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Wyjściowe założenie było bardzo pro-
ste – przy pomocy wystawy w Archi-
-boksie chcieliśmy pokazać niezwykłe 
zdolności adaptacyjne architektów 
z pracowni Kameleonlab. Specyficzny 
dla nich rodzaj mimikry i elastyczność, 
które bazują na wnikliwych analizach 
i za każdym razem przynoszą interesują-
ce rezultaty, sytuując Rafała Specylaka 
i Kubę Woźniczkę wśród mistrzów in-
terpretacji kontekstu. 

Poszukiwania, w trakcie których od-
rzuciliśmy kolejno wszystkie pomysły 
polegające na prezentacji „dorobku” Ka-
meleonlab lub próbach jego wtórnych 
analiz metodologicznych, przywiodły nas 
do przyjęcia formuły „studium przypad-
ku”. Postanowiliśmy skupić się na prezen-
tacji koncepcji sprzed dwóch lat, która 
dotyczyła właśnie Muzeum Architektury. 
Pozwalało to w pewnym sensie zachować 
„jedność miejsca” i stanowiło bezpośred-
nie zaproszenie do dyskusji o wielowymia-
rowości pojęcia kontekstu. Przywołany 
i rozwinięty w ramach Archi-boksu pro-
jekt powstał w 2011 roku w ramach finału 
warsztatów „Akcja-Kreacja. Projektowa-
nie na żywo” i dotyczył przekształcenia 
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Kameleonlab, poszukując rozwiązania 
zadania postawionego w 2011 roku, sku-
piał się na celu, a nie na drodze do niego. 
Aby muzeum było bardziej rozpozna-
walne, nie wystarczyło zająć się samym 
wejściem, trzeba było wyraźnie wyjść 
poza jego mury. Kolejny krok polegał na 
próbie stworzenia przestrzeni oferującej 
intensywne wrażenia, odmienne od tych, 
których dostarcza samo muzeum. Klu-
czem do ostatecznej formy stało się wy-
korzystanie potencjału miejsca i wykre-
owanie swoistej antytezy historycznego 
obiektu. Analizując zastaną sytuację, 
architekci wybrali trzy elementy, których 
dużą wartość kulturową i krajobrazową 
należy uszanować i podkreślić w nowym 
projekcie. Pierwszym jest zabytkowy 
pobernardyński klasztor – siedziba Mu-
zeum Architektury. Drugi to szerokie 
zielone przedpole, oddzielające budynek 
od przebiegającej w pobliżu ulicy i odda-
lające je od głównych ciągów komunika-
cyjnych. Trzeci to atrakcyjne widokowo 
położenie muzeum.

Kameleonlab postanowił zaprojek-
tować pawilon, który będzie jak naj-
mniej ingerował w zastaną sytuację 

strefy wejściowej do Muzeum Architektu-
ry w taki sposób, aby stała się ona bardziej 
widoczna, przyjazna i zachęcająca dla po-
tencjalnych odwiedzających. Na wystawę 
w Archi-boksie złożyły się dwa elementy: 
prezentacja powstałego wtedy projektu 
pawilonu oraz zaaranżowana prostymi 
środkami przestrzeń, będąca próbką jego 
wnętrza – miejsca relaksu, odpoczynku 
i lektury, którego bardzo brakuje w mu-
rach muzeum.

Główną komplikację stanowił fakt, że 
wybrany projekt jest na pierwszy rzut 
oka – również w opinii autorów – niemal 
dokładną antytezą wszystkich założeń 
studia Kameleonlab i na każdej z możli-
wych do odczytania płaszczyzn sprawia 
wrażenie koncepcji zupełnie od kontek-
stu oderwanej. Z drugiej strony można 
też przyjąć, że negacja założeń stano-
wiących podstawę metody projektowej 
bywa ciekawym punktem wyjścia do ich 
analizy. Prezentacja w Archi-boksie ma 
zatem być także spojrzeniem na skom-
plikowane i czasem ulotne zależności 
między teoretycznymi założeniami ar-
chitektów a praktycznymi rezultatami 
działań projektowych.
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przestrzenną i nieinwazyjnie łączył się 
z historycznym gmachem. Jednocze-
śnie będzie jednak możliwie najbardziej 
widoczny i zapewni bardzo atrakcyj-
ne widoki z wnętrza. Powstał projekt 
całkowicie przeszklonej, „lewitującej” 
struktury, wspartej jedynie na cienkich 
słupach i ukrytym między połaciami 
dachu pionie klatki schodowej. Dzięki 
wyniesieniu całej kubatury na wysokość 
ponad 17 metrów, porośnięte zielenią 
parkowe przedpole pozostało nienaru-
szone. Umieszczona w pawilonie klubo-
kawiarnia połączona z architektoniczną 
księgarnią ma być antytezą intrower-
tycznego budynku dawnego klasztoru 
i wabić przechodniów panoramami 
miasta w pełni wykorzystującymi spe-
cyficzną – na poły śródmiejską, na poły 
parkową – lokalizację obiektu. Wynie-
sienie pawilonu ponad dachy klasztoru 
pozwoliło ponadto spełnić dwa podsta-
wowe założenia teoretyczne architek-
tów – połączyć wyraźne wyeksponowa-
nie projektowanej interwencji i jej małą 
inwazyjność. Pawilon zaprojektowany 
przez Kameleonlab jest elementem 
bardzo silnym wizualnie, lecz jego siła 

maleje wraz ze zmniejszaniem dystansu. 
W miarę zbliżania się do siedziby mu-
zeum wysoko zawieszona bryła stopnio-
wo znika z zasięgu wzroku i oddaje pole 
historycznemu gmachowi. Paradoksal-
nie – koncepcja ta po raz kolejny poka-
zuje, że projekt kontekstualny wcale nie 
musi formalnie nawiązywać do zasta-
nych struktur, a analiza kontekstu może 
zaprowadzić architekta w rejony nie-
skończenie od tego kontekstu odległe. 

W towarzyszącej wystawie publikacji, 
oprócz pawilonu dla Muzeum Architektu-
ry, prezentujemy także trzy inne projekty 
pracowni Kameleonlab – wnętrza biur 
ProxiDock, dom Tetris i centrum nauki 
w Podzamczu Chęcińskim. Każdy z nich, 
operując inną skalą, prezentuje odmienną 
strategię projektową architektów. 

Michał Duda 
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Trudno uniknąć pierwszego, nasuwającego się w sposób ewidentny 
pytania o programową kameleoniczność pracowni Kameleonlab.

