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030 REALIZACJE 031031

| 1 | Budynek Akademei od strony dziedzińca, otwartego 
na zachód i zieleń warszawskiej skarpy w oddali. Elewacje 
bocznych skrzydłach wykonano z desek, a główny korpus 
ukształtowano tarasowo. Poszczególne klasy mają 
swoje przedłużenia na zewnątrz. Ich indywidualne tarasy 
rozdzielone są formami schodkowych trybun i donic 
wypełnionych roślinami

   Szkoła bez ławek w Wilanowie
Opinie: Krzysztof Mycielski, Grzegorz Stiasny
Zdjęcia: Jędrzej Sokołowski, Juliusz Sokołowski

Architektura tego budynku koncentruje się na uczniach, 
prowokując do rozwoju ich pasji i umiejętności współpracy 
opartej na zainteresowaniu drugą osobą. To przestrzeń, która 
wspomaga edukację w wielu jej wymiarach
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Akademeia High School została założona w 2016 
roku przez Andrzeja Dethloffa (1980) – absolwen-
ta Oksfordu, który wcześniej przez 10 lat wraz 
z zespołem uznanych wykładowców prowadził 
w Warszawie firmę doradztwa edukacyjnego przy-
gotowującą uczniów do brytyjskiej matury A-Level, 
honorowanej przez większość renomowanych 
uczelni na świecie. Zależało nam na stworzeniu pla-
cówki, która pozwalałaby realizować indywidualne 
strategie edukacyjne. Wybraliśmy program matury 
brytyjskiej, bo umożliwia dużą swobodę w wyborze 
końcowych przedmiotów egzaminacyjnych, w tym tak 
egzotyczne dla polskich licealistów jak historia sztuki, 
informatyka, ekonomia czy psychologia, a sam proces 
nauki przypomina ten prowadzony na uczelniach wyż-
szych. Nasi nauczyciele są raczej moderatorami dysku-
sji, zachęcają młodzież do samodzielnej pracy i uczenia 
się od siebie nawzajem. Większość zajęć prowadzona 
jest według amerykańskiej metody Heraknessa, pole-

i doskonalenie swoich umiejętności. Zwyciężyła 
koncepcja biura medusagroup, które zaproponowało 
budynek na planie podkowy, z zielonym dziedziń-
cem i otwierającą się na niego dużą trybuną sprzy-
jającą interakcji. Pomysł z sercem gmachu w postaci 
odseparowanej od miasta przestrzeni rekreacyjnej 
sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów bardzo nam się 
spodobał. Stanowił pewne nawiązanie do architektury 
Oksfordu czy Cambridge, gdzie również można spotkać 
podobne dziedzińce, funkcjonujące jako nieformalne 
centra spotkań społeczności akademickiej – wspomina 
Marcin Szala. 
Budowa obiektu przy ul. Ledóchowskiej na war-
szawskim Wilanowie zajęła 12 miesięcy. Szkołę od-
dano do użytku we wrześniu 2017 roku. Docelowo 
ma się w niej uczyć 300 licealistów. Do ich dyspo-
zycji przewidziano m.in. salę muzyczną ze studiem 
nagrań, studio fotograficzne, audytorium teatralne 
i stumetrową pracownię artystyczną. W ramach 

W KONTEKŚCIE TEJ SZKOŁY PISZE SIĘ ZWYKLE O WYSOKIM CZESNYM. MEDIA ZDECYDOWANIE RZADZIEJ 
INFORMUJĄ O NIEKONWENCJONALNYCH JAK NA POLSKIE WARUNKI METODACH NAUCZANIA I NOWYM 
BUDYNKU, KTÓRY MA JE UŁATWIAĆ, STYMULUJĄC UCZNIÓW DO WSPÓŁPRACY I WŁASNYCH POSZUKIWAŃ

