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MAKAA

MAKAA to zespół  architektów, którego celem jest tworzenie architektury najwyższej 
jakości. Katarzyna Waloryszak i Marcin Waloryszak, założyciele pracowni, ukończyli 
uczelnie architektoniczne w Polsce,  Francji i Finlandii. Posiadają także wiedzę z dziedziny 
zarządzania projektami. Doświadczenie zdobywali pracując w renomowanych 
pracowniach architektonicznych w Paryżu i Warszawie. Współtworzyli projekty: 
Apartamentowiec Złota 44 w Warszawie, we współpracy ze Studio Daniel Libeskind, 
Centrum Biznesowe Paris Trocadero w prestiżowym otoczeniu wieży Eiffla w Paryżu, 
Radisson Resort & Spa Hotel na Krymie, Centrum Biurowo-Technologiczne Halliburton 
w Kampinosie, Wiśniowy „F” Business Park w Warszawie. Są autorami prestiżowych 
wystaw dla Elle Decoration w CSW w Warszawie oraz na festiwalach Designu w Łodzi 
i Poznaniu. Recenzenci i felietoniści „Architektury - Murator”.
Projekty wykonują w najnowocześniejszych sytemach  oprogramowań stosując 
m.in technologię BIM, narzędzie, które umożliwia koordynację wszystkich dziedzin 
składających się na proces inwestycji budowlanej, pozwalające tym samym 
zoptymalizować koszty inwestycji.  Główni projektanci pracowni posiadają uprawnienia 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Są członkami IARP 
i SARP.
MAKAA specjalizuje się w indywidualnych projektach domów jednorodzinnych, 
budynkach biurowych oraz aranżacjach wnętrz komercyjnych.  

MAKAA is a team of architects whose aim is to create architecture of the highest 
quality. Katarzyna Waloryszak and Marcin Waloryszak, the founders of the studio, 
gained their experience studying architecture and Project Management in Poland, 
France and Finland, working at renowned architectural firms in Paris and Warsaw. 
They are co-authors of the projects: The Złota 44 apartment building in Warsaw, 
in collaboration with Studio Daniel Libeskind, the Business Centre Paris Trocadero – 
situated in prestigious surroundings of Eiffel Tower in Paris, Radisson Resort & Spa 
Hotel in Crimea, the Halliburton Technical and Office Centre in Kampinos, the Wiśniowy 
F Business Park in Warsaw. They have also created prestigious exhibitions for Elle 
Decoration in Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw and at the 
Design Festivals in Łódż and Poznań. Reviewers and columnists for “Architektura - 
Murator”.
They realise projects in BIM technology in a way which significantly improves the 
coordination of different parts of investment and enables its costs to be optimised. 
The studio’s main designers are authorised to design without limits in the architectural 
specialisation. They are members of IARP and SARP.
MAKAA specialises in individual projects of detached houses, office buildings 
and arrangements of commercial interiors. 

MAKAAGROUP

ROZBRAT 44A
00-419 WARSZAWA

0048 22465 88 40 
0048 605 308 804 

MAKAA@MAKAA.PL

WWW.MAKAA.PL

Klienci | Clients 
 
1500m2 
At Kearney
Artelia/Coteba 
Biuro1
Deloitte 
Elle Decoration
Łódź Art Center 
Magellan 
Mikronet 
MedicMar/Beurer
Provident
Shell
Virako Sp. z o.o.
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Monopolis to projekt rewitalizacji historycznych zakładów Polmos, 
jednego z najbardziej charakterystycznych zabytkowych zespołów 
pofabrycznych w Łodzi. Projekt zakłada realizację centrum biurowo-
usługowego charakteryzującego się wyjątkowym połączeniem 
historycznej i nowoczesnej architektury. 
W skład nowoprojektowanej części wchodzą trzy budynki biurowe 
klasy A o powierzchni GLA 21750m2, wraz z centrum konferencyjnym  
zapewniającym  jego pełną obsługę. Odmienna charakterystyka 
starych i nowych obiektów daje pretekst ku temu, by stworzyć 
w Monopolis miejsca pracy odpowiadające na oczekiwania różnych 
klientów. Znaleźć tu będzie można nowoczesne przestrzenie biurowe, 
mające spełniać wysokie wymagania najemców, oraz utrzymane 
w klimacie industrialnym biura w głównym budynku zabytkowym. 
Dopełnieniem zespołu są fabryczne wnętrza z restauracjami, 
kawiarniami, winiarnią, sklepami typu boutique, galerią sztuki, 
atelier artystów, muzeum produkcji wódki oraz teatrem, jak 
również miejsca odpoczynku takie jak: basen, SPA i sala fitness.  
W Monopolis zaprojektowano szereg usług mających odpowiadać 
na zapotrzebowania osób tu pracujących. Zespół posiada 
dwupoziomowy garaż podziemny na ponad 420 miejsc parkingowych 
oraz specjalne pomieszczenia na rowery. 