Pomysł na nazwę pojawił się w czasie, kiedy myśleliśmy z Rafałem 
o nawiązaniu stałej współpracy. To było parę lat po studiach i obaj 
mieliśmy już jakiś bagaż doświadczeń i przemyśleń. Byliśmy znudzeni 
bardzo powszechnym podejściem, w którym architekci wypracowują 
sobie własną ścieżkę, są z niej bardzo zadowoleni i uważają, że od-
kryli kamień filozoficzny. Potem stosują sprawdzone zabiegi wszę-
dzie, gdzie tylko mogą. Nasza postawa, jak wiele rzeczy na świecie, 
zrodziła się z buntu, czy może raczej z przekory – chodziło nam o to, 
żeby postawić się w kontrze do osób, które wiedzą, jak projektować. 
My wolimy stać na pozycji, z której za każdym razem zaczynamy 
wszystko od początku.

Oczywiście nie jest to tylko nasza domena i cieszy mnie, kiedy inni 
myślą podobnie. Nie znamy sprawdzonych rozwiązań. Może się wy-
dawać, że jeśli przerobisz pięćdziesiąt projektów, to ten pięćdziesiąty 
pierwszy pójdzie już jak z płatka. A okazuje się, że nie – tę ścieżkę 
trzeba za każdym razem przejść na nowo.

Przyjmując tę logikę można uznać, że każdy następny projekt przy-
chodzi trudniej, bo kolejne lekcje poszerzają pole widzenia i umożli-
wiają dostrzeżenie większej ilości problemów do rozwiązania.  

Teoretycznie można by dojść do takiego wniosku, ale byłoby to 
pewne uproszczenie. W praktyce wychodzi na to, że nie ma reguły. Są 
projekty, których koncepcja powstaje już za pierwszym razem, ale są 
i takie, przy których – zanim powstanie cokolwiek, co chcemy poka-
zać klientowi – trzeba takich koncepcji przerobić cztery albo pięć.

Wracając do „kameleonizmu” – faktycznie ta postawa zrodziła 
się ze zniechęcenia do podejścia architektów kreujących swój roz-
poznawalny styl, a później pielęgnujących go z żelazną konsekwen-
cją gdziekolwiek przychodzi im projektować.  Z drugiej strony – nie 
ma co ukrywać – jest to niezły patent na popularność przekładającą 
się na sukces komercyjny. To niezaprzeczalny atut takiej metody. 

W naszym wypadku wybór strategii wynikał także – co być może 
zabrzmi pretensjonalnie – z ogólnego zmęczenia architekturą jako 
taką i przekonania, że chcemy, żeby jej było jak najmniej, a nie jak naj-
więcej. Witold Lutosławski w 1969 roku wystąpił na forum UNESCO 
z inicjatywą ustawy potępiającej nadużywanie muzyki w miejscach 
publicznych i prywatnych, jako naruszenie prawa człowieka do 
spokoju i ciszy. To mi szalenie imponuje i byłbym za podobną ustawą 
potępiającą nadużywanie architektury w miejscach publicznych 
(śmiech). Oczywiście zbliżamy się tu do absurdu, bo miejsca pu-
bliczne zazwyczaj są definiowane przez otaczającą je architekturę, 
powstaje więc pytanie, co wówczas właściwie znaczy słowo „nad-
używać”. W tym kontekście projektowanie architektury, która nie 
stara się epatować samą sobą i wchodzi w dialog z otoczeniem, jest 
metodą umożliwiającą niepowiększanie wszechobecnego chaosu. 
Nie chcemy się dorzucać do ogólnoarchitektonicznego wykwitu.
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Chaosu, któremu sami nie jesteście w stanie zaradzić?
No tak, oczywiście mamy na niego ograniczony wpływ. Ale na po-
ziomie ideologicznym staramy się jak najmniej uczestniczyć w jego 
budowaniu. 

Czy chcesz przez to powiedzieć, że wasza filozofia projektowania 
wzięła się z buntu wobec kategorii „stylu”, przyjmowanej jako norma 
i punkt odniesienia?

Właśnie o to nam chodziło. Uważamy, że ważniejsze, niż zapatrzenie 
we własne upodobania, jest spojrzenie na miejsce oraz cały pakiet 
uwarunkowań. Koncentrujemy się na miejscu, w którym mamy pro-
jektować, a nie na własnym portfolio. Za każdym razem zaczynamy 
jakąś opowieść od początku, a nie przywozimy gotowe rozwiązanie 
w teczce. Nie mamy gotowego produktu albo zestawu rozwiązań, 
które chcemy sprzedać. 

Chcecie minimalizować udział własnego ego w projektowaniu na 
rzecz dominacji kontekstu. Ale też kontekst nie jest dla was zjawi-
skiem jednowymiarowym.

Tak, na pewno nie jest jednowymiarowy, ale w naszym kameleono-
wym podejściu chodzi nie tylko o kontekst, kluczowym słowem jest 
być może elastyczność i niechęć wobec postaw redukujących istotę 
architektury do wybranych problemów i sprowadzania jej na wybra-
ną ścieżkę, co się niestety często zdarza. 

Tak zwany kontekstualizm jest od lat dość popularnym wytrychem. 
Jak rozumiecie termin „kontekst” i w jaki sposób go analizujecie 
i interpretujecie?

O kontekście mówi się bardzo dużo. Niestety, trudno się oprzeć wra-
żeniu, że często kontekst jest traktowany jako pretekst do radosnych 
wariacji formalnych, np. słowiańskiej husarii architektury... A osób, 
które mają talent i – powiedzmy – prawdziwe wyczucie miejsca, jest 
bardzo mało. Dla mnie jednym z mistrzów jest David Chipperfield, 
u którego widać też perfekcyjne wyczucie materiału. 

Samo hasło „kontekst” jest potwornie wyświechtane, ale rzeczy-
wistych przykładów inteligentnej kontekstualnej architektury jest 
ciągle niewiele. Kontekstualnej, czy jak kto woli – środowiskowej. 
W Polsce coś takiego robił już lata temu Stefan Müller, w niektórych 
przypadkach w sposób bardzo udany, jak choćby w projekcie domu 
wypoczynkowego „Granit” w Szklarskiej Porębie. 

Müller pozwalał sobie czasem na świadome ignorowanie niektó-
rych aspektów kontekstu czy środowiska. Jego filozofia jest na tyle 
elastyczna, że pozwala w uzasadnionych przypadkach całkowicie 
pominąć większość rzeczy dziejących się dookoła i skupić się na 
jednym, pozornie marginalnym aspekcie. 

