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Centrum Przedsiębiorczości – nowoczesny budynek, w którym 
znajdą pomoc ludzie dopiero zaczynający własną działalność 
lub chcący ją rozwijać. W pełni wyposażony, z salą konferen-
cyjną, pomieszczeniami biurowymi i kawiarnią, a w dodatku 
zgrabnie „wmontowany” w zabytkową tkankę warszawskiej 
dzielnicy. Zaprojektowanie właśnie takiego obiektu stało się 
zadaniem architekta Radosława Guzowskiego.
– Położenie budynku jest dosyć unikalne – mówi architekt. – 
Smolna 6 to centrum Warszawy. Nieopodal jest tętniący ży-
ciem Nowy Świat i głośne Aleje Jerozolimskie. Jednak zieleń i 
bliskość skarpy warszawskiej sprawiają, że jest tu cicho i spo-
kojnie. Centrum Przedsiębiorczości powstało na miejscu znaj-
dującego się w bardzo złym stanie technicznym parterowego 
budynku z drugiej połowy XIX wieku. Zgodnie z zaleceniami 

konserwatora uległ on rozbiórce, z pominięciem murowanych 
ścian zewnętrznych od strony północnej i wschodniej. Nowy 
obiekt uzyskał w ten sposób „historyczny cokół”, który zako-
twicza go w czasie i przestrzeni. To, co widzimy na poziomie 
parteru, gdzie została wykorzystana stara cegła i nadproża, 
odwołuje się do jego historii. Kondygnacje wyższe natomiast 
są nowoczesne w formie, z dużymi przeszkleniami, otwierają-
cymi wnętrze na otaczający park i użyto tu równie nowocze-
snych materiałów wykończeniowych. Przeszklenia sprawia-
ją, że osoby pracujące w pomieszczeniach biurowych, które 
znajdują się na drugim poziomie, czują się jakby zawieszone 
w przestrzeni parku, w otoczeniu zieleni krzewów i drzew. Na 
parterze oprócz pokoi informacyjnych mieści się sala konfe-
rencyjna i sąsiadująca z nią kawiarnia. Ta ostatnia otwiera się 

Choć w samym środku miasta, nie można tu narzekać na hałas. Stojący u podnóża 
skarpy wiślanej niewielki budynek Warszawskiego Centrum Przedsiębiorczości 
jest prawie niewidoczny wśród drzew parku Beyera. Mając do dyspozycji 
miejsce tak wyjątkowe, trzeba zrobić wszystko, by wykorzystać jego walory. I to 
się architektowi udało. Jego pracę docenili jurorzy VII edycji konkursu VASCO 
Integracja, przyznając za projekt III nagrodę w kategorii Projekty Zrealizowane.
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swym wnętrzem na park i biegnący wzdłuż niego ciąg pieszy. 
Od tej strony budynku mamy też taras, który zaprasza prze-
chodniów do wejścia.
– Rzadko się zdarza – kontynuuje Radosław Guzowski – że ar-
chitekt może zaprojektować cały obiekt, od koncepcji, poprzez 
projekt budowlany, aż do projektu wnętrz, łącznie z wyposa-
żeniem meblarskim. W tym wypadku istniała taka możliwość 
i właśnie dzięki temu końcowy efekt jest tak spójny. Mając na 
uwadze uwarunkowania budżetowe, ja i moi współpracownicy 
staraliśmy się dobierać materiały tak, by nie tylko odpowia-
dały naszej koncepcji, ale by ich jakość była proporcjonalna 
do ceny. Mam tu na myśli wykładziny firmy Interface, gre-
sy Marazzi, sufity Ecophon i Barwa System, oprawy świetl-
ne firmy BD Lux, czy też grzejniki firmy VASCO. Jeśli chodzi 

o grzejniki, często bywa, że wpływ tego elementu na odbiór 
całości wnętrza jest niedoceniany przez inwestorów obiektów  
użyteczności publicznej. A to błąd. Bo grzejnik to dro-
biazg, który naprawdę potrafi podkreślić klasę wnętrza.  
Tutaj sięgnęliśmy po grzejniki firmy VASCO, kanałowe mon-
towane w posadzce. oraz dekoracyjne płytowe. I muszę przy-
znać, że usłyszeliśmy od osób postronnych niejedną pochwal-
ną opinię na ich temat. Szczególnie podkreślano ich skromną 
elegancję.
W projekcie architekci postarali się zachować większość du-
żych drzew rosnących na działce. Gdy zimą ośnieżone gałęzie 
świerków dotykają okien biur na pierwszym piętrze, będąc w 
środku można mieć wrażenie, że jesteśmy w cichym kurorcie, 
a nie w centrum Warszawy.

Na ścianie 
grzejnik VASCO 
NIVA – idealny 
prostopadłościan bez 
zbędnych dodatków. 
Jest montowany 
na ciemnoszarych 
konsolach, które 
pogłębiając cień, 
tworzą wrażenie, że 
grzejnik lewituje przy 
ścianie.
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RADOSŁAW GUZOWSKI
 
Urodzony w Olsztynie, absolwent Wydziału Architektury PW. Po wieloletniej 
praktyce w pracowniach architektonicznych w USA i Kanadzie, gdzie 
uzyskał swoje pierwsze uprawnienia projektowe, od roku 2001 prowadzi 
własną pracownię, specjalizującą się, między innymi, w projektach obiektów 
sportowych, użyteczności publicznej oraz wnętrz. Zespół projektowy 
pracowni: arch. Antoni Byszewski – architekt prowadzący, arch. Marcin 
Mańkowski, arch. Monika Wasilewska, techn. arch. Aldona Olejnik, arch. 
Agata Kotowska 

www.rgarchitekt.com, guzowski@rgarchitekt.com, 
tel.: 793 331 707
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