
PR
EZ

EN
TA

CJ
E

j 	Koncepcja	architektoniczna	przedszkola	według	makiety	 
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f  Katarzyna	Kobro,  Projekt przedszkola 
funkcjonalnego – makieta, 1936/2017. 
Rekonstrukcja: Katarzyna Przezwańska, 
Tomasz Czuban, Muzeum Sztuki, Łódź

 Makieta przygotowana na wystawę  
Przyszłość będzie inna w Zachęcie – 
Narodowej Galerii Sztuki
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Przedszkole według 
projektu Katarzyny Kobro

Kilka lat temu Andrzej Wajda skierował apel 
do władz Akademii Sztuk Pięknych im. Włady-
sława Strzemińskiego w Łodzi, by w przestrzeni 

otaczającej uczelnię stworzyć galerię powiększonych 
rzeźb Katarzyny Kobro. Park otoczony kunsztownym 
ogrodzeniem, zamykany na noc, wypełniony rzeźbami 
wybitnej artystki miałby być oddany we władanie Muzeum 
Sztuki w Łodzi. Pomysł ambitny, ale z różnych względów 
jego realizacja okazała się niemożliwa. Jednak kwestia 
uhonorowania twórczości Katarzyny Kobro jest już jak 
najbardziej realna i pożądana.

Twórcy w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
dążyli do zatarcia granic pomiędzy sztuką a codzien-
nym życiem i nadawania działalności artystycznej prak-
tycznego wymiaru. Katarzyna Kobro, zainteresowana 
funkcjonalizmem Wielkiej Awangardy, stworzyła rzeźbę 

– niewielką białą „Kompozycję nr 8” – a potem na jej bazie 
model przestrzenny, który stał się makietą przedszkola 
funkcjonalnego. Niestety, za jej życia praktyczna realizacja 
przedszkola mogła być tylko marzeniem.

W 2016 roku, podczas jednej z nieformalnych rozmów 
prowadzonych między Michałem Haze, właścicielem firmy 
Mikomax Meble Biurowe, Tomaszem Łyskiem, ówczesnym 
prezesem WFOŚiGW, oraz piszącą te słowa padło pytanie, 
dlaczego Akademia Sztuk Pięknych jeszcze nie posiada 
przedszkola. 

I tu pojawiło się olśnienie, a odpowiedź nasunęła się 
sama: Katarzyna Kobro, jej niezwykły projekt i szansa 
na urzeczywistnienie przedszkola funkcjonalnego w prze-
strzeni miejskiej Łodzi, stworzenie „żyjącego pomnika”, 
obiektu wypełnionego gwarem dzieci, pełnego sztuki 
i odniesień do jego autorki!

Tak zostaliśmy rodzicami chrzestnymi pomysłu zbu-
dowania przedszkola według projektu Kobro. Zamiar 
zbudowania tego niezwykłego obiektu poddaliśmy kon-
sultacjom społecznym i spotkaliśmy się z entuzjastycz-
nym odzewem. Wciąż odbieramy telefony od rodziców 
nowo narodzonych dzieci zainteresowanych wpisaniem 
ich na listę przyjęć.

Orędowniczką przedszkola stała się Prezydent Łodzi 
Hanna Zdanowska, dzięki której uruchomiliśmy całą 

Jolanta Rudzka-Habisiak
W latach 2012–2016 pełniła funkcję rektora w macierzystej uczelni, którą 
kontynuuje w kadencji 2016–2020. Jest profesorem zwyczajnym i kieruje 
Pracownią Obiektu do Wnętrza, Dywanu i Gobelinu. Zajmuje się tkaniną 
artystyczną, tworzy obiekty i instalacje, ale także eksploruje klasyczny 
warsztat graficzny w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ma także wielolet-
nie doświadczenie w projektowaniu dywanów przemysłowych. Swoje prace 
prezentowała na ponad 180 wystawach zbiorowych oraz ponad 30 wysta-
wach indywidualnych w kraju i za granicą.

h  Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna, ok. 1932, Muzeum Sztuki, Łódź
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Realizacja przedszkola wg projektu rzeźby Katarzyny Kobro
to „żyjący pomnik” dla artystki, obiekt wypełniony gwarem dzieci, 
pełen sztuki i odniesień do twórczości autorki.