Tak, ale potrafi to robić z wdziękiem... My też stawiamy przede 
wszystkim na elastyczność i mamy w portfolio projekty, które 
pozornie wymykają się naszym własnym zasadom – jak sam zauwa-
żyłeś – choćby Archibox. Potocznie kameleon kojarzy się ze zwie-

rzęciem, które ma doskonałe możliwości mimetyczne, polegające 
na opanowaniu sztuki kamuflażu. Ale istnieją też kameleony, żyjące 
na pustyni w Namibii, które nie upodabniają się do otoczenia, ale 
zmieniają barwę w zależności od położenia względem słońca, po 
to żeby na przykład regulować temperaturę własnego ciała i w ten 
sposób dostosować się do warunków atmosferycznych. Być może 
właśnie właściwości tego gatunku najlepiej pozwalają zrozumieć 
naszą metodę, czy też – szerzej – strategię. To wersja kameleonizmu 
zbliżona do podejścia biura Bevk Perovic, które Ivan Rupnik określił 
jako kondycjonalizm (conditionalism).

Na potrzeby własnej działalności, dla ułatwienia podzieliliśmy 
sytuacje, w których pracujemy, na trzy różne typy i przyjmujemy dla 
nich trzy różne strategie. Pierwsza to sytuacja „sielskiego landsza-
ftu”. Jej dobrym przykładem jest działka w Podzamczu Chęcińskim, 
gdzie projektowaliśmy centrum nauki. Dookoła łąki, w tle zamek 
w Chęcinach, tuż obok stary dwór – bajka. No i co tu zrobić? Jak nie 
zepsuć tego, co już jest? W takiej sytuacji staramy się projektować 
coś, co się rozpływa, chowa w ziemi, jest mało agresywne, jak najbar-
dziej neutralne i niewidoczne. Jeśli to jest możliwe. 

A jeśli nie jest?
Zawsze jest mniej lub bardziej możliwe. Chodzi o to, żeby się pomę-
czyć, poszukać sprytnych rozwiązań i zrobić coś możliwie najmniej 
inwazyjnego.

Druga sytuacja jest związana z miastem – nazywamy ją „żywio-
łem miejskim”. Tutaj dobrym przykładem jest konkursowy projekt 
biblioteki w Nysie. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się 
kamienice z bogato zdobionymi szczytami, ale też późnomoderni-
styczny budynek domu kultury z płaskim dachem. Gdybyś zapytał, 
na czym polega nasz „patent” na taką lokalizację, powiedziałbym, że 
ten przykład jest chyba najbardziej czytelny. Od strony domu kultury 
elewacja budynku jest prostokątna, a bryła nakryta płaskim dachem. 
Od frontu, po stronie kamienic, nasz budynek także otrzymał szczy-
ty. A cała bryła płynnie przechodzi od jednej skrajności do drugiej 
i przekształcając obie formy, staje się łącznikiem między nimi. Taki 
morfing zatrzymany w stop-klatce, mediacja z otoczeniem. To jeden 
z przykładów na to, jak można się zachować nawet w tak trudnym 
kontekście miejskim, nie robiąc czegoś zupełnie „od czapy”. I tu 
jeszcze jedna istotna uwaga – po ogłoszeniu wyników w rozmowach 
kuluarowych jury zgodnie stwierdziło, że ten budynek funkcjonalnie 
był najlepiej rozwiązany ze wszystkich prac. Podkreślam to dlatego, 
żeby pokazać, że działania formalne, mniej lub bardziej odważne, nie 
muszą negatywnie wpływać na funkcję budynku. Nigdy nie poświę-
camy funkcjonalności na rzecz formy. 

Trzecia sytuacja, którą sobie wyabstrahowaliśmy – zdecydowanie 
najgorsza – to tak zwane „polskie suburbia”. Tam naprawdę trud-
no zachować łączność z otoczeniem. Dookoła katalogowe domki, 
czasami niby istnieje plan miejscowy, ale napisany tak, że de facto 
nie działa. W takiej sytuacji często świadomie przechodzimy na inny 
poziom i głównym kontekstem stają się dla nas wymagania klienta, 
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które potrafią być bardzo złożone, usytuowanie parceli itp. Trzeba 
powiedzieć, że – zmuszeni przez sytuację – po prostu rezygnujemy 
z naszej idei wpisywania się w otoczenie. Na szczęście nie zawsze 
jest tak tragicznie i trafiają się podmiejskie działki, gdzie otoczenie 
nie skrzeczy. Tak było na przykład w Bukownie, gdzie zaprojektowa-
liśmy dom Tetris. Piękna leśna okolica jest tam mało zurbanizowana. 
Formalnie punktem odniesienia dla projektu stał się las i to zdetermi-
nowało wybór „skóry” budynku, a od strony funkcjonalnej cały dom 
trzeba było „skroić” tak, żeby spełnił dość skomplikowany zestaw 
życzeń klienta, co ewidentnie wpłynęło na tektonikę.

A gdyby przyszedł do was klient, który z pełną świadomością zaży-
czyłby sobie domu ostentacyjnie odmiennego od wartościowego 
otoczenia – byłoby to całkiem niezgodne z waszą filozofią?

Byłoby, ale moglibyśmy to potraktować jak wyzwanie. Czyli zadanie 
polegające na zrobieniu czegoś, co się wyróżnia, ale jednocześnie nie 
wyróżnia. Albo żeby klient myślał, że się wyróżnia, albo żeby wyróż-
niało się tylko jakimś smaczkiem. 
Czasem na rzecz niewyróżniania się działa także zbieg okoliczności. 
Zaprojektowaliśmy dom na wrocławskich Karłowicach, który jest 
obecnie w trakcie budowy. Właściciele są miłośnikami minimalizmu, 
a jednocześnie zależało im na budynku maksymalnie energo- 
oszczędnym. Okazało się, że zarówno orientacja działki, jak i najbliż-
sze otoczenie umożliwiły nam zaprojektowanie domu, który spełnia 
ich wymagania – tak estetyczne, jak i energetyczne – a jednocześnie 
dość bezinwazyjnie wtapia się w otoczenie. Dom jest prostopadło-
ścianem z płaskim dachem, podobnie jak otaczające go „kostki” z lat 
siedemdziesiątych, z tym że jego minimalistyczne elewacje: frontowa 
(północna) i zachodnia są zupełnie pozbawione okien, co wynika 
z dążenia do energoszczędności – dom jest zamknięty z trzech stron, 
a otwiera się pełnym przeszkleniem na południe. I przez to – owszem 
– dom wyróżnia się na tle sąsiadów, ale cechami drugorzędnymi. 
Urbanistycznie „siedzi”  w perspektywie ulicy bez zarzutu.

