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Supersam 
 
Z Wikipedii 

Supersam – większy sklep samoobsługowy (stąd 
nazwa), najczęściej z artykułami spożywczymi, chemią 
gospodarczą itp. 

Supersam był powierzchniowo większy od samu, a 
mniejszy od megasamu. 

Supersamy w  Polsce zaczęły powstawać w okresie 
późnego PRKu. Stanowiły drogę pod rozwój 
dzisiejszych supermarketów, a następnie 
hipermarketów. 
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Supersam 
 
 
Pierwszy supersam, od którego nazwy własnej 

Supersam pochodzi nazwa gatunku, powstał już w 
1962 w Warszawie przy pl. Unii Lubelskiej, ul. 
Puławska 2. Był to nowatorsko skonstruowany 
budynek, z dachem na zasadzie  tensegryczności 
zawieszonym i utrzymywanym w miejscu za pomocą 
dźwigarów i stalowych lin, projektu Jerzego 
Hryniewieckiego i obecnego profesora 
emerytowanego architektury Massachussetts 
Institute of Technology, Wacława Zalewskiego.  

(Wiki, 2012) 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
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Supersam to jeden z najbardziej nieodżałowanych współczesnych 
budynków, jakie zniknęły w ostatnich latach z powierzchni miasta. To 
był genialny projekt: nowatorska konstrukcja i niezwykły kształt, które 
znane były w środowiskach architektów i krytyków sztuki na całym 
świecie. 
Był to pierwszy z wielu supersamów, jakie powstały w Polsce w latach 
PRL. Autorami projektu byli Jerzy Hryniewiecki (architektura) i Wacław 
Zalewski (konstrukcja), obydwaj stworzyli niezwykły budynek. 
Unikalna konstrukcja dachu polegała na zastosowaniu układu tzw. 
tensegrity (przypisywany Richardowi Buckminster Fuller i Kennethowi 
Snelsonowi wynalazek formy konstrukcyjnej, polegającej na 
wzajemnej stabilizacji elementów rozciąganych i ściskanych). Dach 
zawieszony i utrzymywany był w miejscu za pomocą dźwigarów i 
stalowych lin. Takie rozwiązanie zastosowano w Polsce po raz 
pierwszy. (Klimat Warszawy, 2012) 
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Foto by: Max Cegielski, Fresk w barze przy Supersamie 



Foto by: Hanna Rechowicz, sztuka ścienna w Supersamie 
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Supersam 
 Mimo przeprowadzonej przez znawców architektury 

kampanii na rzecz uratowania budynku przed 
zniszczeniem jako cenny zabytek architekturalny PRL-u 
i unikatowy projekt budowlany na swoje czasy, 
Supersam został rozebrany w grudniu 2006, w celu 
przygotowania miejsca na konstrukcję bardziej 
lukratywnego budynku. 

(Design po polsku, 2012) 
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Chomicki i Wencel , 2012 

Przewidujemy, że Przystanek Supersam 
zastąpi obecną wiatę przystankową na 
Placu Unii Lubelskiej blisko miejsca, w 
którym stał do niedawna budynek 
Supersamu. Zadaszenie wiaty 
przystankowej składa się z fragmentu 
dachu Supersamu odtworzonego w 
mniejszej skali. 



 Zastosowanie cytatu z architektury 
Supersamu daje szansę na zapoznanie się z 
awangardowym dziełem architektury, które 
na oczach mieszkańców Warszawy właśnie 
przestało istnieć, a jednocześnie stwarza 
tło zdarzeń eksponujących człowieka - 
użytkownika przystanku. 
Zależy nam na tym, aby projekt przystanku 
był odbierany raczej w kategorii hołdu 
złożonego twórcom Supersamu. Cytujemy 
jedynie oryginalną formę i używamy jej w 
nowym kontekście. Postrzegamy 
Przystanek Supersam jako punkt wyjścia do 
upowszechnienia dyskusji na temat 
konieczności ochrony wybitnych dzieł 
polskiej architektury powstałej po II wojnie 
światowej. 
(Chomicki i Wencel, 2012)  

Projekt: Chomicki, 2007 



Foto by: Marcin M.: Na 10 minut przed 
ostatecznym zamknięciem 
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Pomimo fali protestów środowisk architektury i sztuki i okolicznych 
mieszkańców, w grudniu 2006 budynek został rozebrany pod 
budowę nowego obiektu. Ówczesny konserwator zabytków 
dwukrotnie wydał zgodę na rozebranie budynku, pomimo odwołań. 
Powoływano się na ekspertyzę wykonaną przez profesora 
Kazimierza Szulborskiego z Politechniki Warszawskiej. Wynikało z 
niej, że dach Supersamu w każdej chwili może runąć, bo 
przekorodowane są stalowe liny, które go podtrzymują. W obronie 
budynku stanął konstruktor i współprojektant budynku Stanisław 
Kuś, który uznał, że budynek można naprawić w dwa tygodnie: 

„[N]ie ma na świecie takiej konstrukcji, której nie da się 
naprawić [...]. Wystarczy wymienić cięgna sprężające (czyli 
kable wykonane z wiązek stalowych prętów). Mosty 
podwieszane jak Siekierkowski czy Świętokrzyski mają 
podobne. Wyjmujemy stare kable, wkładamy nowe. I po 
krzyku.„  

(Klimat Warszawy, 2012) 
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Źródła informacji o Supersamie 

http://www.artmuseum.pl/archiwa.php?l=0&a=
2&skrot=792  

http://www.sztuka.net/palio/html.run?_Instanc
e=www.sztuka.net.pl&_PageID=853&newsId=
5080&_cms=newser&_CheckSum=-
1423320422  

http://www.klimatwarszawy.pl/stary-
mokotow/supersam  
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