SZKOŁA 2.0

INWESTOREM 
BUDYNKU JEST FIRMA 
TACIT INVESTMENT, 
KTÓRA NA JEGO 
PROJEKT WSPÓLNIE 
Z PRZEDSTAWICIELAMI 
SZKOŁY ZORGANIZOWAŁA 
ZAMKNIĘTY KONKURS. 
DO UDZIAŁU 
ZAPROSZONO TRZY 
PRACOWNIE: WWAA, 
MEDUSAGROUP 
I KONIOR STUDIO. 
OBIEKT ZAPLANOWANO 
NA PÓŁTORAHEKTAROWEJ 
DZIAŁCE NA TERENIE 
MIASTECZKA WILANÓW

gającej na tym, że uczniowie nie siedzą w ławkach, ale 
razem z pedagogiem pracują przy owalnym stole – mó-
wi Marcin Szala, wicedyrektor szkoły. 
Twórcy tego nowego niepublicznego liceum z wy-
kładowym angielskim w 2015 roku nawiązali 
współpracę z firmą Tacit, inwestorem m.in. budyn-
ku Cosmopolitan w Warszawie („A-m” 05/2014). 
Spółka zgodziła się wybudować placówce siedzibę, 
a następnie wynająć jej obiekt na preferencyjnych 
warunkach. Na projekt budynku przedstawiciele 
Akademei i firmy Tacit zorganizowali razem za-
mknięty konkurs, do którego zaprosili pracownie 
WWAA, medusagroup i Konior Studio. Każdy z ze-
społów nieco inaczej zinterpretował program szko-
ły, uwzględniający m.in. dużą liczbę przestrzeni 
wspólnych i niewielkich, głównie 12-osobowych 
klas, a także założenie, że uczniowie spędzać będą 
w obiekcie większą część dnia, również poza go-
dzinami lekcyjnymi, wykorzystując czas na naukę 

programu zaplanowano bowiem także kurs sztuka 
i wzornictwo, gdzie oprócz zajęć teoretycznych mają 
odbywać się ćwiczenia w formule projektowej, od 
koncepcji po wykonanie prototypu. Prowadzić je 
będą uznani projektanci, w tym Gosia Rygalik, Kevin 
Green i Przemo Łukasik. Część przestrzeni pozosta-
wiliśmy jako nieurządzone, licząc na to, że wspólnie 
z architektami wykreują ją sami uczniowie. Niedawno 
zaczęli zajęcia z projektowania trójwymiarowego, ale 
mam nadzieję, że pod koniec roku będą mogli zobaczyć 
efekty swojej pracy – zapowiada Szala. 
Nauka w Akademeia High School kosztuje jednak 
sporo. Za pierwszy rok trzeba zapłacić blisko 100 
tysięcy złotych, a w każdym kolejnym czesne nieco 
wzrasta. Razem z opłatą wpisową i rekrutacyjną 
edukacja dziecka może pochłonąć tu blisko pół mi-
liona złotych. Co istotne, szkoła przyznaje liczne 
stypendia, pokrywające koszt edukacji w całości 
bądź w części.  TOMASZ ŻYLSKI

2, 3 | I nagroda w konkursie 
inwestorskim na opracowanie koncepcji 

architektonicznej liceum Akademeia 
High School. Autorzy: medusagroup

4, 5 | Projekt w konkursowy 
niepublicznego liceum Akademeia High 

School. Autorzy: Konior Studio
6, 7 | Projekt w konkursowy 

niepublicznego liceum Akademeia High 
School. Autorzy: WWAA;

IL. 3-8 DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PRACOWNI
8 | Widok z lotu ptaka. Na pierwszym 
planie liceum Akademeia High School; 

w głębi Polsko-Niemiecka Szkoła 
Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta 

(„A-m” nr 03/2016) i Świątynia 
Opatrzności Bożej; FOT. CRAZYCOPTER.PL
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Niepubliczne liceum 
ogólnokształcące Akademeia High 
School 
Warszawa, ul. Świętej Urszuli 
Ledóchowskiej 2
Autorzy: medusagroup, 
architekci Przemo Łukasik, 
Łukasz Zagała
Współpraca autorska: architekci 
Beata Bańka, Mariusz Okrajek, 
Anna Pawełczyk, Jarosław 
Przybyłka, Michał Sokołowski, 
Mateusz Rymar, Konrad 
Basan, Piotr Dećko, 
Michał Laskowski
Architektura wnętrz: 
medusagroup, Studio Rygalik
Architektura krajobrazu: 
urbandesign
Konstrukcja: Statyk
Generalny wykonawca: Skanska
Inwestor: Tacit Investment
Powierzchnia terenu: 14 369 m2

Powierzchnia zabudowy: 2972 m2

Powierzchnia użytkowa: 4198 m2

Powierzchnia całkowita: 4961 m2

Kubatura: 30 069 m3

Liczba uczniów: 250
Projekt konkursowy: 2015
Projekt: 2016
Realizacja: 2017
Nie podano kosztu inwestycji

