
SPROSTOWANIE 

Uprzejmie wyjaśniamy, że przedmiotem zgłoszenia i nominacji,

a następnie wyróżnienia Nagrodą Architektoniczną Prezydent

m.st. Warszawy w kategorii „architektura mieszkaniowa

– pojedynczy obiekt” za rok 2015, był zgłoszony przez Grupę 5

Architekci Sp. z o.o. budynek mieszkalny ul. Morskie Oko 1/3/5

(zgodnie z treścią zgłoszenia), obecnie funkcjonujący 

pod adresem ul. Morskie Oko 1. Jego autorem jest Grupa 5

Architekci, tj. arch. Rafał Zelent, arch. Krzysztof Mycielski, arch.

Roman Dziedziejko, arch. Michał Leszczyński, arch. Rafał

Grzelewski, arch. Hubert Polkowski, arch. Piotr Guzik, arch.

Andrzej Gomułka oraz architekt prowadzący, Marcin Zatoński.

Należy jednocześnie podkreślić, że autorami projektu całego

zespołu mieszkaniowego, zrealizowanego przy ul. Morskie 

Oko 1, 3, 3A, 3B i 5, który składa się ze wspólnej sekcji

podziemnej i części nadziemnych, są:

1) arch. Marta Łukasik i arch. Krzysztof Pęszkal (firma Łukasik

Pęszkal Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

s.k. z siedzibą w Warszawie, osoby współpracujące: arch.

Urszula Pomianowska-Bąk, arch. Wojciech-Cieplak, arch.

Jacek Jurkiewicz),

2) arch. Mikołaj Gierych (firma Gierych Studio Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

osoby współpracujące: arch. Maciej Szpalerski, arch. Sylwia

Michalak),

3) Grupa 5 Architekci Sp. z o.o. (Rafał Zelent, Krzysztof

Mycielski, Roman Dziedziejko, Michał Leszczyński, Rafał

Grzelewski, Hubert Polkowski, Piotr Guzik, Andrzej Gomułka,

architekt prowadzący Marcin Zatoński),

4) arch. Marcin Rubik – współpraca przy koncepcji

urbanistycznej.

Skomplikowana struktura autorska i adresowa inwestycji

przyczyniła się do opublikowania przez nas omyłkowych

informacji na stronie internetowej konkursu, na które składały

się niewłaściwy adres obiektu, tj. ul. Morskie Oko 1/3/5, oraz

przejściowo zamieszczone zdjęcia całego zespołu

budowlanego, które mogły prowadzić do nieporozumień co do

autorstwa nominowanej pracy. 

Nie ulega wątpliwości, że cały zespół budynków stanowi

interesującą i spójną przestrzennie realizację, jednak zgodnie

z regulaminem konkursu, jury nie może rozszerzać ani też

modyfikować otrzymywanych zgłoszeń.

Przepraszamy za zaistniały błąd, który wynikał z niekorzystnego

zbiegu okoliczności i nie wynikał ze złej woli organizatora

Konkursu. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Urzędu m.st. Warszawy przyjęło dla kolejnych edycji Nagrody

Architektonicznej procedurę, mającą na celu wykluczenie

podobnych nieporozumień przez uszczegółowienie procesu

weryfikacji zgłoszenia i oświadczenia autorów projektów. 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 

Urzędu m.st. Warszawy


