Medusa Group działa już blisko 12 lat czy w przypadku studia architektonicznego to długo? Czy można powiedzieć, że
macie ugruntowaną pozycję, a może jeszcze nadal jesteście firmą na dorobku?
Oczywiście 12 lat to długo, ale stale zdobywamy nowe doświadczenia i nie zastanawiamy się ile czasu już upłynęło. Nie jestem
również pewien czy mamy ugruntowaną pozycję na rynku, lecz zauważamy że Klienci, którzy decydują się zlecić nam projekt są w
pełni świadomi wyboru pracowni i to można uznać za zdobycz tych 12 lat pracy w Polsce.
Pracownia stale będzie miała status „na dorobku“ – takie są nasze ambicje. [uśmiech] Dużą uwagę przykładamy do słowa „twórcze“
tzn. zależy nam na świeżości, alternatywnym sposobie rozwiązywania problemów, ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań
przestrzennych.

Jesteście: spółką cywilną, jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką z o.o.?
Jesteśmy spółką cywilną ale obecnie przekształcamy się w spółkę komandytową.
Czy pomysł na własną firmę taką, jak studio architektoniczne, to dobra alternatywa dla pracy na tzw. etacie? Jakie są plusy i
minusy takiego wyboru?
To nie jest alternatywa, ale sposób na najpełniejsze wyrażanie siebie. Nie uważam, aby każdy student lub architekt miał za cel
otworzyć własne autorskie biuro. Jest wiele zdolnych architektów, którzy dobrze realizują się jako pracownicy w pracowniach
autorskich i nie mają potrzeby czy ambicji tworzenia własnej działalności. Nasza pracownia bardzo mocno związana jest z pracą
zespołową. Mamy wielu utalentowanych architektów z którymi wspólnie, autorsko pracujemy nad kształtowaniem przestrzeni.

Pracownia Medusa Group
Obserwujecie młodych architektów, którzy u was pracują. Czy wielu z nich decyduje się na stworzenie własnego studia –
jakie muszą mieć predyspozycje?
Osoba decydująca się na otwarcie własnego podmiotu musi po prostu tego chcieć! To nie może być przypadkowa decyzja. Własna
firma to ogromna odpowiedzialność i w pewnym sensie filozofia na życie zarówno zawodowe jak i osobiste. To musi być świadoma i
odpowiedzialna decyzja.

Pracownia Medusa Group
Macie świetne biuro, które jest waszą wizytówką. Wielu młodych ludzi zaczynających biznes nie ma pieniędzy na opłacanie
biura czy uważacie, że posiadanie biura to wymóg? Jak wy zaczynaliście?
Posiadanie własnego biura to nie jest wymóg. Nasze początki to przede wszystkim wieloletnie doświadczenia współpracy z różnymi
biurami autorskimi w Polsce i zagranicą w trakcie studiów. To również docieranie się wspólne przy pracach nad konkursami.
Decyzja o stworzeniu firmy, to była świadoma potrzeba rozwijania siebie i pełnej kontroli nad tym, co się tworzy. Zaczynaliśmy bez
żadnego budżetu, próbując się w konkursach SARP z innymi, ledwo wystarczało na opłatę czynszu. Ale pamiętam, że już wtedy
zdecydowaliśmy się na autoryzowane oprogramowanie – to wydawało nam się za warunek konieczny bycia profesjonalistą.
[uśmiech]

Pracownia Medusa Group
Jak wspomniałeś braliście udział w wielu konkursach, czy doświadczenie wyniesione z pracy przy nich przekłada się
później na pracę już nad konkretnym zamówieniem? Jaka jest różnica?
Doświadczenia z pracy nad konkursem to doświadczenia pracy w zespole, w ograniczeniach związanych ze ściśle określonym
terminem, funkcją, programem oraz formą prezentacji. To oczywiście doświadczenie które przekładają się bezpośrednio na pracę
zlecone przez Inwestora. To bardzo dobry poligon [uśmiech]
Działacie nie tylko na polskim rynku… jakie są różnice w pracy w Polsce i zagranicą?
To głównie różnice w budżetach projektów. Od tych 12 lat świadomość polskiego klienta się już zmieniła, rozwinęła, więc coraz mniej

czasu i energii wkładamy w edukację naszych Inwestorów.

Dom w Zbrosławicach
Najciekawsze oraz najtrudniejsze zlecenia?
[uśmiech] Każde zlecenie jest na swój sposób wyzwaniem i każde dotyka innych problemów i skal.
Każdy z naszych Klientów jest trudny, ale to nie przeszkadza w kreatywnym projektowaniu.
A pamiętasz to pierwsze? Co wtedy czułeś?
Tak, to był dom jednorodzinny . Klient był przypadkowy i chciał abyśmy przerysowali projekt z katalogu amerykańskiego. Dużo energii
włożyliśmy w edukowanie Klienta , aby uświadomić mu jak odpowiedzialną jest decyzja o budowie własnego, indywidualnego domu.
Co wtedy czułem? … Cieszyłem się że projekt ten ma szanse powstać! Być zrealizowanym!

Hotel Kowary
Czy wasza firma korzysta bądź korzystała z dotacji UE np. na nowe komputery programy etc. A może korzystaliście ze
szkoleń, doradztwa w ramach projektów UE w zakresie rozwoju firmy, marketingu… (Jeżeli tak to jakich, jeżeli nie to czy
planujecie?)
Nasza pracownia nie korzystała do tej pory ze środków UE. W przyszłości … kto to wie? [uśmiech]
Z Przemo Łukasikiem rozmawiała Maja Ruszkowska-Mazerant
www.medusagroup.pl
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