9 | Sytuacja. Oznaczenia: 
1 – niepubliczne liceum 
ogólnokształcące Akademeia High 
School; 2 – Świątynia Opatrzności 
Bożej; 3 – Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego; 4 –  Polsko-
-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu 
im. Willy’ego Brandta („A-m” nr 
03/2016); 5 – Szkoła Podstawowa nr 
358; 6 – Przedszkole nr 420
10 | Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – hol 
wejściowy; 2 – strefa rekreacyjna, 
tzw. grota; 3 – audytorium; 
4 – pomieszczenie pracy cichej; 
5 – kuchnia; 6 – jadalnia; 7 – sala 
lekcyjna; 8 – sala fizyczna; 9 – sala 
chemiczna; 10 – sala biologiczna; 
11 – sala gimnastyczna 
11 | Rzut pierwszego piętra. 
Oznaczenia: 1 – sala lekcyjna; 
2 – pomieszczenie pracy cichej; 
3 – pracownia plastyczna; 4 – sala 

muzyczna; 5 – przestrzeń biurowa; 
6 – sekretariat; 7 – gabinet dyrektora; 
8 – sala konferencyjna; 9 – taras   
12 | Przekrój A-A
13 | Przekrój B-B 
14 | Przekrój C-C 
15 | Przekrój D-D 
16 | Ażurowe elewacje wykonane 
w syberyjskim modrzewiu stanowią 
rodzaj eleganckiego woalu 
rozpostartego w pewnym dystansie od 
właściwego budynku
17, 18 | Dziedziniec szkoły stanowi 
jej centralną, społeczną przestrzeń, 
z którą wizualnie powiązana jest 
większość z przeszklonych wnętrz 
budynku. Charakterystycznym 
elementem są tu długie ciągi schodów 
łączące dziedziniec z ogrodem na 
dachu. Podczas przerw mogą na nich 
usiąść dziesiątki uczniów, co sprzyja 
nieformalnym kontaktom

BRYŁĘ BUDYNKU 
UFORMOWANO W 
KSZTAŁT LITERY U, DZIĘKI 
CZEMU SZKOŁA MA 
NIEJAKO DWIE TWARZE. 
TĘ ZEWNĘTRZNĄ, 
OFICJALNĄ, MIEJSKĄ 
I WEWNĘTRZNĄ, 
PRYWATNĄ, 
MNIEJ FORMALNĄ. 
POKRYTY TRAWĄ 
DZIEDZINIEC, TROCHĘ 
JAK W ANGIELSKICH 
COLLEGE’ACH, STANOWI 
JEJ CENTRALNĄ, 
SPOŁECZNĄ 
PRZESTRZEŃ
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19 | Budynek Akademei z zewnątrz 
przypomina kształtne pudełko 
opakowane w ażurową fasadę złożoną 
z pionowych, drewnianych kantówek 
o różnych przekrojach w rozstawie od 
20 do 40cm co nadaje jej wrażenia 
zmienności
20, 21 | Podkonstrukcję fasady 
stanowią belki ze zwykłej, ocynkowanej 
stali, a na zewnętrznych ścianach 
przysłoniętych przez drewniany ażur 
leży szary tynk na siatce