Wróćmy na tym tle do projektu Archiboksu, w którym ta kwestia 
jest nieco bardziej złożona. Kiedy pierwszy raz widziałem ten 
projekt w 2011 roku, wydawał mi się zupełnie sprzeczny z waszymi 
deklaracjami na temat projektowych priorytetów. Dopiero bliższe 
przyjrzenie się pokazuje, że nie jest on tak bardzo odległy od tego, 
o czym opowiadacie. A kontekstualność nie musi przecież oznaczać 
projektowania budynków podobnych do tych, które znajdują się 
dookoła. 

Nie musi. Zahaczasz o skomplikowane kwestie, dotyczące projekto-
wania i myślenia na innym poziomie odniesienia. Poruszanie się na 
nim jest w sposób nieunikniony trudniejsze, często nierozumiane, 
budzące wątpliwości itd. Archibox to projekt w specyficznej sytuacji, 
w którym – ze względu na postawiony problem – akurat chodziło 
o konkretny krzyk. W innych przypadkach po prostu tego krzyku 
unikamy, bo jest niepotrzebny – rozumiesz: prawo do spokoju i ciszy, 
Lutosławski... 

Ale wracając do krzyczącego Archiboksu – tutaj istotny był pro-
blem projektowy, który mieliśmy do rozwiązania. Chodziło o stwo-
rzenie czegoś, co sprawi, że Muzeum Architektury stanie się bardziej 
obecne w świadomości mieszkańców, ergo – bardziej widoczne. 
Postanowiliśmy zadziałać radykalnie i stworzyć element silnie 
oddziałujący na jak najszerszy obszar miasta, a jednocześnie to, co 
wymyśliliśmy, prawie nie narusza przestrzeni bezpośrednio przylega-
jącej do gmachu muzeum. 

To właśnie uważam za wartość tego projektu. Pawilon, dzię-
ki zawieszeniu na sporej wysokości i bryle mocno wychodzącej 
w stronę alei Słowackiego, byłby widoczny z wielu, nawet odległych, 
miejsc w centrum, ale kiedy zbliżasz się do niego i przez to także do 
muzeum, coraz mniej widzisz prostopadłościenne pudło, a coraz 
bardziej muzeum. I na tym między innymi polega patent! Trochę jak 
z Kubusiem Puchatkiem, który im bardziej zaglądał do środka, tym 
bardziej tam Prosiaczka nie było. 

Jednocześnie ustawienie pawilonu nad dachem muzeum spra-
wia, że prawie nie ma styku między historycznym budynkiem a tą 
addycyjną strukturą, która jest jak gdyby przypadkowa, a na pewno 
autonomiczna. Zauważ, że ona nawet nie sprawia wrażenia elementu 
dodanego, przynajmniej w moim odczuciu. No i udało się uniknąć 
zawsze bardzo trudnego zadania „przyklejania” czegoś nowego do 
zabytku. W tym projekcie istotne jest też wykończenie tej części 
pawilonu, która zwykle stanowi fundament, a tutaj z racji jego 
zawieszenia nad ziemią staje się widoczna. Wykonanie tego „spodu” 
z powierzchni lustrzanych pozwalałoby dostrzec z kilku miejsc, że 
za frontowym korpusem muzeum jest piękny wirydarz, wyjątkowe 
miejsce, którego wielu Wrocławian nigdy nie widziało! Tutaj znowu 
na prezentacji pojawiała się paralela literacka, tym razem odwołują-
ca się do Alicji w Krainie Czarów.
No i trzeba pamiętać, że był to projekt ekspresowy – praca trwała 
zaledwie osiem godzin w czasie Akcji-kreacji.

Na podstawie tego, co mówisz, przyjmuję, że nie wypracowaliście 
żadnej generalnej metody czytania kontekstu? Za każdym razem jest 
to sytuacja bardzo indywidualna?

Nie. W przypadku architektury nie ma żadnej uniwersalnej metody... 
chyba.

Mówiąc wcześniej o mistrzach kontekstu, wspomniałeś o „wyczuciu 
miejsca”. A wasza analiza kontekstu opiera się właśnie na „czuciu”, 
czy raczej na wiedzy i intelekcie? 

Na obu, chociaż analizę researchersko-intelektualną łatwiej zobiek-
tywizować, a „czucie” zawsze jest bardziej subiektywne.

A poza Stefanem Müllerem, kto jeszcze jest dla was architektonicz-
nym wzorem?

Dla nas obu na pewno David Chipperfield, i to nie tylko ze względu 
na realizacje, ale też z uwagi na to, co mówi. Poza nim Tom Emerson 
– też Anglik, wykładowca ETH w Zurychu. Polecam prześledzenie 
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jego działalności. Nawet jego drobne projekty wnętrz czy niewielkich 
rozbudów są zrobione z niezwykłym pietyzmem i to od razu budzi 
mój szacunek. Warto obejrzeć na Youtube jego wykład We were never 
modern, wygłoszony na ETH. Poza tym Valerio Olgiati – Szwajcar, 
którego niesamowite projekty podziwiałem kiedyś, nie znając na-
zwiska autora, Zumthor, Peter Märkli – kolejny Szwajcar... Wygląda 
na to, że można powiedzieć szerzej – Szwajcarzy i cały ich sposób 
myślenia o architekturze. Większość naszych ulubionych architek-
tów pod względem popularności należy raczej do drugiej ligi, jednak 
pod względem poziomu rzemiosła to arcymistrzowie. Drugi biegun 
to Japonia – starsze projekty Toyo Ito, Jun Igarashi i wielu innych.

Wymieniasz architektów przykładających dużą wagę do rozważań 
teoretycznych. Czy sam czujesz potrzebę podejmowania takiej 
refleksji?

