząca audycję nauka oddychania.

PILASTER, HERMA I DOM Z PAPIERU
warsztaty kreatywno-edukacyjne z historyczno-
-sztuczną opowieścią o elementach architektury 
i tworzeniem własnego budynku na papierze z Alek-
sandrą Podlejską.

ZOBACZ, POZNAJ, POCZUJ PLAC GRUNWALDZKI  
spacer śladami różnych historii i stylów architek-
tonicznych na Placu Grunwaldzkim z historykiem 
sztuki i zabytkoznawcą Krzysztofem Zientalem.

ŚCIANY I TWARZE PLACU GRUNWALDZKIEGO 
wystawa przy ul. Oławskiej 11, przed biurem SARP, 
przedstawiająca przebieg projektu, cztery budynki 
Placu Grunwaldzkiego oraz historie z nimi związane.

PLAC GRUNWALDZKI
Plac Grunwaldzki to miejsce tętniące życiem. To 
właśnie tutaj można poczuć wielkomiejski klimat 
Wrocławia, odnosząc wrażenie, że jest się w centrum 
wydarzeń. Miejsce to posiada też niesamowitą 
historię. Tuż przed zakończeniem II wojny światowej 
powstało tu lotnisko, z którego wystartowały jedynie 
2 samoloty! Po wojnie znajdował się tu szaberplac, 
a w latach 50. powstawało wiele wizji i projektów 
na zagospodarowanie tego terenu. Jednym z nich 
była konkursowa wizja Tadeusza Teodorowicza-To-
dorowskiego, według której głównym budynkiem 
zajmującym przestrzeń Placu Grunwaldzkiego miał 
być wieżowiec przypominający warszawski Pałac 
Kultury i Nauki. W tym czasie powiększono także 
rozbudowę uczelni wyższych, które stanowią istotną 
rolę w jego krajobrazie. Dziś jest to miejsce wyjąt-
kowe, w którym przeplatają się różne style i epoki, od 
XIX-wiecznych kamienic po współczesne realizacje, 
stanowią przy tym spójną całość.

INFORMACJE I ZAPISY NA WYDARZENIA:

Podcast KTO TU MIESZKA? usłyszysz na Spotify i Ap-
ple Podcasts.

ktotumieszka.wro
ktotumieszka_
ktotumieszka.wro@gmail.com

Współorganizator:Partner Programu 
Mikrogranty:

Partnerzy:

wspólnie.eu



Dom Naukowca, pl. Grunwaldzki 15-21  
Czas powstania: 1956-1961
Architekci: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, 
Edmund Frąckiewicz, Igor i Maria Twaryczewscy

Ośmiokondygnacyjny budynek, zgodnie ze swoją 
nazwą, pomyślany został jako miejsce zamiesz-
kania pracowników naukowych pobliskich uczelni. 
Był także pierwszym wieżowcem w powojennym 
Wrocławiu.
Dom Naukowca jaki znamy jest wynikiem termomo-
dernizacji z 2008 roku, która zmieniła jego kolory-
stykę, zacierając efektowną kompozycję budynku. 
Wcześniej fasada od strony Placu Grunwaldzkiego 
wyróżniała się horyzontalnymi podziałami pasów 
podokiennych z falistego eternitu i pasów okien 
mieszkań poprzecinanych wąskimi oknami klatek 
schodowych. Całość urozmaicały naprzemiennie 
rozmieszczone balkony. Kolorystyka fasady oscylo-
wała między szarością betonu, bielą i czernią lastri-
kowych parapetów. Tylna elewacja była abstrakcyjną 
kompozycją złożoną z barwnych przeszkleń i ażuro-
wych balkonów.
Niezwykłe były także mieszkania, wyposażone we 
wbudowane meble i przesuwne drzwi, które pozwa-
lały swobodnie aranżować przestrzeń.

Kamienica, ul. Piastowska 36
Czas powstania: ok. 1903
Architekt: Paul Scholz

Kamienicę zbudowano w ok. 1903 r., a dzięki zacho-
wanej na planach pieczątce możemy poznać nazwi-
sko architekta, którym był Paul Scholz. Narożny 
budynek wyróżnia efektowna wieżyczka, wykusz 
oraz wydatne balkony wsparte na kolumnach. Całość 
dekorują secesyjne motywy. Na początku XX wieku 
każde z pięter mieściło po trzy przestronne, w pełni 
wyposażone mieszkania. Parter od XX wieku pełni 
funkcje usługowo-handlowe. Obecnie mieści się 
w nim apteka, a układ wyższych kondygnacji został 
zmieniony. Warto zerknąć do środka, by zobaczyć 
piękną klatkę schodową z wachlarzowymi schodami!

Kamienica, ul. Szczytnicka 29 
Czas powstania: ok. 1894r.
Architekt: nieznany

Co przykuwa wzrok na Szczytnickiej 29? Na pewno 
są to zielone balkony i wyrastające z nich drzewa. 
Natura zagościła w kamienicy już od dawna, a miej-
sce to do marca tego roku funkcjonowało jako squat 
zamieszkiwany przez kolektyw Pandemia. Squat 
jest opuszczoną nieruchomością, która daje możli-
wość rozwojowi mieszkalnictwa alternatywnego. 
Często te miejsca zostają zamieszkiwane przez 
grupy aktywistów sprzeciwiających się z obecnym 
systemem, z rosnącymi cenami mieszkań i panują-
cym konsumpcjonizmem. Jednak nie to było pier-
wotnym przeznaczeniem budynku, którego plany 
pochodzą z 1894 roku! Wnętrza pięciokondygna-
cyjnej kamienicy zostały wówczas zaplanowane tak, 
aby na piętrach mieściły po dwa mieszkania. Parter 
zajmował natomiast sklep oraz sień przejazdowa. 

Plomba, wybrzeże Wyspiańskiego 36 
Czas powstania: 1994-1996
Architekt: Wojciech Jarząbek 

Architekt Wojciech Jarząbek, znany wrocławia-
nom głównie z projektu Solpolu zagościł również 
na Placu Grunwaldzkim. W 1996 roku w nadod-
rzańskiej przestrzeni przyczynił się do powstania 
budynku, który przez swą barwność i oryginalność 
zapadł w pamięć wielu mieszkańców. Ta postmo-
dernistyczna i kontrowersyjna realizacja plombowa 
składa się z geometrycznych kształtów, przeszklo-
nych balkonów oraz feerii kontrastujących ze sobą 
kolorów. Dominuje głównie mocna żółć, fiolet oraz 
czerwień. Forma budynku najczęściej kojarzona jest 
z drzewem, które prezentuje się w części central-
nej fasady. Zbudowany został na systemie słupo-
wo-płytowym na żelbetowej konstrukcji. Dzięki 
temu uzyskano otwartą przestrzeń mieszkań, którą 
dostosowywano do potrzeb nowych lokatorów. 
W tym pięciokondygnacyjnym budynku z dwukon-
dygnacyjnym poddaszem zaprojektowane zostały 
dwa trzony komunikacyjne. Pierwszy widoczny jest 
od ulicy, natomiast drugi mieści się od podwórza. 
Oba połączone są wspólnym holem, a opiekę nad 
budynkiem sprawuje portier.
Pomimo wielu skrajnych opinii obiekt w 1996 
roku zyskał uznanie mieszkańców i otrzymał tytuł 
Najpiękniejszego Budynku Roku!