Przemo Łukasik, Łukasz Zagała, autorzy 
Akademei High School

 fot. Marcin Czechowicz

Budynek o dwóch 
różnych obliczach
Przemo Łukasik, 

Łukasz Zagała

Przez wiele lat marzyliśmy o zaprojektowaniu szkoły. 
Kiedy nadarzyła się okazja i wystartowaliśmy w kon-
kursie, okazało się, że na nowo musimy określić 
zasady, w oparciu o które kształtować będziemy pro-
gram szkoły, gdyż jako sędziwi młodzieńcy, chyba już 
nazbyt archaicznie traktujemy proces edukacji. 
Akademeia nie jest typowym liceum. To szkoła 
z czesnym, ale i stypendiami dla utalentowanych 
uczniów. To szkoła, gdzie ścisłowcy mieszają się 
z artystami i sportowcami. Gdzie zajęcia z geografii, 
chemii i biologii odbywać się mają w plenerze, ale 
również w nowocześnie wyposażonym laboratorium. 
Gdzie rozwój rozumiany jest wielopłaszczyznowo, 
a zajęcia w grupach uzupełniane są lekcjami „jeden 
na jeden”. To szkoła, która poszukuje równowagi po-
między uczniem a nauczycielem, gdzie nauczyciel 
po dzwonku staje się starszym kolegą, od którego 
dalej można się uczyć, ale w bardziej swobodnej at-
mosferze.
Bryłę budynku uformowano w kształt litery U, dzięki 
czemu obiekt ma niejako dwie twarze. Tę zewnętrz-
ną, oficjalną, miejską i wewnętrzną, prywatną, mniej 
formalną. Z poziomu dziedzińca do ogrodu eduka-
cyjnego nad stropem ostatniej kondygnacji prowadzą 
schody. Schody, a może bardziej trybuna, z której ob-
serwować można to, co dzieje się poniżej i kontem-
plować długą przerwę. To ważny element szkoły, któ-
rego zadaniem jest inspirować uczniów i nauczycieli 
do szukania nowych form odpoczynku i edukacji, 
łamiąc sztywny schemat, że nauka ma koncentrować 
się w sali lekcyjnej, a podczas przerw należy przeby-
wać na korytarzu.
Program uzupełnienia stołówka, a może bardziej ka-
wiarnia, świetlica czy klub, bo przestrzeń ta służy też 
do indywidualnej nauki i rozwijania zainteresowań, 
jest wygodnym miejscem spotkań po zajęciach lek-
cyjnych. | 21 

| 19 

| 20 



038 REALIZACJE 039

22 | Zgodnie z wymogami planu 
urbanistycznego, określającego paletę 
konkretnych materiałów pokrycia 
dachów na fasadach tej części obiektu 
zastosowano okładzinę z blachy 
miedzianej

| 22 
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Obcując z budynkiem tej szkoły, mamy do czynienia 
nie tylko z przestrzenią niepodobną do niczego, co 
w dziedzinie architektury oświatowej wydarzyło się 
w Polsce, ale też z zupełnie inną koncepcją edukacji. 
Pierwsze wynika z drugiego. Kreacji projektowej nie 
da się tu opisać wyłącznie jako dzieła znanych projek-
tantów. Raczej jako bezpośrednie przełożenie na język 
architektury oryginalnych w naszym kraju edukacyj-
nych założeń stworzonych przez świetnie wykształconą 
grupę nauczycieli pasjonatów. Powiedzieć na temat 
budynku tej szkoły, iż „tworzy przyjazne środowisko 
do nauki”, to nie powiedzieć niczego. 
Nowa wilanowska szkoła nie ma nic wspólnego ze 
stworzonym w XIX wieku modelem edukacji, według 
którego do dziś kształcony jest prawie każdy Polak, 
a polegającym na powierzchownej wszechstronności 
i bezrefleksyjnym wykonywaniu szablonowych zadań. 
Uczeń, jego pasje i umiejętność krytycznego myślenia 
są tu w centrum uwagi. Liceum w swej istocie oparte 
jest na koncepcji dobrej, zachodniej wyższej uczelni 
i ma przygotować młodzież do dalszego świadomego 
studiowania. Uczą tu ludzie z doktoratami i po naj-
lepszych brytyjskich uniwersytetach. W polskich 
warunkach to elitarne i bardzo drogie przedsięwzię-
cie, podobnie jak budżet przeznaczony na realizację 
budynku. Chwała architektom i twórcom tej placówki, 
iż nie poświęcili go na zbędny blichtr, tylko na kreację 
przestrzeni poważnie wspomagającej edukację w wielu 
jej wymiarach.
Szkoła stawia na naukę umiejętności współpracy 
– na tę piętę achillesową polskiego systemu, gdzie 
przez 12 lat nauki nikt nie uświadamia uczniom, ile 
znaczy zdolność współdziałania w realnym życiu. 
Pokryty trawą dziedziniec szkoły, trochę jak w an-
gielskich college’ach, stanowi jej centralną, społecz-
ną przestrzeń. Większość z przeszklonych wnętrz 
w budynku pozostaje z nią wizualnie powiązanych. 
Charakterystycznym elementem dziedzińca są łączące 
go z ogrodem na dachu długie ciągi schodów. Podczas 
przerw mogą na nich usiąść dziesiątki uczniów, łatwo 
nawiązując wzajemne relacje. Przestrzenie te sprzyjają 
również nieformalnym kontaktom uczniów z nauczy-
cielami czy lekcjom na świeżym powietrzu. 
W szkole znajduje się cała masa wnętrz podobnie pro-
wokujących do społecznej aktywności i nieskrępowanej 
wymiany zdań. W przyległej do dziedzińca stołówce 
są lekkie stoliki, które łatwo można zestawiać, by zjeść 
obiad w większym gronie lub też oddać się wspólnej 
nauce. Spotkaniom i zbiorowej pracy służy również 
świetlica z kanapami i pufami, kawiarnia na pierwszym 
piętrze czy mniej formalna w charakterze, wyłożona 
drewnem „grota” pod salą audytoryjną i inne, mniejsze 