Koncepcja	architektoniczna	przedszkola	według	makiety	Katarzyny	Kobro,	projekt wykonany przez zespół        h i g  
Biura Architekta Miasta Łodzi pod nadzorem prof. dr. hab. inż. arch. Marka Janiaka, 2018  
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#KATARZYNA KOBRO    #AWANGARDA    #PRZEDSZKOLE    #ASP ŁÓDŹ 

sekwencję zdarzeń: przygotowanie koncepcji przez Biuro 
Architekta Miasta Łodzi, pozyskanie terenu pod budowę, 
zainteresowanie łódzkich biznesmenów partycypacją 
w kosztach budowy. 

Możemy także liczyć na prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, 
wicepremiera, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
który zaakceptował fakt budowy pierwszego przedszkola 
przy uczelni artystycznej w Polsce i wspiera proces reali-
zacji tego projektu.

Wspomnianą koncepcję architektoniczną, zgodną 
z założeniem przedszkola funkcjonalnego, opracował 
zespół Architekta Miasta Łodzi Marka Janiaka i w efekcie 
powstały dwie propozycje – budynku parterowego i dwu-
kondygnacyjnego, które wykorzystują makietę artystki 
i dostosowują ją do wymogów współczesności. Zdecy-
dowaliśmy o wyborze modelu parterowego dla około setki 
dzieci. Budynek ma powstać w pobliżu siedziby Akade-
mii Sztuk Pięknych, na terenach zielonych, nad brzegiem 
jeziorka utworzonego na rzece Łódce. Jest coś symbolicz-
nego w takim właśnie usytuowaniu zmaterializowanego 
dzieła Kobro vis à vis uczelni noszącej imię towarzysza 
życia artystki – Władysława Strzemińskiego. 

Przyjęty przez ASP projekt o powierzchni około 1 tys.
m2 obejmuje sale dydaktyczne, sale wielofunkcyjne 
do zajęć ruchowych oraz działań artystycznych, pomiesz-
czenia biurowe i zaplecze kuchenne. Budynek przedszkola 
ma zostać zaprojektowany w nowoczesnych technolo-
giach i wykonany w sposób zapewniający podwyższone 

parametry energetyczne dla budynków pasywnych, 
z panelami słonecznymi i systemem podłóg podgrzewa-
nych. Ma zaspakajać potrzeby dzieci w różnych obszarach 
aktywności, dawać szansę rozwoju zainteresowań dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz sprzyjać ich integracji. 

Zakładamy również powierzchnię ekspozycyjną, 
dostępną dla publiczności niezależnie od godzin dzia-
łania placówki. Przewidziana jest także przestrzeń gale-
ryjna, która może być również wykorzystywana jako sala 
do zajęć plastycznych. Pomieszczenia te mają możliwość 
otwarcia się na taras umiejscowiony na dachu części pod-
ziemnej, gdzie zlokalizowany będzie „ogród sztuki” i plac 
zabaw dla dzieci.

Uzyskaliśmy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku przedszkola od pani Ewy Sapki-Pawliczak, 
spadkobierczyni praw autorskich do spuścizny po Włady-
sławie Strzemińskim i Katarzynie Kobro.

Obecnie finalizujemy żmudny proces pozyskiwania 
terenu, w tym roku także ogłosimy przetarg na projekt 
budowlany przedszkola. Przed nami pozyskiwanie fundu-
szy i radość z perspektywy oddania do użytku dzieciom 
tego fantastycznego obiektu. Budynek, którego elewacja 
zostanie ubrana w kolory charakterystyczne dla Katarzyny 
Kobro – czerwień, błękit, żółcień, czerń i biel – z całą pew-
nością stanie się jednym z najpiękniejszych pomników 
dedykowanych wybitnej rzeźbiarce i urbanistce, a także 
kolejnym wyjątkowym, godnym promocji punktem na pla-
nie naszego miasta.

Przedszkole według projektu Katarzyny Kobro
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