Monopolis is a project to revitalise the historic Polmos plant, one of the 
most characteristic vintage former factories in Łódź. The project 
involves the creation of a business and service centre characterized 
by an exceptional combination of historic and modern architecture. 
The newly designed part includes three A class office buildings with 
a GLA of 21,750m2, along with a conference centre ensuring it is fully 
serviced The differing characteristics of the old and new objects 
serves as a pretext to create new work places in Monopolis which 
correspond to the expectations of different customers. It will be home 
to modern office spaces, which are to satisfy the high expectations 
of the tenants, and the main historic section will house offices with 
an industrial feel. 
The complex will be complemented by the historical factory interior 
with restaurants, cafés, a wine bar, boutiques, an art gallery, artists’ 
studios, a museum of vodka production and a theatre, as well as such 
leisure venues as a pool, spa and gym.  A range of services have 
been designed at Monopolis to meet the needs of the people working 
hereThe complex has a two-storey underground garage with over 
420 parking spaces and special spaces for bicycles. The essential 
intention is an open public space with meeting places, the opportunity 
to rest and relax, aimed at integrating the previously closed complex 
with the rest of the city.

MONOPOLIS
MONOPOLIS

ZESPÓŁ BIUROWO - USŁUGOWY - 
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO 
KOMPLEKSU POFABRYCZNEGO 
BUSINES CENTER - REVITALISATION OF 
POSTINDUSTRIAL BUILDING COMPLEX

2012 - 2015

ŁÓDŹ
LODZ

35 000 m2

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
CONCEPT PLANNING PERMISSION
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Wizja projektu zainspirowana została historią łódzkich zakładów wódczanych, a ograniczenia 
wynikające ze skomplikowanego układu działki stały się wartością, która ostatecznie 
uformowała bryły nowych budynków oraz przestrzeń pomiędzy nimi.  Priorytetem założenia 
koncepcyjnego było, aby forma nowych budynków stanowiła tło dla historycznych zabytków. 
Jednocześnie,  wspólnie z nimi, tworząc wyrazisty zespół architektoniczny. Nowe budynki 
przenikają pomiędzy i ponad zabytkowymi niczym delikatna mgła, uzupełniając istniejące 
wijące się po terenie wąskie uliczki lub tworząc na ich zamknięciu małe place miejskie.  
Wysokiej klasy zabytki historyczne determinują oczekiwania co do jakości nowej zabudowy. 
Innowacyjność i reprezentacyjność zabytków z początku XX wieku jest zestawiona 
z najwyższej klasy nowoczesnymi technologiami i podejściem w projektowaniu architektury. 

The vision of the project was inspired by the history of the Lodz vodka factories, and the 
limitations resulting from the complicated layout of the plot of land became a factor which 
ultimately shaped the bodies of the new buildings and the space between them.  The priority of the 
conceptual assumption was for the form of the new buildings to serve as a background for the 
historical monuments, while at the same time forming a distinctive architectural complex along 
with them. The new buildings were to mingle between and above the historic ones like a delicate 
mist, complementing the existing narrow alleyways winding through the terrain, or creating 
little urban squares at their ends.  Top class historic monuments determine the expectations 
with regard to the quality of the new construction. The innovativeness and splendour of the early 
20th century monuments is juxtaposed with state of the art modern technologies and approach 
in the design of architecture.
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DOM H
H HOUSE