Krzysztof Mycielski
architekt, krytyk architektury

fot. Marcin Czechowicz 

Architektura 
wspomagająca 

edukację
Krzysztof 
Mycielski

WIĘKSZOŚĆ WNĘTRZ MA SUROWE, INDUSTRIALNE WYKOŃCZENIA. ARCHITEKCI 
ZREZYGNOWALI Z TYNKÓW I OSŁANIANIA INSTALACJI. TYLKO GŁÓWNE SCHODY 
I RZEŹBIARSKO POTRAKTOWANĄ CZĘŚĆ HOLU WEJŚCIOWEGO POD WIDOWNIĄ 
SALI TEATRALNEJ WYKOŃCZONO DREWNEM

przestrzenie. Miejscem indywidualnej, wyciszonej pra-
cy jest biblioteka. Wyraźny nacisk na łatwe nawiązywa-
nie kontaktu położono też w aranżacji sal lekcyjnych. 
Nie ma w nich rzędów ławek i pedagoga przemawia-
jącego ex cathedra. Nauczyciel ma tu być partnerem, 
który stymuluje rozwój przez rozmowę i dyskusję. 
Nie ocenia uczniów za pomocą cyferek, lecz opisowo, 
co wymaga od niego pochylenia się nad każdą osobą. 
W salach do zajęć humanistycznych nauczyciele siedzą 
z uczniami przy jednym stole, zaś w tych do przedmio-
tów ścisłych, gdzie potrzebna jest tablica, mają wokół 
siebie ławki ustawione w podkowę. Notabene dbałość 
o miejsca dobrej współpracy nie dotyczy jedynie prze-
strzeni dla uczniów – podobnie zorganizowane są po-
mieszczenia administracji i pokój nauczycielski.
Budynek jest powściągliwy, co jest adekwatne do jego 
przeznaczenia. Na zewnątrz ma klarowne, architekto-
niczne oblicze, nawiązujące do zdyscyplinowanych wi-
lanowskich pierzei, tyle że nie kamienne, jak większość 
fasad w tej okolicy. Elewacje są ażurowe, wykonane 
w syberyjskim modrzewiu, o dobrze przestudiowanych 
rytmach. Stanowią rodzaj eleganckiego woalu rozpo-
startego w pewnym dystansie od właściwego budynku, 
który sam w sobie jest surowy. Podkonstrukcję drewnia-
nej fasady stanowią dwuteowniki ze zwykłej, ocynko-
wanej stali, a na zewnętrznych ścianach przysłoniętych 
przez drewniany ażur leży szary tynk na siatce. We wnę-
trzach dominują nieotynkowane bloczki, ściany z beto-
nu architektonicznego i poodsłaniane instalacje. Na su-
fitach zaskoczą nas proste akustyczne płyty o niezamar-
kowanej fakturze. W surowe tło dobrze wpisują się ko-
lorowe meble, opakowane drewnem wybrane elementy 
wnętrz i jaskrawa informacja wizualna. Lifestyle’owa, 
monochromatyczna grafika na ścianach z powtarzają-
cym się motywem chłopca-przewodnika, sygnalizuje 
przeznaczenie poszczególnych części szkoły. 
Budynek liceum stoi w części Warszawy, przez złośli-
wych zwanej Lemingradem – miejscu, w którym rodzi 
się w bólach styl polskiej klasy średniej. Kilka lat temu 
do rangi komicznej miejskiej legendy urosła dokonana 
w pobliżu na wniosek mieszkańców zamiana nazwy 
ulicy Rzeżuchowej na ulicę Rukoli. W sensie wizual-
nym szkoła autorstwa medusy, najbardziej medialnej 
i wyznaczającej modne trendy pracowni należącej 
do przedstawicieli średniego pokolenia, zapewne 
zaspakaja tutejsze aspiracje. Ale jest czymś znacznie 
więcej niż okładką współczesnego żurnalu o dizajnie. 
Wprowadza nas wszystkich w świat przemyśleń innej 
wagi – w opowieść o naszym rozwoju i pasjach, współ-
pracy opartej na zainteresowaniu drugą osobą, o sile 
wzajemnej inspiracji, o pożytku płynącym z unikania 
protekcjonalizmu i arbitralności. 

