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Konkurs o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków 
im. prof. Bohdana Lisowskiego powstał z inicjatywy 
i pod kierunkiem Emilii Walczewskiej w 2011 roku. 
Przyznawane jest ono szczególnie uzdolnionym 
studentom Wydziałów Architektury krakowskich 
uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie 
I stopień studiów, uzyskali tytuł inżyniera architekta 
i kontynuują naukę na studiach magisterskich 
(II stopnia). Ocenie Jury podlegały złożone przez 
uczestników konkursu portfolio. W dziesięciu edycjach 
Stypendium udział wzięło 278 studentów z trzech 
krakowskich uczelni (Politechniki Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki — 225; Krakowskiej Akademii 
im. Jana Frycza Modrzewskiego — 30; Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki — 23). Przyznano 
11 stypendiów i 38 wyróżnień na łączną kwotę 
101 500 zł. Zaproszenia na praktyki zawodowe 
otrzymało 45 uczestników konkursu.

Patronem Stypendium jest prof. Bohdan Lisowski 
(1924–1992) — postać owiana legendą na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej, wspominana 
i cytowana do dziś. Erudyta, zagorzały modernista, 
charyzmatyczny wykładowca. Bohdan Lisowski 
miał szerokie i wielowątkowe zainteresowania, co 
znalazło wyraz w jego pracy badawczej i naukowej. 
Miał dwóch mistrzów: w twórczości architektonicznej 
— Le Corbusiera, w pracy naukowej i teoretycznej — 
profesora Juliusza Żórawskiego, którego uznawał za 
niekwestionowany autorytet w dziedzinie kompozycji 
i estetyki architektonicznej. Na wykłady profesora 
Lisowskiego, wygłaszane na wielu uczelniach oraz 
w krakowskim oddziale SARP, przychodziły tłumy.

Swoje wystąpienia ilustrował niezliczoną ilością 
wspaniałych przezroczy. Fotografowanie było 
jego kolejną wielką pasją. Jest autorem wielu 
cennych prac naukowych, wraz z najważniejszą — 
systematyką architektury XX wieku Polski i Świata, 
a także znakomitych realizacji architektonicznych, 
m.in.: „Domu stu balkonów” w Krakowie przy 
ul.  Retoryka 4 (1961), biura projektów w Krakowie 
przy ul. Wielopole 17 (1952) oraz większych 
założeń: jak Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel” 
z przyległym osiedlem w Tarnowie (1952) czy 
Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Dębicy 
(1956), również wielu form przemysłowych, między 
innymi karoserii autobusowych Autosan i aparatów 
telefonicznych Telkom-Telos. 

Profesor Bohdan Lisowski działał społecznie w wielu 
stowarzyszeniach, był także prezesem krakowskiego 
oddziału SARP w latach 1966-69.

arch. Bohdan (Biś) LiSOwSKi 

Prezes SARP

arch. Marek KASzyńSKi 

Prezes SARP Oddział Kraków

dr arch. Piotr LewicKi 

KSK SARP Oddział Kraków

arch. Krystyna ŁyczAKOwSKA 

SARP Oddział Kraków

dr arch. Marta A. UrBAńSKA, prof. PK 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej  

SARP Oddział Kraków

prof. dr hab. inż. arch. Maciej zŁOwOdzKi 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej wyżyKOwSKi 

Główny Architekt Miasta Krakowa w latach 2002–2013  

SARP Oddział Kraków

arch. Tomasz BOBrOwSKi 

Główny Architekt Miasta Krakowa

dr hab. inż. arch. Bolesław STELMAch, prof. PŁ 

Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki 

Oddział Warszawski SARP

arch. Maciej MiŁOBędzKi 

Oddział Warszawski SARP 

arch. Witold zieLińSKi 

Wiceprzewodniczący Rady  

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP  

SARP Oddział Kraków

arch. Marek ByStrOń 

Laureat III edycji Stypendium

oraz gościnnie przedstawiciele Mecenasa Stypendium: 