Otwarty krajobraz mazowieckiej wsi, rozległe szerokie pola 
sięgające po horyzont oraz charakterystyczne aleje wierzbowe to 
niezwykłe tło dla projektu domu. 
Podłużny plan budynku koresponduje z kubaturą sąsiedniej 
zabudowy zagrodowej, znajdującej się w otoczeniu.
Niemal całkowicie otwarty na południe, od północy ograniczony 
jest masywną ścianą, w której wycięte są jedynie wąskie szczeliny 
kadrujące widoki na rozciągający się po horyzont, wiejski krajobraz. 
Strukturę domu ukształtował podział na różnego rodzaju strefy, 
w ramach założonych modułów. Wzdłuż poziomej linii budynku daje 
się rozróżnić strefę dzienną i nocną. Wyodrębniliśmy także podział 
na „ trzy domy” – każdy przeznaczony dla innego pokolenia rodziny. 
Istotnym pomysłem była także aranżacja przenikających się stref 
domu i ogrodu, poprzez wcinające się we wnętrza kubatury tarasy. 

The open landscape of the Mazovian countryside, broad, rolling fields 
stretching to the horizon and the characteristic willow avenues form 
an exceptional backdrop for the project of the house.
The oblong plan of the building corresponds to the volume of the 
neighbouring enclosure.
Almost completely open to the south, it is bound from the north by 
a massive wall, into which have been cut narrow apertures framing 
the views of the rural landscape stretching out towards the horizon. 
The structure of the house is shaped by the division into different 
types of zones as part of the modules used. Day and night zones can 
be discerned along the horizontal line of the building. We have also 
included a division into “three houses”, each intended for a different 
generation of the family. Another basic idea was the arrangement 
of intertwining house and garden zones, with the indentation of the 
terrace area into the interior. 

2013 - 2016

SARNOWA GÓRA
SARNOWA GORA

350 m2

W TARKCIE REALIZACJI 
UNDER CONSTRUCTION
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DOM 69
69 HOUSE

Dom na skarpie, położony w pięknym krajobrazie, pośród 
zagęszczającej się wkoło zabudowy zaprojektowany został jako 
zazębiająca się struktura dwóch brył.
Pomysł na budynek daje opisać się przez logo 69. Koncepcja domu 
polega na utworzeniu prostej kompozycji, z której wynika funkcja 
oraz układu funkcji, z którego wynika forma. 

The house on an embankment, located in a beautiful landscape 
thickening around the building, has been designed as an interlocking 
construction of two blocks.  
The idea behind the building can be described by the 69 logo. The 
concept of the house consists of creating a simple composition which 
define the function, and an arrangement of the function which defines 
the form.

2012

GDYNIA
Gdynia

180 m2

KONCEPCJA
CONCEPT
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DOM KU

MODERNIZACJA
MAGAZYÓW

KU HOUSE

WAREHOUSES- RENOVATION

Projekt zakładał modernizacje starego domu wraz z rozbudową. 
Istniejący budynek był częścią charakterystycznej dla otoczenia 
zabudowy zagrodowej. Postanowiliśmy więc wyodrębnić dwie bryły 
starą i nową, podkreślając wartość tego co zastaliśmy, a dodając 
nowoczesną, szczerą wobec miejsca i czasu formę. 

Projekty modernizacji budynków przemysłowych zakładał poprawę 
jakości zniszczonych budynków magazynowych oraz  odświeżenie 
ich wyglądu przez nadanie nowego wyrazu estetycznego. Przyjęte 
rozwiązanie miało więc być przede wszystkim proste i współgrające 
z technologią użytkowania budynków. 

The project involves the modernisation and expansion of the old 
house. The existing building was part of an enclosed structure 
typical for these surroundings. We decided therefore to differentiate 
two blocks - old and new - to emphasise the value of what we found 
already standing here, while adding a new form which is modern 
and honest in terms of space and time. 