23, 24 | Wykończona drewnem 
centralna klatka schodowa 
w holu wejściowym jest punktem 
orientacyjnym, wyróżniającym się 
w surowym wnętrzu; sufity wyłożono 
okładzinami Knauf AMF, płytami 
z wełny drzewnej Heradesign Fine 
1200 x 600 w kolorze naturalnym

| 24 

| 23 
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28  | Drzwi szafek na ubrania stanowią 
jeden z niewielu barwnych akcentów 
w monochromatycznych wnętrzach 
29  | W surowe wnętrza dobrze wpisuje 
się wyrazista informacja wizualna. 
Lifestyle’owa grafika z motywem 
chłopca sygnalizuje przeznaczenie 
poszczególnych części szkoły

25, 27 | Wyłożona drewnem „grota” 
to najbardziej nieformalna przestrzeń 
szkoły, służąca odpoczynkowi, 
spotkaniom i wspólnej pracy
26 | Indywidualnie zaprojektowany 
stół recepcyjny w holu zdaje się unosić 
nad podłogą, dzięki czemu traci nieco 
swój formalny charakter

W BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO WIELE PRZESTRZENI PROWOKUJĄCYCH 
DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI I NIESKRĘPOWANEJ WYMIANY ZDAŃ. 
SPOTKANIOM I ZBIOROWEJ PRACY SŁUŻY MIĘDZY INNYMI ŚWIETLICA 
Z KANAPAMI I PUFAMI, KAWIARNIA NA PIERWSZYM PIĘTRZE CZY MNIEJ 
FORMALNA W CHARAKTERZE, WYŁOŻONA DREWNEM „GROTA” POD SALĄ 
AUDYTORYJNĄ

| 25 

| 26 

| 27 

| 28 

| 29 
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30 | Troska o stworzenie dobrego 
środowiska sprzyjającego współpracy 
jest widoczna nie tylko przestrzeniach 
przeznaczonych dla uczniów, ale 
również w sposobie zorganizowania 
pomieszczeń administracji. Oprócz open 
space’u zaprojektowano tu niewielkie, 

zamykane boksy służące do cichej pracy
31 | W przyległej do dziedzińca 
stołówce są lekkie drewniane stoliki, 
które łatwo można zestawiać, by zjeść 
obiad w większym gronie lub oddać się 
wspólnej nauce

Na wielu dużych osiedlach deweloperskich inwe-
stycje w różnego rodzaju usługi podstawowe nie 
nadążają za przyrostem mieszkań i ludzi. Samorządy 
w takich rozwojowych miejscach mają zazwyczaj 
kłopot z wyznaczaniem terenów nie tylko pod han-
del, ale także szkolnictwo. W Warszawie zdarza się 
to i na obsługiwanych przez metro, peryferyjnych 
Kabatach, i na taniej, coraz bardziej ludnej Białołęce. 
Także w być może najelegantszej, nowej dzielni-
cy z początków XXI wieku – Miasteczku Wilanów. 
Ten rejon stolicy został starannie zakomponowany. 
W 2001 roku gmina uchwaliła stosowny plan zago-
spodarowania, który przewidywał lokalizacje szkół 
i przedszkoli w wielu miejscach, wewnątrz przewi-
dywanych dopiero kwartałów zabudowy wielo- i jed-
norodzinnej. Dokument nie precyzował konkretnych 
terenów, lecz zgodnie z ówczesną, liberalną logiką 
dawał możliwości zróżnicowanego inwestowania. 
Ostatecznie strona publiczna nie wystartowała w de-
weloperskim wyścigu po grunty. Najlepsze zostały 
przeznaczone wyłącznie pod eleganckie kwartały dla 
korzystającej z kredytów, bogacącej się klasy śred-
niej. Relacjonowałem wówczas te problemy w tek-
ście Wilanowskie pola biznesu („A-m” 11/2003). 