Do uzewnętrzniania jej – nie, przynajmniej nie na tyle, żeby robić to sys-
tematycznie. My chyba skręcamy w nieco inną stronę – poświęcamy co-
raz więcej czasu na kombinacje, które pozwalają na realizację projektu 
w sposób tańszy niż „standardowy”, bez obniżenia jakości, analizujemy 
kwestie energooszczędności, ekonomiki użytkowania, angażujemy się 
w zarządzanie projektem, przy mniejszych projektach oferujemy zastęp-
stwo inwestorskie. Ale jeśli ktoś potrafi jednocześnie dobrze robić jedno 
i drugie, to ja mu zazdroszczę. Emerson na ETH uczy studentów nie tylko 
teorii. Na zajęciach ze studentami pracuje z „mięsem”, buduje pokaźnych 
rozmiarów struktury z drewna – co zupełnie nie przystaje do polskiego 
modelu nauczania architektury. To jest coś, co zaczyna się pojawiać na 
warsztatach studenckich, choćby na letniej OSSie w Gdańsku, gdzie 
studenci zostali zmuszeni do fizycznej pracy z materiałem. 

Wcześniej byliśmy tutorami na kilku „klasycznych”, czyli teore-
tycznych, warsztatach i było to już trochę męczące, bo mało kre-
atywne. Gdańskie warsztaty były za to rewelacyjne zarówno dla nas, 
jak i dla studentów. Przyjemnie było patrzeć na błysk w ich oczach, 
kiedy widzieli fizyczny, materialny efekt swojej pracy, mimo że bu-
dowaliśmy bardzo niewielkie obiekty. Jeśli coś miałoby się zmieniać 
w polskich szkołach architektury, to powinno to zmierzać między 
innymi w tym kierunku. 

W codziennej praktyce też pracujecie na żywym materiale?
Czasami robimy makiety, od pewnego czasu przygotowujemy dla 
naszych klientów dużo mock-upów – makiet wycinków budynków. Te-
stujemy na przykład różne rodzaje drewna, rozmaite farby, składamy 
elementy, robimy masę prób w skali 1:1.

Kameleonlab to ty i Rafał Specylak. Na pierwszy rzut oka jesteście 
duetem złożonym z przeciwności. Jak sprawdza się ta współpraca? 

Ten układ przynosi bardzo wymierne korzyści. Po prostu się uzu-
pełniamy. To jest mniej więcej tak, że razem uczestniczymy w całym 
procesie projektowym i budowlanym, ale mamy inaczej ustawione 
preferencje odnośnie rzeczy, które nas podczas tego procesu najbar-
dziej wciągają.

Projektujecie głównie domy jednorodzinne, wnętrza, trochę archi-
tektury przemysłowej. Bierzecie też udział w konkursach.

Tak – choć wystartowaliśmy w znacznie mniejszej liczbie konkursów, niż 
byśmy chcieli. W sumie – razem z Europanami – było ich 20, może 25. 

Nie wygraliście żadnego.
Jak to nie?! (śmiech). Muszę tylko odgrzebać w pamięci... Faktycznie, 
pierwszych miejsc nie mamy wiele: Rafał we współpracy ze studiem 
A+R wygrał konkurs na Technopolis Politechniki Wrocławskiej, ale 
mamy na koncie kilka drugich i trzecich nagród. 

Nasuwa ci się jakaś ogólna refleksja na temat konkursów? 
Po pierwsze – kiepskie sędziowanie. Ale mniejsza o to, tak czy inaczej 
konkursy są dobrą okazją do przećwiczenia różnych pomysłów. Do 
tych dwudziestu możemy dodać jeszcze przynajmniej kilka projek-
tów, które powstały w mniej lub bardziej zaawansowanej formie, ale 
nigdy nie zostały złożone na konkurs, bo albo nie byliśmy do końca 
przekonani do swojego projektu, albo po prostu zabrakło czasu na 
jego wykończenie. Trafiły do kosza, ale to nie znaczy, że był to straco-
ny czas, zawsze się czegoś uczymy. 

Czy ważną kategorią jest dla was oryginalność?
Nie. Bez wahania odpowiadam, że zupełnie nie jest. Jeśli oryginal-
ność się pojawia, to tylko jako rezultat – pochodna specyficznej 
sytuacji czy pomysłu. Bardzo mi się podobają takie miejsca, jak 
wrocławskie Sępolno, gdzie nie ma za grosz oryginalnej architek-
tury, a jest świetnie zaprojektowane osiedle. Oryginalność w ogóle 
nie warunkuje jakości projektu. Pociągają nas zupełnie inne rzeczy. 
Jesteśmy naprawdę zmęczeni architekturą i jej nadprodukcją. Coraz 
bardziej atrakcyjne są dla mnie sytuacje, w których architektura – 
w tym jej klasycznym rozumieniu – jest gdzieś na drugim planie, na 
przykład zdominowana przez zieleń.
 

A wygląd architektury?
Projektujemy teraz drugi dom na wrocławskich Karłowicach, przy tej 
samej ulicy. Od początku jesteśmy maksymalnie skupieni na wnętrzu 
– układamy funkcje tak, żeby budynek jak najlepiej funkcjonował, był 
praktyczny, ale przede wszystkim elastyczny, dawał możliwość or-
ganizowania ciekawych programów. Kombinujemy, jak może działać 
w przyszłości – kiedy dzieci dorosną, a rodzice się zestarzeją. 

Trochę wbrew inwestorom zaproponowaliśmy pewną dodatkową 
przestrzeń, która działa jak karciany joker i pozwala na bardziej rozbu-
dowany program, ciekawsze ukształtowanie poziomu parteru, a poza 
tym – i to być może jest najważniejsze – na zrealizowanie naprawdę 
wielu scenariuszy wybiegających do przodu nawet na 30–50 lat! Jest 
wśród nich między innymi możliwość zamieszkania w domu dzieci 
z ich przyszłymi dziećmi, przygarnięcia osoby starszej, sprzedaży 
domu z podziałem na dwie niezależne części (co oczywiście ułatwia 
sprzedaż), wynajmu połowy domu itd. Zauważ, że to jest inna wersja 
elastycznego podejścia do projektu, o którym już wspominałem.
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To, jak dom będzie wyglądał, jest dla nas ciągle kwestią drugorzędną. 
Pewnie brzmi to trochę jak hipokryzja, ale tak jest naprawdę. Nawet 
inwestorzy podpytują coraz bardziej niecierpliwie, jak właściwie dom 
będzie wyglądał, jakie będzie miał elewacje? Odpowiadamy, że nie 
jest ważne, jakie będą elewacje. – Jak to nie jest ważne?! – pytają. 
– OK, jest ważne, ale jeszcze nie na tym etapie. Może będzie tynko-
wany, może będzie miał dwa pasmowe okna na południowej elewacji, 
bo chcemy wpuścić do wnętrza jak najwięcej światła. Ale namawiamy 
ich, żeby na tym etapie skupić się na zupełnie innych aspektach pro-
jektu, tych związanych z organizacją otwartych przestrzeni w środku, 
górnym światłem, itp. Na pracę nad elewacjami i „wyglądem” przyj-
dzie jeszcze czas.

