
 

KONKURS FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? 

Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo. V edycja Konkursu FUTUWAWA organizowana 

przez M.st. Warszawę i Fundację Puszka jak zawsze poszukuje wizjonerskich pomysłów na 

przyszłość. Tym razem osadza je jednak w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w 

powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. 

Jednym z nich jest pytanie: „Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat?”. 

Do włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zapraszamy profesjonalistów, 

amatorów, młodzież i najmłodszych (w kategorii FUTUWAWKA).  

Odpowiedź na pytanie konkursowe może być sformułowana w postaci konkretnego rozwiązania 

albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. 

Interesują nas różne dziedziny, od antropologii, socjologii, ekologii i ekonomii, przez sztukę, 

filozofię i futurologię, po architekturę i urbanistykę. Pomysły oceni interdyscyplinarne Jury, dlatego 

można je nadsyłać w różnych formach. Można narysować komiks, napisać opowiadanie, nakręcić 

wideo lub zrobić kolaż lub makietę. Mile widziane są wszystkie środki wyrazu.  

Propozycje konkursowe mogą: 



– łączyć zamieszkiwanie z szerszym namysłem nad różnymi wymiarami życia w mieście 

przyszłości: relacjami międzyludzkimi i międzygatunkowymi, przestrzeniami wspólnymi, 

pracą, odpoczynkiem, edukacją, mobilnością, dostępnością itp.,  

– odnosić się do wyzwań, przed jakimi stoi Warszawa przyszłości (do znalezienia na stronie 

Konkursu), 

– tworzyć miejski ekosystem przyszłości, 

– proponować zupełnie nowe rozwiązania, dziś z pozoru niemożliwe do realizacji, 

– rozwijać kontekst mieszkania również w wymiarze niefizycznym, przenosić się w 

rzeczywistość cyfrową czy hybrydową. 

W skład Jury wchodzą:  

Przedstawiciele M.st. Warszawy: 

– Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy), 

– Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego), 

– Monika Konrad (dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii 

Rozwoju), 

oraz eksperci : 

– Justyna Biernacka (architektka, doktorantka SGH, sustainability managing partner w firmie 

doradczej Materiality), 

– Joanna Erbel (socjolożka, ekspertka ds. mieszkaniowych, Laboratorium Rynku Najmu), 

– Aleksandra Litorowicz (prezeska Fundacji Puszka, FUTUWAWA, School of Ideas 

Uniwersytetu SWPS), 

– Zbigniew Maćków (architekt, założyciel Maćków Pracownia Projektowa i Gęsto – think 

tanku o przyszłości zamieszkiwania), 

– Aleksandra Przegalińska (prorektorka ds. współpracy międzynarodowej oraz etyki i 

społecznej odpowiedzialności Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka AI), 

– Filip Springer (pisarz i fotograf, Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie), 

– Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, redaktorka naczelna 

„Notesu na 6 Tygodni”). 

   

Dodatkowo od 26 kwietnia do 17 maja 2021 roku na stronie Mieszkamy.futuwawa.pl będzie trwało 

głosowanie publiczności. 

Pula nagród w Konkursie to 15 000 zł oraz liczne nagrody rzeczowe, w tym książki o mieście i 

przyszłości, a także tablet graficzny w kategorii FUTUWAWKA.  



Projekty, które Jury uzna za najciekawsze, zostaną również pokazane na wystawie w ZODIAKU 

Warszawskim Pawilonie Architektury – prezentacja planowana jest na czerwiec 2021 roku. 

Na zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia 2021 roku.  

Więcej informacji, regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 

Mieszkamy.futuwawa.pl 

Organizatorzy: M.st. Warszawa i  Fundacja Puszka 

Patroni medialni: „Notes na 6 Tygodni”, „Magazyn Miasta”, „Architektura & Biznes”, „RZUT”