mi do klas. Ażurowe opakowanie odsłania trochę 
większą część budynku tylko w strefie wejścia 
i ekspresyjnie ukształtowanego holu, którego szkla-
ne ściany otwierają widok na skrzyżowanie ulic. 
Inaczej zaprojektowano obiekt od strony dziedzińca, 
otwartego na zachód i zieleń warszawskiej skarpy 
w oddali. Tu na bocznych skrzydłach wykonano 
fasadę z desek, a główny korpus ukształtowano tara-
sowo. Poszczególne klasy mają swoje przedłużenia 
na zewnątrz. Ich indywidualne tarasy rozdzielone 
są formami schodkowych trybun i donic wypeł-
nionych zielenią. Ponad oknami klas pierwszego 
piętra schodkowe formy łączą się ze sobą w jedną, 
tworzącą wariację na temat... skośnego dachu, wy-
maganego zapisami planu miejscowego. Zgodnie 
z wytycznymi tego samego dokumentu, określające-
go paletę konkretnych materiałów pokrycia dachów, 
na fasadach zastosowano tu okładzinę z blachy 
miedzianej. Po dwóch szerszych trybunach wiją się 
nałożone na nie drewniane schody, umożliwiające 
dostęp do ścieżek ukształtowanych na pokrytym ro-
ślinnością dachu.
Wnętrza szkoły mają prosty układ. Korpus central-
ny mieści szereg niedużych klas i kilka większych 

Po ponad dekadzie w nowych domach mieszka 
tu ponad 10 tys. osób. Tereny, na których można 
było zlokalizować szkoły i przedszkola dawno zabu-
dowano. Pozostały resztówki w pobliżu skarpy war-
szawskiej, na tyłach monumentalnego kompleksu 
Świątyni Opatrzności Bożej przy zachodniej krawę-
dzi nowej dzielnicy, notabene również przeznaczone 
pierwotnie pod luksusowe budownictwo jednoro-
dzinne. W efekcie cała oferta edukacyjna Miasteczka 
Wilanów skupiła się w tym miejscu, wzdłuż obecnej 
ul. Ledóchowskiej. Na odcinku długości 300 metrów 
stoją obok siebie cztery szkoły: publiczna, brytyj-
ska, polsko-niemiecka („A-m” 03/2016) i liceum 
Akademeia oraz przedszkole. Miasteczko Wilanów 
zaczyna się efektownym budynkiem ratusza dziel-
nicy, a kończy półtora kilometra dalej równie cie-
kawym budynkiem ekskluzywnego prywatnego 
liceum. Siedziba Akademei z zewnątrz przypomina 
kształtne pudełko z ażurową fasadą z pionowych, 
drewnianych kantówek o różnych przekrojach 
w rozstawie od 20 do 40 centymetrów, co nadaje 
jej wrażenia zmienności. Konstrukcja ta, wsparta 
na stalowym ruszcie, odsunięta jest o 1,5 metra od 
właściwej, tynkowanej ściany zewnętrznej z okna-

pracowni przedmiotowych. W jednym z bocznych 
skrzydeł przewidziano salę gimnastyczną, w drugim 
– pracownie artystyczne oraz salę widowiskowo-te-
atralną o powierzchni ponad 200 metrów. Tu uloko-
wano też obszerną kantynę z tarasem wychodzącym 
na dziedziniec. 
Większość wnętrz ma surowe, industrialne wykoń-
czenia. Zrezygnowano z tynków i osłaniania instala-
cji. Tylko główne schody i rzeźbiarsko potraktowaną 
część holu wejściowego pod widownią sali teatralnej 
wykończono drewnem.
Akademeia, jak wspomniano, sąsiaduje przez ulice 
z innymi prywatnymi szkołami: brytyjską i niemie-
cką, a przez płot z publicznym przedszkolem. Każdy 
z tych obiektów potraktowany jest architektonicz-
nie w odmienny sposób. O ile zabudowa kwartałów 
mieszkaniowych Miasteczka Wilanów jest tak spój-
na, że przyzwyczajeni do chaosu przestrzennego 
mieszkańcy Warszawy uważają ją za monotonną, 
o tyle w miejscu, gdzie zgromadzono placówki edu-
kacyjne znów rozpada się na nieprzystające do sie-
bie elementy. Chyba dobrze, że najnowsza z nich 
– Akademeia High School – prezentuje na zewnątrz 
uproszczoną do prostopadłościanu formę.

