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Informacja prasowa
Kultowe miejsca warszawskiej Woli na antysmogowym muralu w centrum miasta
Pączkarnia z Górczewskiej, Rondo Daszyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego
– to tylko kilka popularnych miejsc na mapie warszawskiej Woli, które przedstawiono
na nowym, antysmogowym muralu przy ul. Wolskiej. Za jego projekt odpowiada
Bakcyl Studio. Grafika nawiązuje do współczesnej, skandynawskiej szkoły
minimalistycznego rysunku 2D – nie bez powodu. Pomysłodawcą muralu jest bowiem
Skanska, która na Woli rozpoczęła realizację swojej nowej inwestycji mieszkaniowej,
przyczyniając się tym samym do rewitalizacji tej części Warszawy.
Antysmogowy mural przy ul. Wolskiej jest ukłonem w stronę topografii i historii warszawskiej
Woli. Projekt przedstawia ilustracje kultowych miejsc tej części miasta – m.in.: Muzeum
Powstania Warszawskiego, Stację Muzeum, Rondo Daszyńskiego, Dworzec Zachodni oraz
EXPO XXI, łącząc je z ilustracją zupełnie nowej przestrzeni. Jest nią osiedle NU! Warszawa
Wola, czyli inwestycja skandynawskiego dewelopera – spółki mieszkaniowej Skanska.
Rewitalizacja warszawskiej Woli
Powodem, dla którego Skanska postanowiła stworzyć mural w przestrzeni miejskiej, była
chęć “przywitania się” z mieszkańcami dzielnicy, w której rozpoczęła realizację nowej
inwestycji – NU! Warszawa Wola. Powstanie osiedla jest również związane z rewitalizacją
jego pobliskiej okolicy. Deweloper wyremontuje odcinek ul. Kolejowej oraz wybuduje tu nowe
chodniki i ścieżkę rowerową. Projekt Skanska zakłada także powstanie nowych obiektów
usługowych i przestrzeni rekreacyjnych – m.in. zupełnie nowego parku, dostępnego dla
wszystkich mieszkańców Warszawy.
- Stworzenie muralu było dla nas atrakcyjnym sposobem na wyraźne zaznaczenie tego, że
przystąpiliśmy do realizacji wieloetapowego osiedla w tej części miasta. Projekt grafiki ma
formę swoistego planu dzielnicy i wprost nawiązuje do topografii prężnie rozwijającej się
Woli. Co więcej, mural ilustruje lokalizację naszej inwestycji względem najbardziej
popularnych punktów orientacyjnych w okolicy – mówi Aleksandra Goller, Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Z kolei jego antysmogowe
właściwości wpisują się w proekologiczne działania naszej firmy oraz w „zielone”
rozwiązania, które stosujemy we wszystkich naszych inwestycjach mieszkaniowych –
dodaje.
Mural antysmogowy – jak działa?
Antysmogowe właściwości muralu to efekt zastosowania specjalnych farb fotokatalitycznych.
To właśnie one, pod wpływem światła, unieszkodliwiają cząstki tlenku azotu, znajdujące się
w powietrzu - są to jedne z najbardziej niebezpiecznych składowych smogu. Badając
skuteczność specjalistycznych farb na budynkach w Manili, udowodniono, że w przeciągu 6
miesięcy redukcja szkodliwych cząstek zmniejszyła się o 26% w stosunku do sytuacji
wyjściowej1. Co więcej, szacuje się, że 1 m kw. powierzchni pomalowanej farbą
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“Powierzchnie fotokatalityczne: korzyści dla środowiska”, Transport Research Arena Europe, 2010.

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

fotokatalityczną, oczyszcza powietrze w takim stopniu, w jakim robi to średniej wielkości
drzewo. Z kolei mural Skanska zajmuje ponad 196 m kw. ściany budynku.
Ilustracje w skandynawskim stylu
Twórcy muralu postanowili odwołać się do skandynawskich korzeni Skanska oraz do
współczesnej stylistyki szwedzkiego, minimalistycznego rysunku w wymiarze 2D. W ten
sposób powstała estetyczna, a jednocześnie prosta grafika, która harmonijnie wpisuje się w
otoczenie.
- Nasz projekt bazował na idei skandynawskiej prostoty. To koncept, który z jednej strony
pomógł nam bezpośrednio nawiązać do szwedzkiego rodowodu Skanska, a z drugiej
stworzyć atrakcyjną i przejrzystą ilustrację – mówi Bartosz Podlewski z Bakcyl Studio. –
Oczywiście nie mogliśmy przy tym zapomnieć o odbiorcach muralu – przechodniach i
kierowcach, którzy na odczytanie i rozszyfrowanie komunikatu mogą poświęcić od kilku do
kilkunastu sekund. Ważne było więc, by z łatwością mogli rozpoznać zaproponowany przez
nas plan dzielnicy oraz odnaleźć na nim kultowe miejsca warszawskiej Woli – dodaje.

Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, PR Manager, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, e-mail:
mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,
Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99
Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
The Skanska Group
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa.
Dostarczamy innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około
35 000 pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK.
Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad
130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do
projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o
zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych
dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm
House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji
w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap
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4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM,
Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski
projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją
środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe,
owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim
rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna
Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz
“Twórcy Przestrzeni” „ Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: https://mieszkaj.skanska.pl/
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