Ale jak już przyjdzie...
...to będziemy mogli skupić się na projektowaniu detali, co też nas 
mocno kręci. 
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Kameleonlab
Pracownia prowadzona od 2007 roku przez Rafała Specylaka i Kubę 
Woźniczkę. Nazwa biura związana jest z mocno akcentowaną elastycz-
nością w projektowaniu, polegającą na stosowaniu zróżnicowanych 
strategii projektowych, których dobór opiera się na złożonej analizie 
poszczególnych zadań ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozu-
mianego kontekstu.

Projekty pracowni były wielokrotnie nagradzane w konkursach 
i plebiscytach architektonicznych (nagroda w międzynarodowym 
konkursie 20+10+X World Architecture Community Awards, druga 
nagroda w konkursie Przyjazna Przestrzeń Publiczna DoFA’11, druga 
nagroda w konkursie Piękny Wrocław 2011) oraz prezentowana na 
wystawach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech i w Chinach, 
m. in.: EMERGING IDENTITIES BERLIN (2005), Łódź Design Festival 
(2007), DoFA (2011, 2013), Słynne wille Polski (2013), V4 Houses – 
Budapest (2009, 2013).
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Archibox
pawilon nad Muzeum Architektury 
we Wrocławiu
2011/2013 

Architekci: 
Kuba Woźniczka
Rafał Specylak
Sylwian Moska

Muzeum Architektury we Wrocławiu 
jest miejscem mało znanym i słabo 
rozpoznawalnym
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Architekci postanowili zaprojektować pawilon, 
który będzie jak najmniej ingerował w zastaną 
sytuację przestrzenną i nieinwazyjnie łączył 
się z historycznym gmachem. Jednocześnie 
będzie jednak możliwie najbardziej widoczny 
i zapewni bardzo atrakcyjne widoki z wnętrza. 
Powstał projekt całkowicie przeszklonej, 
„lewitującej” struktury, wspartej jedynie na 
cienkich słupach i ukrytym między połaciami 
dachu pionie klatki schodowej. Dzięki wy-
niesieniu całej kubatury na wysokość ponad 
17 metrów, porośnięte zielenią parkowe 
przedpole pozostało nienaruszone. Umiesz-
czona w pawilonie klubokawiarnia połączona 
z architektoniczną księgarnią ma być antytezą 
introwertycznego budynku dawnego klasztoru 
i wabić przechodniów panoramami miasta 
w pełni wykorzystującymi specyficzną –  na 
poły śródmiejską, na poły parkową – lokali-
zację obiektu. Wyniesienie pawilonu ponad 
dachy klasztoru pozwoliło ponadto spełnić 
dwa podstawowe założenia teoretyczne 
architektów – połączyć wyraźne wyekspo-
nowanie projektowanej interwencji i jej małą 
inwazyjność. Pawilon jest elementem bardzo 
silnym wizualnie, lecz jego siła maleje wraz ze 
zmniejszaniem dystansu. W miarę zbliżania się 
do siedziby muzeum wysoko zawieszona bryła 
stopniowo znika z pola widzenia i ustępuje 
historycznemu gmachowi.

Kluczem do ostatecznej formy było wyko-
rzystanie potencjału miejsca i wykreowanie 
swoistej antytezy historycznego obiektu. Ana-
lizując zastaną sytuację architekci wybrali trzy 
elementy, których dużą wartość kulturową 
i krajobrazową należy uszanować i podkreślić 
w nowym projekcie. Pierwszym jest zabytkowy 
pobernardyński klasztor – siedziba Muzeum 
Architektury. Drugi to szerokie zielone przed-
pole, oddzielające gmach od przebiegającej 
w pobliżu ulicy i oddalające go od głównych 
ciągów komunikacyjnych. Trzeci to atrakcyjne 
widokowo położenie muzeum.
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Widzieć i być widzianym Introwertyzm klasztoru 
vs ekstrawertyzm Archiboksu
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Rzut parteru Muzeum Architektury Rzut Archiboksu
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Centrum Nauki  w Podzamczu Chęcińskim

Podzamcze Chęcińskie, woj. świętokrzyskie

Powierzchnia: 3500 m2

Projekt: 2011
Konkurs SARP – 3. nagroda
Architekci: 
Kuba Woźniczka 
Rafał Specylak

Projekt CNC został zgłoszony na konkurs 
rozpisany przez kielecki oddział SARP na 
początku 2011 roku. Zadanie polegało na 
opracowaniu szkicowego masterplanu dla oto-
czenia zabytkowego Dworu Starościńskiego 
w Podzamczu Chęcińskim oraz przygotowaniu 
koncepcyjnego projektu Centrum Nauki usy-
tuowanego w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Przedstawiona praca otrzymała w konkur-
sie trzecią nagrodę.

Założone na rzucie trapezu Centrum Nauki 
jest położone między dworem a rozległymi 
terenami zielonymi na wschód od niego. Na 
działce znajduje się kilka budynków daw-
nego folwarku, ale są one w tak złym stanie 
technicznym, że sugeruje się ich rozebranie. 
W budynku dworu zaplanowano centrum 
konferencyjne.

O szczególnym charakterze miejsca stano-
wi przede wszystkim zabytkowy dwór. Jest on 
usytuowany na niewielkim wzniesieniu, dzięki 
czemu zyskuje walor swoistego dostojeństwa 
i w wyczuwalny sposób dominuje nad całą 
okolicą. Był to jeden z istotnych wyznaczników 
naszych działań projektowych.

W szerszym kontekście, ważną cechą oto-
czenia są także obszary zieleni. Wprawdzie na 
południe od dworu znajdują się zabudowania 
dawnego PGR-u, ale od północy i od wscho-
du teren jest porośnięty rozległymi łąkami. 
Dodatkowym atutem działki jest widok na 
sylwetę zamku w Chęcinach.

Takie usytuowanie mocno kojarzy się 
z określoną wcześniej przez architektów z Ka-
meleonlab kategorią „sielskiego landszaftu”, 
będącą jednym z kilku typów sytuacji środo-
wiskowych, w których projektanci stosują 
strategie projektowe odpowiednie do charak-
teru miejsca. 