ARCHITEKCI WIELE 
UWAGI POŚWIĘCILI 
NA KREACJĘ 
PRZESTRZENI 
WSPOMAGAJĄCEJ 
EDUKACJĘ W WIELU JEJ 
WYMIARACH. 
W PRZYLEGŁEJ DO 
DZIEDZIŃCA STOŁÓWCE 
SĄ LEKKIE STOLIKI, 
KTÓRE ŁATWO MOŻNA 
ZESTAWIAĆ, BY ZJEŚĆ 
OBIAD W WIĘKSZYM 
GRONIE LUB TEŻ ODDAĆ 
SIĘ WSPÓLNEJ NAUCE 
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Grzegorz Stiasny 
architekt, krytyk architektury;  

fot. archiwum własne

Nowa szkoła 
w nowej dzielnicy
Grzegorz Stiasny
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od potrzeb danej lekcji
34 | Sale do chemii i fizyki, ze względu 
na konieczność przeprowadzania 
doświadczeń, są jedynymi, w których 
zastosowano tradycyjny układ ławek

32 | Sala do zajęć plastycznych
33, 35 | W salach do przedmiotów 
humanistycznych nauczyciele siedzą 
z uczniami przy jednym stole. Stoły 
można łatwo przestawiać, aranżując 
rozmieszczenie uczniów w zależności 

WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ W SZKOLE PROWADZONA JEST WEDŁUG 
AMERYKAŃSKIEJ METODY HERAKNESSA, POLEGAJĄCEJ NA TYM, 
ŻE UCZNIOWIE NIE SIEDZĄ W ŁAWKACH, ALE RAZEM Z PEDAGOGIEM 
PRACUJĄ PRZY OWALNYM STOLE. NAUCZYCIEL MA TU BYĆ PARTNEREM, 
KTÓRY STYMULUJE ROZWÓJ PRZEZ ROZMOWĘ I DYSKUSJĘ 

| 32 

| 33 

| 34 

| 35 
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DO DYSPOZYCJI 
UCZNIÓW 
PRZEWIDZIANO MIĘDZY 
INNYMI SALĘ MUZYCZNĄ 
ZE STUDIEM NAGRAŃ, 
STUDIO FOTOGRAFICZNE, 
AUDYTORIUM TEATRALNE 
I STUMETROWĄ 
PRACOWNIĘ 
ARTYSTYCZNĄ. 
W WIĘKSZOŚCI 
WNĘTRZ DOMINUJĄ 
NIEOTYNKOWANE 
BLOCZKI, ŚCIANY Z 
ARCHITEKTONICZNEGO 
BETONU I ODSŁANIĘTE 
INSTALACJE 

| 38 

| 37 
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36, 37 | Sala do zajęć muzycznych
z pochłaniaczami dźwięku na ścianach. 
W surowych wnętrzach szkoły dominują 
ściany z betonu architektonicznego 
i odsłonięte instalacje
38 | Ponaddwustumetrowa sala 
audytoryjna
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A High School in Wilanów 
District in Warsaw
Wilanów is one of the 
youngest district in 
Warsaw, inhabited mostly 
by young professionals. 
Although 20 years ago it 
had a local masterplan, 
public services lost to de-
velopers, who preferred to 
construct elegant apart-
ment houses; in effect, all 
the schools in the district 
inhabited by 10,000 people 
are located along one street. 
The newest one, Akademeia 
High School, is a private 
undertaking run along 
the lines of British col-
leges. The focus is on col-
laboration and interaction 
between teachers and stu-
dents, and among students 
themselves. The design is a 
result of a closed competi-
tion; the winner , medusa 
group from Upper Silesia, 
proposed a C-shaped build-
ing with a green lawn; its 
most characteristic feature 
are wide  flights of stairs 
running from the lawn 
to the green roof terrace. 
The building itself is very 
simple, of grey-plastered 
concrete, but “wrapped” 
in lattice-like screens 
of Siberian larch. Also 
inside, the finishing is 
very austere. Apart from 
classrooms, various labs, 
library etc. the school of-
fers an art studio, a music 
room and an auditorium, 
along with many com-
mon spaces.

LIFESTYLE’OWA, MONOCHROMATYCZNA GRAFIKA NA ŚCIANACH 
Z POWTARZAJĄCYM SIĘ MOTYWEM CHŁOPCA-PRZEWODNIKA, 
SYGNALIZUJE PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SZKOŁY

| 40 
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39, 40 | W sali gimnastycznej, tak 
jak w pozostałych częściach budynku, 
dominują surowe materiały;
FOT. 1, 16-22, 24 JULIUSZ SOKOŁOWSKI;
FOT. 23, 25-38 JĘDRZEJ SOKOŁOWSKI


