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TWaRz bIznesU

Ulica Wieczorka –
w zieleni, bezpieczna
dla pieszych

i rowerzystów, oaza życia
towarzyskiego, zamiast
pustej przestrzeni
zalewanej w godzinach
szczytu samochodami.
kłodnica „odzyskana” dla
miasta i mieszkańców. Hale
po dawnej Fabryce Drutu
zaadaptowane na biura,
sale konferencyjne, obiekty
kulturalno-oświatowe
i usługowe… To niektóre
z pomysłów na ożywienie
śródmieścia Gliwic, których
autorem jest Damian
kałdonek: właściciel
pracowni architektonicznej
PROjaRCH. Dowód, że są
czymś więcej niż „bujanie
w obłokach”, stanowi nowa
siedziba jego
firmy – rewitalizowana
kamienica na gliwickiej
starówce. 

Na sie dzi bę pra cow ni ar chi tekt wy -
brał bu dy nek nie co scho wa ny, ale in -
try gu ją cy. Daw no te mu (gdy Szkol na
na zy wa ła się jesz cze Schul gas se) w je -
go piw ni cach ma ga zy no wa no pół tu sze,
u gó ry pro wa dzo no pro duk cję oraz
sprze daż wę dlin. Śla dem po daw nej
rzeź ni są bia łe ce gły na ścia nach i skle -
pio nych stro pach par te ru. Bu dy nek
prze szedł grun tow ny re mont dzię ki
po przed nie mu go spo da rzo wi nie ru -
cho mo ści. Za spra wą Kał don ka wnę -
trza zy ska ły de si gner ski, su ro wy sznyt
(nie otyn ko wa ne, ce gla ne mu ry, be to -
no we i me ta lo we ele men ty wy po sa że -
nia). Au tor skim po my słem ar chi tek ta
jest atrium z zie le nią w środ ku kwar -
ta łu, w miej scu daw ne go go spo dar cze -
go po dwór ka, oraz wy ko rzy sta nie po -
zo sta łej czę ści da chu przy bu dów ki
w ofi cy nie na ko lej ny ogród.

Dla cze go ty le uwa gi po świę ca my
me ta mor fo zie, ja ką prze szła sie dzi ba
pra cow ni? Bo wła śnie w re wi ta li za cji,
oży wia niu i przy go to wa niu daw nych
miejsc do speł nia nia no wych funk cji
gli wic ki ar chi tekt wi dzi szan sę dla
peł niej szej re ali za cji idei „zrów no wa -
żo ne go roz wo ju”. 

– Zga dzam się z opi nią, że pro fe sja
ar chi tek ta to za wód za ufa nia pu blicz -
ne go. Uwa żam, że – z ra cji wie dzy
i umie jęt no ści – ma my okre ślo ne obo -
wiąz ki wo bec miej sca, w któ rym ży je -
my, i lu dzi, z któ ry mi je współ dzie li -
my. Nie mam mi sji do speł nie nia,
a ra czej po czu cie spo łecz nej od po -
wie dzial no ści (rów nież ja ko przed się -
bior ca) za znacz nie wię cej niż sie bie,
bli skich czy oso by z ze spo łu.

Kał do nek wraz ze swo im ze spo łem
roz po czął dzia ła nia nad wdro że niem
idei przy wró ce nia do „ży cia” śród -
miej skie go frag men tu Kłod ni cy
(przy czym za strze ga, że cho dzi o dzia -
ła nia, któ re re al nie zmie nią ob li cze
kłod nic kie go brze gu – na po czą tek
frag men ta rycz nie). 

– Sta le wra cam też do szki ców, do -
pra co wu ję kon cep cję zmia ny wi ze -
run ku uli cy Wie czor ka – co raz po pu -

lar niej sze go miej sca spo tkań. Punk tem
doj ścia po win no być po sze rze nie „ofer -
ty” tej prze strze ni przy jed no cze snym
„za pro sze niu” użyt kow ni ków do jej
współ dzie le nia, a na wet współ go spo -
da rze nia prze strze nią. 

Kał do nek nie jest w tych dą że niach
osa mot nio ny – roz ma wia z przed sta wi -
cie la mi gli wic kie go ma gi stra tu, pro mu -
je po mysł wśród ko le gów i za przy jaź -
nio nych przed się bior ców.