Strategia przyjęta dla kategorii „sielskiego 
landszaftu” polega na ograniczeniu ingeren-
cji w okolicę do niezbędnego minimum i nie 
konkurowaniu w żaden sposób z istniejącą 
architekturą – przynajmniej w sensie wizualnej 
dominacji w przestrzeni.

Przeprowadzone analizy i poszukiwania 
doprowadziły do zaproponowania budynku, 
który w zamyśle wtapia się wizualnie w oko-
licę. Wykorzystując spadek terenu obiekt 
przykryto zielonym dachem, który od zachodu 
łączy się płynnie z otoczeniem, stając się kon-
tynuacją łąki przed dworem. Łąka jest „szat-
kowana” przez tektonikę obiektu złożonego 
z segmentów o różnej wysokości, ale zielony 
dach jest w całości dostępny dla użytkowni-
ków. Rozbicie płaszczyzny dachu i wyniesienie 
jego poszczególnych fragmentów pozwala 
na właściwe oświetlenie przestrzeni wysta-
wowych wewnątrz obiektu. Zaproponowana 
forma podkreśla „nieinwazyjne” i „pokorne” 
podejście do zabytkowego kontekstu.
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Działkę dla Centrum Nauki wyznaczono 
naprzeciwko zabytkowego Dworu Staro-
ścińskiego, na zboczu opadającym łagodnie 
w kierunku południowo-wschodnim.

„
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Centrum Nauki powinno być dobrze sko-
munikowane z centrum konferencyjnym we 
wnętrzach dworu. Konieczność umieszczenia 
głównego wejścia do budynku od wschodu 
oraz usytuowanie dworu po jego zachodniej 
stronie, pociągnęły za sobą potrzebę zaprojek-
towania nowej osi komunikacyjnej spajającej 
całe założenie. Oś ta wychodzi z bramy dworu, 
przecina budynek Centrum Nauki i prowadzi 
na plac przed głównym wejściem. Przechodząc 
przez przeszklony hol tworzy ona dwa dodat-
kowe wejścia, prowadzące do holu od strony 
parkingów oraz dworu.

Budynek został zaprojektowany z myślą 
o atrakcyjnych możliwościach eksploracji. 
Zgodnie z wytycznymi konkursu zapropono-
wano szkicowy scenariusz wystawy, oparty na 
pomyśle dwóch tras zwiedzania w formie pętli 
biegnących wewnątrz obiektu i na jego dachu. 
Tektonika budynku pozwala łatwo połączyć 
obie pętle w spójną całość.

Projektowany obiekt miał w zamierzeniu 
być elastyczny w warstwie funkcjonalnej – sta-
nowić rodzaj uniwersalnego hardware’u, po-
zwalającego na instalację dowolnego software’u. 
Jego struktura i tektonika mają umożliwiać 
wpisywanie w jego ramy różnych programów 
użytkowych, na przykład sportowo-rekreacyj-
nych, rozrywkowych lub kulturalnych. 
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Dom Tetris

Bukowno, Małopolska

Powierzchnia: 280 m2

Projekt: 2009–2010
Realizacja: 2011–2013

Architekci: 
Kuba Woźniczka 
Rafał Specylak
Współpraca: Łukasz Kubiak
Zdjęcia: Tomasz Woźniczka

Z e-maila od inwestorów:
„Działka usytuowana jest w sosnowym lesie, 
w pobliżu zakola rzeki, gęsto zarośnięta drze-
wami i krzewami. Pragniemy zachować jej leśny 
charakter i, o ile to możliwe, ocalić dorodne sosny 
i brzozy. […]

Dla niego dom musi być:
– prosty
– wygodny
– energetycznie oszczędny
– racjonalnie zorganizowany
– ekologicznie nowoczesny
Dla niej dom musi być:
– prosty
– wygodny
– łatwy do sprzątania
– piękny i nienudny formalnie
– bardzo jasny, z dobrym kontrastowym światłem
– zintegrowany z otoczeniem (przeszklenia)
– bez tradycyjnych drzwi, które trzeba zastąpić 
modularnie przesuwanymi przegrodami

Oboje preferują linie proste, biel, naturalne mate-
riały budowlane, widoczne elementy konstrukcyj-
ne, rozsądne, ekonomiczne i oszczędne działania. 
Zgadzają się co do potrzeby dużej ilości światła 
i dużych przeszkleń. […]

Nie chcą klatki schodowej – wyobrażają sobie 
schody jako element dekoracyjny jednej ze ścian – 
proste i »schodowate«. […]. Lubią wiatr, otwarte 
okna i kontakt z otoczeniem. Wskazane są balko-
ny i taras.

Oś podłużna działki przebiega z północy na połu-
dnie; pożądane jest oświetlenie domu od wschodu 
i zachodu; ze strefy dziennej powinny się otwierać 
widoki na południe, zachód i północ.

Poza dwoma osobami mieszkającymi na stałe 
można się spodziewać regularnych wizyt dwóch par 
w wieku 25–30 lat i jednego dziecka, a także innych 
gości w różnym wieku.” Szkic sytuacyjny z e-maila od inwestorów
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12-[13]60-[61]

„Tego domu nie widać!”
Tak rozpoczął rozmowę inwestor, dzwoniąc 
zaraz po ukończeniu montażu drewnianych 
elewacji. I nie było w tym żalu ani niezadowole-
nia. Inwestorzy i architekci w pełni zgadzali się, 
że należy zachować leśny charakter działki.

Schematy na poprzednich stronach poka-
zują wynikową strukturę bryły domu. 

„Form follows function” – tak, ale jak widać, 
ta efektowna maksyma nie zawsze rozwiązuje 
problem do końca. W przypadku tego domu 
kolosalne znaczenie miał wybór materiału na 
elewacje. Propozycja zastosowania ułożonych 
pionowo i pomalowanych na czarno desek 
została zaakceptowana przez inwestorów bez 
wahania. Użycie niekryjącej farby impregna-
cyjnej sprawia, że w rzeczywistości deski nigdy 
nie są całkiem czarne. Przebijające spod czerni 
naturalne odcienie drewna dają specyficzną 
kolorystykę, dzięki której dom idealnie „ukry-
wa się” wśród otaczających go drzew. Nawet 
bardziej niż oczekiwaliśmy!
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Biura ProxiDock

Wroclaw, ul. Ruska

Powierzchnia: 
203 m2

Projekt: 2013
Realizacja: 2013
Architekci:
Kuba Woźniczka
Rafal Specylak
Zdjęcia: 
Tomasz Zakrzewski 

Nie chcemy takich sufitów – powiedział klient, 
wskazując na typowy raster podwieszony 
w biurach przed przebudową. Istniejąca 
przestrzeń biurowa nie odpowiadała potrze-
bom firmy pod względem funkcjonalnym i nie 
przystawała do oczekiwań co do charakteru 
miejsca. Pomimo stosunkowo niedługiego 
okresu umowy najmu, firma ProxiDock zdecy-
dowała sie na całkowitą przebudowę czwartej 
kondygnacji biurowca w centrum Wrocławia.