The projects for modernising the industrial buildings aim to improve 
the quality of the derelict warehouse buildings and refresh their 
appearance by providing them with a new aesthetic expression. The 
solution adopted was above all intended to be simple and match the 
building’s functional technology. 

2014
DOBIĘCIN
DOBIECIN

180 m2

KONCEPCJA
CONCEPT

MIKRONET WAREHOUSE
MAGAZYN MIKRONET

IKON WAREHOUSE
MAGAZYN IKON

2011

ŁÓDŹ
LODZ

ZREALIZOWANE
BUILT

2014

ŁÓDŹ
LODZ

ZREALIZOWANE
BUILT
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URZĄD MIASTA 
W KOŁOBRZEGU

GALERIA ARSENAŁ

HOTEL TOPACZ

KOLOBRZEG TOWN HALL

ARSENAL GALLERY

TOPACZ HOTEL

2012

2011

2012

KOŁOBRZEG
KOLOBRZEG

POZNAŃ
POZNAN

WROCŁAW
WROCLAW

2 500 m2

3 000 m2

2 800 m2

Projekt rozbudowy Urzędu Miasta w Kołobrzegu 
to odpowiedź na analizy uwarunkowań 
urbanistycznych i potrzeby definicji ważnej 
miejskiej przestrzeni publicznej. „Miejskiej” 
w znaczeniu „dla miasta”. Według koncepcji 
jeden z głównych placów w mieście, pełniący 
dotąd rolę skweru, zamieniony został na otwarty 
park-sad , w którym rozmieszczone zostały trzy 
budynki. Geometria założenia wynika  z układu 
historycznego. Do każdego z budynków natomiast 
przypisana została inna funkcja. Według potrzeby 
ekspozycji i dostępności dla odwiedzających. 
Rozmieszczenie obiektów, ich forma oraz 
zastosowane  materiały odnoszą się do priorytetów 
współczesnych obiektów urzędowych, takich jak 
stabilność, nowoczesność i transparentność. 

Projekt zakładał stworzenie obiektu dostojnego, jak 
przystało na lokalizacje na rynku Starego Miasta. 
Zależało nam na tym aby połączyć ascetyczną 
interpretacji łuków, powszechnych w historycznej 
architekturze Poznania, z modernistyczną 
kompozycją budynków poddanych przebudowie. 
Czarne, mocne, nowoczesne, ale proste bryły stają 
w kontraście do filigranowych, kolorowych pierzei 
okalających rynek.

Formę smukłej dynamicznej bryły budynku, której 
poszczególne kondygnacje wyginają się w różnych 
kierunkach, zbudowaliśmy analizując widoki oraz 
potrzebę zamknięcia i otwarcia się funkcji obiektu. 
Priorytetem było uzyskanie jak największej 
efektywność zabudowy na niewielkiej ale bardzo 
cennej powierzchni wyspy.

The rebuilding project for Kołobrzeg Town 
Hall is a response to an analysis of the urban 
conditions and the need to define an important 
public municipal space. “Municipal” in the sense 
of “for the city” was how this definition was to be 
reinterpreted in the architectural concept. The 
assumptions consisted of three buildings arranged 
in an agreeable public space. Geometry of its plan 
composition results from  the historic layout. Each 
of the buildings has been assigned a different 
function. The arrangement of the objects, their form 
and the materials used refer to the main objectives 
of contemporary municipal office buildings, such as 
stability, modernity and transparency. 

The project involved the creation of the kind of stately 
structure which its Old Town location called for. Our 
aim was to combine an ascetic interpretation of the 
arches, ubiquitous in Poznań’s historic architecture, 
with the modernist composition of the restructured 
buildings. Black, powerful and modern, yet simple, 
blocks in contrast with the dainty coloured frontages 
encircling the market square.

We built the form of the slender and dynamic body 
of the building, whose individual storeys bend 
in different directions, by analysing the views 
and the needs for the function of the building to open 
and shut. It was a priority to achieve the greatest 
possible grandeur for the construction on the small 
but very valuable surface of the island.