Za po wo dze niem je go ini cja tyw
prze ma wia ją już zre ali zo wa ne przed -
się wzię cia re wi ta li za cyj ne. PROjARCH
od po wia da za me ta mor fo zę bu dyn -
ków na le żą cych do sie ci „Dia ment”
(ho te le w Za brzu, Gli wi cach i Ka to wi -
cach – wspól nie z KWADRO BA),
ada pta cję kom plek su biu ro wo -pro duk -
cyj ne go w sta rej ce giel ni w Pie ka rach
Ślą skich, prze bu do wę obiek tów na te -
re nie daw nych Za kła dów Na praw -
czych Ta bo ru Ko le jo we go w Gli wi cach
czy wresz cie od re stau ro wa nie za byt ko -
wej ka mie ni cy przy ul. 1-go Ma ja
w Ka to wi cach. W naj bliż szym cza sie
ar chi tek tów PROjARCHu cze ka ją pra -
ce nad prze kształ ce niem po fa brycz nych
bu dyn ków na te re nie przy ul. Du bo is.
Być mo że to wła śnie tam pra cow nia bę -
dzie mia ła no wą (ko lej ną?) sie dzi bę.
Wstęp ną kon cep cję moż na już obej rzeć
na stro nie www.pro jarch.eu

Zmia ny i mo der ni za cje prze strze ni
pu blicz nej wy ma ga ją rów nież mniej
spek ta ku lar nych, ale nie zwy kle po -
trzeb nych dzia łań od dol nych. Dla bo -
ha te ra na sze go ar ty ku łu istot nym dzia -
ła niem wspie ra ją cym jest sze ro ko ro -
zu mia na edu ka cja ar chi tek to nicz na.
Dla te go pro wa dzi cykl warsz ta tów
z ar chi tek tu ry i urba ni sty ki dla naj młod -
szych. Efek tem ta kich za jęć by ły ma -
kie ty osie dli zro bio ne przez przed -
szko la ków i uczniów szko ły pod sta wo -
wej. Ar chi tekt ma już pla ny na ko lej -
ne warsz ta ty – tym ra zem chce po ka -
zać dzie ciom, jak po wsta je dom.
A z my ślą o nie co star szych uczniach,
np. li ce ali stach, pla nu je przy go to wać
za ję cia z two rze nia me bli, któ re ma ją

przy go to wać do lep sze go zro zu mie nia
re wi ta li za cji i tzw. de sign thin king. 

– Spójrz my na ta ki przy kład – Da -
mian Kał do nek bie rze do rąk przed miot,
któ ry wy glą da jak be to no wy ta bo ret,
a oka zu je się be to no wą kształt ką – ko -
ryt kiem od wad nia ją cym. – Do cze pi li -
śmy do „ra mion” kó łecz ka i ma my go -
to wy me bel. Je śli do da my de skę
na sztorc – otrzy ma my krze sło. Mo że -
my rów nież po ło żyć ta ki pre fa bry kat
„na ple cy”, do ło żyć blat i cie szyć się
wy jąt ko wo ory gi nal nym sto łem.

Nie tu zin ko wy spo sób trak to wa nia
rze czy i prze strze ni czy wy do by wa nie
ukry te go po ten cja łu z ma te ria łu i miejsc
nie mo że dzi wić – ma my prze cież
do czy nie nia z twa rzą jed nej z naj bar -
dziej zna nych gli wic kich pra cow ni,
lau re atem wie lu kon kur sów i na gród.
Ostat nim z suk ce sów jest wy róż nie nie
przez mie sięcz nik „Ar chi tek tu ra – Mu -
ra tor”. Pro jekt do mu jed no ro dzin ne go
je go au tor stwa zna lazł się w pre sti żo -
wej pu bli ka cji „Pięk ne do my 2016”. 

Pierw sze suk ce sy przy szły, za nim
roz wi nął wła sną dzia łal ność go spo -
dar czą. Je go pra cę dy plo mo wą na Wy -
dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej

(wy ko na ną wspól nie z Agniesz ką Ba -
ry łą -Po lak) To wa rzy stwo Urba ni stów
Pol skich wy róż ni ło ty tu łem „Dy plom
Ro ku 1996”. Po tem by ły na gro dy
za pro jek ty (np. re wi ta li za cji ryn ku
w Biel sku -Bia łej) przy go to wa ne wspól -
nie z dr. Sta ni sła wem Les sa erem – pro -
mo to rem je go pra cy ma gi ster skiej,
życz li wie wspie ra ją cym je go za wo do -
wy roz wój w ra mach współ pra cy z fir -
mą P. A. NOVA. Wśród wie lu wdro -
żo nych kon cep cji wra że nie ro bi jed na
z ostat nich – cał ko wi ta prze bu do wa
i roz bu do wa pe ere low skie go ho te lu
w Li ma no wej. Efekt tej zmia ny (wy róż -
nio ny przez śro do wi sko ho te lar skie)
rów nież moż na zo ba czyć na stro nie in -
ter ne to wej pra cow ni.

