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R O Z M O W A  /  P A R t n e R e M  R O Z M O W y  j e s t  t A c i t  d e v e l O P M e n t  P O l s k A  j s 

g Zacznijmy przewrotnie – kamie-
nica, wieżowiec czy willa na obrzeżach?
B o r o w s k i  Śliwka, gruszka czy jabłko? 
Jedno, drugie i trzecie. Są takie obszary 
w mieście, gdzie powinno się budować 
wieżowce i takie, gdzie wysokościowce  
nie powinny się pojawić. Największa podaż 
mieszkań w Warszawie, podobnie jak 
w wielu innych miastach Polski, występuje 
w segmencie mieszkań w dużych blokach. 
Jest to wynikiem budownictwa poprzed-
niej epoki. Natomiast w przypadku wie-
żowców podaż mieszkań jest wciąż bardzo 
niewielka, chociaż sytuacja się powoli 
zmienia. W Polsce budowanie wysoko-
ściowców stało się symbolem sukcesu,  
rozwoju. Obrazki z Singapuru, Dubaju, 
Chicago czy Manhattanu stały się 
wyznacznikiem jak powinno wyglądać 
miasto. 

g Bukareszt Paryżem Południa, 
Sztokholm Wenecją Północy, a Warszawa 
Manhattanem Europy?
B o r o w s k i  Kolejne 10 czy 15 wieżowców  
nie uczynią z Warszawy Manhattanu. Być 
może warunki społeczno-gospodarcze 
doprowadzą do tego, że powstanie jeszcze 
kilka wieżowców, aczkolwiek myślę, że 
biorąc pod uwagę ogromną nadprodukcję 
biur, poczekamy z tą falą jeszcze z 10, 15 lat. 

g Dlaczego w innych miastach 
europejskich wysokościowce budowane 
są poza centrami miast – np. La Defense, 
dzielnica „czterech wież” w Madrycie czy 
Uno City w Wiedniu, a w Warszawie sta-
wiamy je w ścisłym centrum?
B o r o w s k i  Dotykamy szalenie ważnego, 
a może nawet najważniejszego zagadnie-
nia związanego z budową miast. 
Tworzenie centrów biznesowych wynika 
z potrzeby skoncentrowania ludzi pracują-
cych w jednym miejscu. Takie rozwiązanie 

daje wiele zalet zarówno dla miasta, jak 
i z perspektywy wykonywanych profesji. 
Utworzenie paryskiego La Defense na 
beznadziejnym z punktu widzenia miasta 
terenie wynika z postrzegania miasta 
w szerszej skali. Dzielnica ta stanowi głów-
ne centrum biznesowe we Francji. Na jej 
zachodnim krańcu znajduje się „dwudzie-
stowieczna wersja Łuku Triumfalnego”, 
jak określa się Grande Arche zaprojekto-
wany przez Johanna Otto von Spreckel-
sena. W Paryżu wieżowce buduje się 
wyłącznie w tej części miasta. Poza jednym 
wyjątkiem – Tour Montparnasse, co jest 
uznane obecnie za wypadek przy pracy. 

g Mówi się, że z wieży roztacza się 
najpiękniejszy widok na Paryż, bo jest to 
jedyne miejsce, z którego jej nie widać.
B o r o w s k i  Podobnie mówi się o Pałacu 
Kultury. W odniesieniu do wielu miast 
europejskich przyjęto założenie, że ich  
tradycyjna sylwetka, która ukonstytuowała 
się w okresie urbanizacji w latach 30. i póź-
niej, w latach 50., kiedy w krajobrazie 
dominowały wieże kościelne, powinna 
pozostać niezmienna. W takich miastach 
wieżowce powstawały tylko wtedy, gdy 
z jakichś powodów urbaniści lub politycy 
uważali, że istnieją specjalne okoliczności, 
aby zrobić wyjątek i złamać tę zasadę. 