DOM KU
KU HOUSE
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BIURO 1
COWORKING OFFICE

Wspólne przestrzenie pracy, skupiające ludzi różnych profesji, przyjęły 
się jako  nowy, sposób  rozwijania małych firm reprezentowanych 
przez ludzi wolnych zawodów. Potrzeby wynikające z takiego stylu 
pracy stały się natomiast pretekstem do uzyskania ciekawych 
rozwiązań aranżacji biur. Biuro 1 to projekt mobilnej i nowoczesnej 
przestrzeni coworkingowej. Został zrealizowany w historycznym 
budynku Fabryki Koronek w Warszawie, który z miejsca dodaje 
szlachetności jego wnętrzom. Klarowna w układzie przestrzeń, 
podzielona została na strefy wejścia oraz pracy o różnym stopniu 
intymności,  od open-space, przez wygrodzone częściowo , po 
całkowicie domknięte gabinety czy salę konferencyjną. Dominująca 
biel oraz naturalna struktura materiałów posadzek oraz drewna 
mebli korespondują z surowością obiektu industrialnego. Specjalnie 
dla tej przestrzeni zaprojektowaliśmy meble, tabliczki firmowe, 
pojemniki do przechowywania dokumentów, kolorowe skrzynki na 
korespondencję. 

The common working spaces concentrating people from different 
professions, have been taken as a new way to develop small 
companies represented by people in freelance jobs. The needs which 
arise from such a working style serve as a starting point to achieve 
interesting solutions for office arrangements. Biuro 1 is a design 
for a mobile and modern co-working space. It was realised in the 
historic premises of the Lace Factory in Warsaw, which in itself 
ennobles its interiors. The space, clear in its layout, has been divided 
into an entrance area and working area with different degrees 
of intimacy, from open space, through partially partitioned to the 
completely closed off offices and conference room. The dominant 
white and natural structure of the floor materials and wood of the 
furniture corresponds to the rawness of the industrial object. We 
have designed furniture, company name plaques, document holders 
and coloured boxes for correspondence, specially for this space. 

2010-2011
WARSZAWA
WARSAW

200 m2

ZREALIZOWANE
BUILT

PRZESTRZENIE WSPÓLNE 
W BIUROWCU FORUM 76
COMMON SPACES IN
FORUM 76 OFFICE BUILDING

2014
ŁÓDŹ
LODZ

60 m2

PROJEKT
DESIGN
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AULA WYŻSZEGO SEMINARIUM 
DUCHOWNEGO W ŁODZI

ARANŻACJA BIURA
DLA AT KEARNEY

ASSEMBLY HALL IN A SEMINARY OF LODZ

AT KEARNEY 
OFFICE ARANGEMENT 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi powierzyło nam projekt 
modernizacji swojej siedziby, w tym, zbudowanej w latach 80-tych, 
sali wielofunkcyjnej. Wyzwaniem stała się różnorodność funkcji 
pomieszczenia, co wymusiło np. stworzenie systemu ruchomych 
paneli okiennych dających możliwość aranżacji zarówno akustycznej 
jak i funkcjonalnej. Prosta forma, wysokiej jakości materiały 
i dbałość o rozwiązania akustyczne to priorytety nowoprojektowanej 
przestrzeni, która po remoncie ma stać się funkcjonalną 
i reprezentacyjną, dostępną szerszym niż dotąd użytkownikom.

Aranżacja nowego biura polskiego oddziału lidera wśród  firm 
doradczych w historycznych wnętrzach pałacu biskupiego na Podwalu 
w Warszawie. Nowoczesny styl  pracy oraz dbałość o wizerunek 
utożsamiany z nobilitującą lokalizacją stały się podstawowym 
kluczem w dobieraniu form podczas tworzenia się projektu. Część 
biura znajdowała się na poddaszu, krytego  klasyczną  drewnianą 
więźbą. Skośna konstrukcja dachu była silnym kontekstem  wnętrza, 
który w projekcie został podkreślony poprzez trójkątne podziały 
czarno-białych płaszczyzn. Tak powstała reinterpretacja pałacowej 
ornamentyki we współczesnym języku architektury.

