
Od 2022 roku we współpracy z m. st. Warszawa i w porozumieniu z Centrum Łowicka, 
OW SARP staje się organizatorem wydarzenia  „Plany na przyszłość”, kontynuując idee 
i założenia projektu. Uważamy, że projekt jest nie tylko idealną platformą integracji 
środowiska architektonicznego, ale przede wszystkim promocji architektury wśród 
mieszkańców i gości odwiedzających Warszawę. Dlatego naszym nadrzędnym 
celem będą działania programowe wokół projektu mające na celu popularyzację 
architektury i urbanistyki jako ważnych dziedzin życia społecznego. By nawiązać 
do dotychczasowej tożsamości projektu a jednocześnie podkreślić jego nowy 
wyraz, pod skrzydłami OW SARP, chcemy dodać do nazwy projektu słowo 
„laboratorium”, by podkreślić wartości związane z walorem edukacyjnym „Planów…”, 
interdyscyplinarnością architektury i otwartym dialogiem z publicznością.
Bardzo nam się marzy, by architektura była postrzegana społecznie jako dziedzina 
potrzebna i bliska życiu, a architekci nawiązali dialog ze swoimi odbiorcami. 

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie pracowanie działające w Polsce, a projektujące 
dla Warszawy, o zgłoszenie projektów, które moglibyśmy zaprezentować 
na corocznej wystawie, którą planujemy otworzyć 1 lipca 2022 r w ZODIAKu 
Warszawskim Pawilonie Architektury.

 
Każda edycja projektu „Plany na przyszłość/ LAB” będzie miała temat nadrzędny, 

który będziemy się starali eksponować w wydarzeniach towarzyszących. Zgłoszony 
projekt nie musi być powiązany z nadrzędnym tematem „Planów na przyszłość/ 
LAB”, ale może. 

Nie mogąc być obojętnym wobec obecnych dramatycznych zdarzeń na Ukrainie, 
proponujemy, by tegoroczna edycja „Planów na przyszłość/ LAB” przyjrzała się 
tematowi „Architektury w kryzysie”. 

Oprócz prezentacji Waszych prac będziemy starać się angażować chętne 
pracownie, reprezentujących je architektów i architektki do wypowiedzi, wykładów, 
prowadzenia warsztatów. W tym roku chcemy się skupić na procesie powstawania 
projektów, będą nas interesować związki przyczynowo skutkowe, które doprowadziły 
do decyzji projektowych, twórczych, wpływających na ostateczny kształt projektów, 
by uczynić projekty bardziej komunikatywne dla odbiorców wystawy, którzy nie są 
zawodowo powiązani z architekturą. 

Mając głęboką nadzieję, że nawiążecie z nami współpracę, w załączeniu wysyłamy 
formularz zgłoszeniowy i opis tegorocznego projektu, serdecznie pozdrawiamy,
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