g W Polsce sytuacja wygląda nieco 
inaczej…
B o r o w s k i  W Polsce nie ma przekonania 
o tym, że przestrzeń można kształtować 
świadomie, aby osiągnąć jakiś cel. Panuje 
przeświadczenie, że niewidzialna ręka 
rynku w jakiś sposób wszystko ureguluje. 
Jestem przekonany, że większość polity-
ków nie czuje odpowiedzialności za prze-
strzeń, jaką czują ich koledzy z Danii, 
Szwecji, Holandii, Niemiec czy Francji. 
Źródłem problemu jest oczywiście  
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konsensus wśród obywateli. Nie można 
tworzyć prawa, które jest w kosmicznym 
stosunku do tego, jaka jest świadomość 
ludzi. Dzisiaj wszyscy narzekają na ogrom-
ną ilość reklamy zewnętrznej, która 
zawłaszczyła przestrzeń. A dlaczego  
nie zawłaszczyła jej gdzie indziej? 

g A jednak sporo się u nas zmienia. 
W Warszawie za chwilę otwarcie drugiej 
linii metra, mamy też koszykowy Stadion 
Narodowy…
B o r o w s k i  Budowa metra jest czymś banal-
nym. Metra buduje się w Europie od 
ponad 100 lat. Jest to szalenie drogie  
rozwiązanie. Nie jestem pewien, czy nie 
lepszy jest rozwój naziemnych linii tram-
wajowych, kolei jednoszynowej. Jednak 
wszyscy jesteśmy świadomi politycznego 
znaczenia metra w Warszawie… 

g Powstają też apartamen- 
towce w prestiżowych lokalizacjach. 
Mieszkanie w chmurach to nowa moda 
w Polsce?
B o r o w s k i  Być może chodzi tu o modę. 
Tych prawdziwych wieżowców aparta-
mentowców jest jednak niewiele  
– Cosmopolitan w Warszawie, Sea Towers 
w Gdyni, Sky Tower we Wrocławiu.  
Jest też  Złota 44, która na razie nie  
sprzedaje mieszkań. Z tego grona jedynie 
Cosmopolitan oferuje gotowe apartamen-
ty w centrum miasta. 

g Czym się wyróżnia Cosmo-
politan spośród innych wieżowców  
zbudowanych po 1989 roku?
B o r o w s k i  Budynek został zaprojektowany 
przez światowej sławy architekta Helmuta 
Jahna. Projekt został uznany za najlepszy 
w konkursie ze względu na elegancję 
i powściągliwą bryłę. To jedyny aparta-
mentowiec w Polsce położony w sercu 
miasta, który oferuje wykończone miesz-
kania o wysokim standardzie.

g Aby zamieszkać w Cosmopo-
litanie wystarczy więc wino, dwa kieliszki 
i dobre towarzystwo?
B o r o w s k i  Niektórzy mówią, że przyda się 
też materac i świece. Chociaż mamy też 
ładną i wygodną podłogę (śmiech). Tak  
rzeczywiście jest. Mieszkańcy, którzy 
wprowadzili się w czerwcu, opowiadali,  
że pierwsze noce spędzili w fantastyczny 
sposób. Mając w mieszkaniu okna od sufitu 
do podłogi czuli warszawski Manhattan. 
Światła ulicy, Złotych Tarasów, Pałac 
Kultury. To tworzy nieziemską atmosferę. 

g Jak wysoko trzeba mieszkać,  
aby tego doświadczyć?

B o r o w s k i  Wieżowiec ma 44 piętra i 160 
metrów wysokości. Są osoby, które wolą 
mieszkać w chmurach i takie, które cenią 
bliskość miasta. Mamy 236 mieszkań, 
z których ponad połowa jest już sprzedana. 

g Im lepszy widok, tym wyższa 
cena mieszkania?
B o r o w s k i  Cena jest uzależniona jedynie  
od piętra, nie od tego na którą stronę 
Warszawy ma widok właściciel  mieszka-
nia. Trudno powiedzieć czy bardziej atrak-
cyjny jest wschód, czy zachód słońca nad 
Warszawą. W dobrym towarzystwie oba 
wydają się równie atrakcyjne. 

g Mieszkanie w chmurach to luk-
sus na jaki decydują się tylko bogaci 
ludzie z grubym portfelem, aby pochwa-
lić się przed kolegami z klubu golfowego 
apartamentem w centrum stolicy?
B o r o w s k i  Codziennie zastanawiamy się 
nad tym, co łączy naszych nabywców.   
Są nimi zamożni ludzie z całej Polski,  
z USA, Izraela, Szwecji czy Grenoble.  
Przeważnie biznesmeni. Są mieszkańcy 

w wieku 70 lat i więcej, ale również dzieci, 
które miały szczęście do bogatych rodzi-
ców. Łączy ich świadomość, że mieszkanie 
w Cosmopolitanie to coś wyjątkowego. 
Poszukują produktu na najwyższym 
poziomie i w świetnej lokalizacji. Nie chcą 
też sami urządzać mieszkania. 