– PROjARCH re ali zu je pro jek ty
za rów no dla pry wat nych in we sto rów,
jak i przed sta wi cie li sek to ra biz ne so we -
go. Ma my w swo im do rob ku po nad sto
re ali za cji w ca łej Pol sce. Wśród tych
znaj du ją cych się na te re nie Gli wic
war to wy mie nić część bu dyn ków Fu -
tu re Pro ces sing (No we Gli wi ce przy
ul. Boj kow skiej) czy licz ne re ali za cje
na te re nach KSSE: np. ostat ni pro jekt
wnętrz w no wym bu dyn ku biu ro wo -

-pro duk cyj nym fir my AIUT – mó wi ar -
chi tekt. 

Kał do nek nie jest ro do wi tym gli wi -
cza ni nem. Uro dził się i do ra stał w Za -
brzu, tam skoń czył tech ni kum bu dow -
la ne. Od za wsze za pa lo ny ki bic pił ki
noż nej, w ju nior skich la tach – czyn ny
za wod nik. Z na szym mia stem zwią za -
ła go de cy zja o wy bo rze uczel ni. Jak
mó wi, z Gli wi ca mi łą czy go nie po wta -
rzal na at mos fe ra, lu dzie i – rzecz ja -
sna – ar chi tek tu ra. 

– Jest tyl ko jesz cze jed no rów nie ma -
gicz ne miej sce. To Ju ra Kra kow sko -
-Czę sto chow ska, któ rą lu bię za jej od -
mien ność i sym bio zę: kra jo bra zu, kli -
ma tu ostań ców ar chi tek tu ry – pod kre -
śla. – Tam, w oto cze niu wa pien nych
ostań ców, chcę zre ali zo wać jed no
z mo ich pro jek to wych ma rzeń – „Dom
Ju raj ski”. 

Choć za strze ga, że ze wzglę du
na ilość pro wa dzo nych pro jek tów to ra -
czej od le głe pla ny – na ich re ali za cję
z pew no ścią znaj dzie czas, bo pro jek -
to wa nie i my śle nie o ar chi tek tu rze to dla
Da mia na Kał don ka nie tyl ko za wód, ale
przede wszyst kim spo sób na ży cie…

(pik)

Da mian kał do nek 
– ar chi tekt z po wo ła nia 

Po wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi -
cach dys po nu je na stę pu ją cy mi ofer ta -
mi: 

npra cow nik ob słu gi pie ców – wy -
kształ ce nie śred nie za wo do we, do -
świad cze nie w ob słu dze urzą dzeń
ener ge tycz nych, upraw nie nia SEP
G3, pra ce przy ob słu dze urzą dzeń
ener ge tycz nych, pie ce, su szar ki, pra -
ce po moc ni cze, dwie zmia ny, pra ca
w Gli wi cach, 

n me cha nik sa mo cho do wy – wy -
kształ ce nie za wo do we, pra wo jaz dy,
na pra wa sa mo cho dów oraz ma szyn:
ubi jak, mi ni ko par ka, pół eta tu, pra ca
w Gli wi cach,
n ope ra tor CNC – wy kształ ce nie

śred nie tech nicz ne, umie jęt ność ob słu -
gi kom pu te ra, zna jo mość ry sun ku tech -
nicz ne go oraz pro gra mu AutoCAD,
trzy zmia ny, pra ca w Gli wi cach,
n spe dy tor – lo gi styk – wy kształ -

ce nie śred nie, do świad cze nie za wo do -

we mi le wi dzia ne, pla no wa nie trans por -
tu, pra ce biu ro we, kon takt z kon tra hen -
ta mi, pra ca w Za brzu,
n ope ra tor wóz ka wi dło we -

go – upraw nie nia do ob słu gi wóz ka
z wy mia ną bu tli ga zo wych, do świad -
cze nie w pra cy na po dob nym sta no wi -
sku, trzy zmia ny, pra ca w Gli wi cach,
n fry zjer – wy kształ ce nie za wo do -

we kie run ko we z ty tu łem cze lad ni ka,
fry zjer stwo dam sko -mę skie, dwie zmia -
ny, pra ca w Knu ro wie.

POszUkIWany, POszUkIWana

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt
osobisty w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku,

w godz. 8.00 – 14.30, tel. 32 231 18 41.