The Higher Seminary in Łódź has entrusted us the project to mod-
ernise its headquarters, including a multifunctional hall built in the 
1980s. The varied nature of the room’s functions posed a challenge, 
which meant a system of moving window panels had to be created to 
enable both acoustic and functional arrangements The simple form, 
high quality materials and attention paid to the acoustic solutions are 
the priorities of the newly designed space which, after the renovation, 
is to become first and foremost functional and grand. 

The arrangement of the new office of the Polish branch of this 
leading consultancy company in the interiors of the episcopal Palace 
at Podwale in Warsaw. The modern style of the work and the care 
for its image associated with its noble location have become the key 
concern in selecting forms when creating the design. Part of the 
office is located in the attic, covered by a classic wooden roof truss. 
We decided to emphasizethis powerful space-defining element by 
the shapes of triangual divisions between black and white surfaces.  
This is how the palatial ornamentation was reinterpreted in the 
contemporary architectural language.

2014-2015

2012

ŁÓDŹ
LODZ

WARSZAWA
WARSAW

140 m2

180 m2

W TRAKCIE REALIZACJI
UNDER CONSTRUCTION

PROJEKT
DESIGN



ARANŻACJE WYSTAW
EXHIBITION ARRANGEMENTS

Cykliczna wystawa młodych projektantów organizowana 
przez Elle Decoration to wydarzenie wśród polskich twórców 
sztuki użytkowej. Kolejna edycja wystawy zlokalizowana była 
we wnętrzach Zamku Ujazdowskiego, warszawskiego CSW.  
Takie miejsce wymaga niezwykłego podejścia do aranżacji. 
Łuki sklepień krzyżowych rysujących ostre linie w przestrzeni, 
kontrastujące z ciężkimi filarami stały się inspiracją dla 
zaprojektowanych form. Elementy organizujące przestrzeń 
oraz stanowiące przegrody pomiędzy eksponatami są zatem 
silnie zaakcentowanymi liniami, tworzącymi jednocześnie 
delikatne i subtelne tło. 

Festiwal Łódź Design od lat identyfikuje się z atmosferą 
pofabrycznej Łodzi. Pomysł na projekt aranżacji wystawy 
inspirowany był scenerią starych tkalni. Delikatne przesłony 
tworzą przegrody pomiędzy poszczególnymi wystawcami. 

The Łódź Design Festival has for years identified itself 
with the atmosphere of postindutrial Lodz.  The idea for the 
arrangement of the exhibition came from this very scenery 
of the weaving mill. Delicate screens separate the individual 
exhibitors. 

Instalacja, z setek oranżowych kul, w przestrzeni miejskiej 
zwracająca uwagę na relacje w miejskiej przestrzeni 
publicznej.

The public installation from hundreds of orange spheres draws 
attention to the spatial relationships in urban public places.

The regular exhibition of young designers organised by Elle 
Decoration is a major event in the world of Polish creators of  
applied art. The latest edition of the exhibition was held in the 
setting of Ujazdowski Castle, Warsaw’s CSW.  Such a place 
requires an unusual approach to arranging. The arches of the 
cross vaults which trace sharp lines in space, contrast with the 
heavy pillars to form an inspiration for the forms designed. The 
elements which organise the space and constitute partitions 
between the exhibits are thus strongly accented lines 
simultaneously, forming a subtle, gentle background. 

ARANŻACJA WYSTAWY
W CENTRUM SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ W WARSZAWIE

ARANŻACJA PRZESTRZENI FESTIWALOWEJ 
ŁÓDŹ DESIGN 2010

INSTALACJA MIEJSKA
RE_FRESH OFFICE

EXHIBITION ARRANGEMENT 
IN CONTEMPORARY ART CENTRE

EXHIBITION ARRANGEMENT FOR LODZ DESIGN 2010

CITY INSTALLATION RE_FRESH OFFICE

2013
WARSZAWA
WARSAW

2010
ŁÓDŹ
LODZ

2010
ŁÓDŹ
LODZ

P
R

A
W

A
 A

U
TO

R
S

K
IE

 Z
A

S
TR

ZE
ŻO

N
E 

| 
A

LL
 R

IG
H

TS
 R

ES
ER

VE
D

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

M
A

K
A

A
 2

01
5