g Mają dosyć kłótni z żoną na 
temat mebli w kuchni?
B o r o w s k i  Mają bogate doświadczenia, nie 
zawsze najlepsze, związane z wykańcza-
niem domów, apartamentów i nie chcą 
tego powtarzać. Poszukują gotowego roz-
wiązania, z którym nie będą mieć dodatko-
wych problemów. Myślę, że przypadnie  
im do gustu wiele funkcjonalnych rozwią-
zań i materiały, które zastosowaliśmy  
do wykończenia wnętrz. Na przykład 
w naszych garderobach znajdują się pod-
świetlane od środka szafy, wysokie na  
260 centymetrów ze szklanymi drzwiczka-
mi, tak aby było widać co jest w środku.
 
g Cosmopolitan to miejsce  
dla playboya?
B o r o w s k i  Zdecydowanie. W Polsce nie ma 
drugiego takiego domu. Wnętrze 

Cosmopolitana, od recepcji aż po dach, 
przypomina bardziej galerię sztuki niż 
apartamenty. Playboy doceni również oto-
czenie. Wie, że w sąsiedztwie wieżowca 
znajduje się wszystko, co odpowiada jego 
wyrafinowanemu gustowi.  Po mięso na bef-
sztyka wybierze się do Hali Mirowskiej, 
następnie przespaceruje się Ogrodem 
Saskim, by dojść do Opery i na Stare Miasto. 
W przyszłym roku na patio na parterze wie-
żowca znajdzie się pierwsza w Polsce 
restauracja światowej sieci Benihana. Jej 
sercem jest stół teppanyaki, przy którym 
goście mogą rozkoszować się posiłkiem 
oglądając w akcji mistrzów kuchni japoń-
skiej. Będzie to kolejne miejsce, które wzbo-
gaci bezpośrednią okolicę wieżowca. 

g Życie w wieżowcu w centrum 
może rozleniwić? Podobno mieszkaniem 
w Cosmopolitanie można sterować za 
pomocą iPada.
B o r o w s k i  Trzeba tylko wiedzieć, gdzie 
nacisnąć (śmiech). Wszystkie mieszkania są 
wyposażone w inteligentny system zarzą-
dzania mieszkaniem HMS, za pomocą 

którego można sterować oświetleniem, 
ogrzewaniem, roletami czy klimatyzacją 
wykorzystując do tego celu smartfony 
i tablety. Do wyłącznej dyspozycji miesz-
kańców jest strefa relaksu zlokalizowana 
na 4. piętrze, a w niej jacuzzi, sale klubowe,  
fitness oraz ogromny zielony taras z trawą, 
krzewami i kwiatami z widokiem na ul. 
Emilii Plater i plac Grzybowski. Jesteśmy 
w sercu miasta. Tutaj zawsze coś się dzieje,
 więc na lenistwo i nudę nie ma miejsca. 

g Na koniec subiektywny ranking 
najlepszych budynków mieszkalnych na 
świecie wg Michała Borowskiego.
B o r o w s k i  Mój wybór będzie uzależniony 
od lokalizacji. Z pewnością znajdzie się  
w nim kamienica w Saint Germain w Pa- 
ryżu – tam są śliczne stare domy. Kilka 
świetnych inwestycji w Mediolanie – pro-
jekty Daniela Libeskinda, Zahy Hadid  
czy Bosco Verticale – wyjątkowy budynek, 
który wygląda jak pionowy las. Każdy taras 
ma dwa piętra wysokości, na których rosną 
drzewa. Na liście nie może też zabraknąć 
loftu z TriBeCa (dolna część Manhattanu). 
Dodałbym jeszcze dom w londyńskim 
Kensington albo Notting Hill. ‡
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Dla playboya willa to przeżytek. Będzie mieszkał  
na przedmieściach i dojeżdżał? Playboy porusza się  
rowerem, pieszo, a piękny samochód czeka na niego 

w podziemnym garażu.