68-[69]



Firma ProxiDock potrzebowała biur o du-
żych możliwościach swobodnej aranżacji. 
Dynamiczna sytuacja w branży IT wymusza 
elastyczność i częste zmiany kadrowe, polega-
jące na przykład na szybkim zwiększaniu ilości 
pracowników. 

Projekt miał umożliwiać elastyczne aranżo-
wanie biur niejako na dwóch płaszczyznach. 

Podstawowym wymogiem było stworzenie 
przestrzeni pozwalającej na reorganizację 
układu stanowisk pracy, na przykład ustawie-
nie możliwie dużej ilości biurek dla nowych 
pracowników lub zmiany konfiguracji zespo-
łów. Drugim istotnym czynnikiem był specy-
ficzny system pracy ProxiDock, który wymaga 
umieszczania wielu informacji w eksponowa-
nych miejscach. Z tego powodu konieczne było 
zastosowanie rozwiązań umożliwiających wy-
korzystanie ścian do montażu różnorodnych 
elementów, których położenie można zmieniać 
w zależności od sytuacji w biurze.

Bardzo ważny aspekt stanowił też ograni-
czony budżet, który determinował większość 
decyzji projektowych. Ograniczenia finansowe 
wynikały z zawarcia umowy najmu przestrzeni 
biurowej tylko na okres dwóch lat, z możliwo-
ścią przedłużenia. Mimo to inwestor zdecydo-
wał się na odważne rozwiązania, polegające 
między innymi na zastosowaniu niestandar-
dowych sufitów podwieszanych, wykonanych 
z siatki cięto-ciągnionej, co pozwoliło wyelimi-
nować koszmarne sufity rastrowe.

Odpowiedzią projektantów na potrzeby 
klienta był projekt w konwencji open space 
z dwoma centralnie ustawionymi szafami, któ-
re dyskretnie wyznaczają strefy przeznaczone 
dla poszczególnych zespołów. Na tyłach szaf 
zostały umieszczone monitory (wallboardy) po-
kazujące aktualizowane informacje dotyczące 
poszczególnych projektów.

Ściany zostały pomyślane jako struktury 
warstwowe, które można wykorzystywać  
na bardzo różne sposoby. Istniejące ściany 
pokryto białymi deskami świerkowymi, zamo-
cowanymi na drewnianych łatach. Pozioma 
szczelina w drewnianej okładzinie pozwala 
na wieszanie w dowolnym miejscu specjalnie 
zaprojektowanych, zagiętych tablic z pleksi: 
dużych – pokrytych folią tablicową, na których 
można pisać i rysować – oraz małych (scrum-
-boardów), pod którymi można przyczepiać 
pinezkami bezpośrednio do drewna fiszki 
z opisami zadań przypisanych do jednej z trzech 

kategorii („do zrobienia”, „w trakcie” i „zro-
bione”) lub z innymi komunikatami. Dzięki 
zastosowaniu desek z miękkiego drewna 
świerkowego cała ściana może służyć jako 
wielka tablica informacyjna. 

Łaty drewnianie dystansujące 30x50mm

Elementy z pleksi do wieszania

Deski o grubości 18mm

Ściana konstrukcyjna
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Kuchnia
W głosowaniu, w którym pracownicy fir-
my wybierali konsolę do gier zapewniającą 
im rozrywkę w wolnych chwilach, wygrało 
urządzenie z najprostszymi grami z czasów 
komputerów ośmiobitowych. Wystrój kuchni 
bezpośrednio nawiązuje do tych upodobań. 
Wykorzystano w nim motyw z gry Space 
Invader, której elementy zostały wyklejone na 
pomalowanej na czarno ścianie. Na kuchen-
nym suficie zrezygnowano ze stalowych siatek. 
Został on, podobnie jak ściany,  pomalowany 
na czarno, stając się tłem dla lamp, których 
układ koresponduje z elementami gry kompu-
terowej odwzorowanej na ścianie.

Wózki sklepowe
ProxiDock tworzy oprogramowanie dla skle-
pów internetowych. Wózki zostały zapropono-
wane jako gadżet nawiązujący do profilu dzia-
łalności firmy, a jednocześnie pełniący funkcję 
praktyczną jako koszyki do przechowywania 
takich przedmiotów, jak torby pracowników 
lub inne podręczne rzeczy. Wkrótce po uru-
chomieniu biura okazało się, że wózki znalazły 
jeszcze jedno zastosowanie: służą jako cele, do 
których należy trafiać małymi piłeczkami rzu-
canymi z całego obszaru pracowniczego open 
space’u, w ramach spontanicznie wymyślonej 
„biurowej koszykówki”, podporządkowanej 
własnym specyficznym regułom.  

Starfish
Plansza, której pełna nazwa to retrospective star-
fish, służy do notowania, a później – po upływie 
każdych dwóch tygodni – sprawdzania wniosków 
z własnej pracy. Dwie plansze, zawieszone po obu 
stronach biura, zostały pomalowane od szablonu 
szarą farbą magnetyczną, dzięki czemu można na 
nich łatwo zawieszać karteczki. 

Scrumboard
Kolejny element usprawniający pracę poszcze-
gólnych zespołów składa się z trzech sekcji 
(„do zrobienia”, „w trakcie” i „zrobione”), w 
których umieszczane są informacje dotyczące 
zadań będących w poszczególnych fazach 
realizacji. Tabliczki z napisami, wyznaczające 
poszczególne sekcje, zostały wykonane z klejo-
nej pleksi. Wiesza się je w poziomej szczelinie 
ściany, dzięki czemu mogą być swobodnie 
przesuwane i przenoszone w inne miejsca. 
Obok nich można przypinać pinezkami notki. 
Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowe, 
szybkie i częste zmiany aranżacji. Dla większej 
przejrzystości zaprojektowano także wydzie-
lenie poszczególnych sekcji biało-czerwonymi 
taśmami samoprzylepnymi, które można łatwo 
zrywać i przyklejać w nowym miejscu.
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