arch. Magdalena SKOPLAK-Seweryn 

arch. Magdalena zieLińSKA-wArSzAwA 

arch. Jakub wAzOwicz

Jury



4 5

Kraków to miasto niepowtarzalne, wypełnione 
twórczą energią, harmonijnie łączące tradycję 
z nowoczesnością. Każdego roku mury 
renomowanych krakowskich uczelni opuszcza 
ponad 50 tysięcy wysoko wykwalifikowanych 
absolwentów, z których znaczna część pozostaje 
w mieście. Młodzi ludzie wybierają Kraków, 
ponieważ jest to miasto wielu możliwości: tętniący 
życiem, prężny ośrodek gospodarczy i ważne, 
europejskie centrum nowoczesnych usług 
biznesowych. Współpraca licznych instytucji 
badawczo-rozwojowych z uczelniami i firmami 
Krakowa czyni miasto jednym z wiodących 
ośrodków naukowych. Partnerstwo władz 
lokalnych, świata nauki i biznesu wpływa na rozwój 
całego regionu. 

Szczególne znaczenie dla Krakowa ma tradycja 
kształcenia na wydziałach architektury 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego 
oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. 
Absolwenci tych uczelni, podążając śladami Patrona 
Stypendium, przez lata dbali o kształt i prawidłowe 
funkcjonowanie miasta.

Architektura to niezwykła dziedzina sztuki. Tym 
trudniejsza, że jej dzieła powstają w bezpośredniej 
interakcji z użytkownikiem, którego subiektywne 
potrzeby muszą prędzej czy później zderzyć się 
z obiektywnymi uwarunkowaniami otoczenia. 
Każda, nawet najmniejsza inwestycja stanowi 

cząstkę większej całości, nieuchronnie wpływając 
na funkcjonalność, równowagę i spójność 
przestrzeni miejskiej. Od osób współtworzących 
krajobraz miasta wymagamy zatem zarówno 
odpowiedzialności za spełnianie potrzeb 
mieszkańców i kształtowanie estetycznych 
wzorców, jak też odwagi w tworzeniu śmiałych, 
pełnych rozmachu wizji. Rozwój współczesnej 
metropolii powinien znaleźć odzwierciedlenie 
w ładzie przestrzennym kształtującym jakość 
życia mieszkańców. Współczesne miasto 
potrzebuje przestrzeni „pozytywnej”, inspirującej 
do kreatywności, przyjaznej dla użytkowników. 
Procesy rozwojowe wymagają pogodzenia różnych, 
sprzecznych często interesów i potrzeb, tworzą 
nowe wymiary relacji społeczno-ekonomicznych, 
a w ślad za tym także przestrzennych, którym należy 
sprostać wykorzystując cały potencjał zasobów, 
wiedzy i innowacji. To poważne zadanie i nie można 
mu podołać bez szerokiego grona specjalistów, 
których wiedza i doświadczenie pozwolą na 
prowadzenie racjonalnej i zrównoważonej polityki 
rozwoju. Kształcenie nowych, profesjonalnych kadr 
o szczególnych predyspozycjach i umiejętnościach 
stanowi dziś nie tyle potrzebę, ile konieczność. 
Dlatego tak ważne jest dla Krakowa Stypendium 
Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana 
Lisowskiego, którego inicjatorom, patronom 
i darczyńcom należą się wyrazy najwyższego uznania.

Dotychczasowe dziesięć edycji tej cennej inicjatywy 
potwierdziło skuteczność takiej formy wsparcia 

i motywowania przyszłych twórców, wybitnie 
uzdolnionych studentów architektury naszych 
uczelni. Dzięki stypendium zyskują oni nowe 
możliwości rozwoju na kolejnych etapach edukacji. 

Jubileuszowa, 10. edycja Stypendium im. prof. 
Bohdana Lisowskiego jest okazją do złożenia 
gratulacji wszystkim Laureatom oraz zachęcenia 
pozostałych studentów do ubiegania się o nie 
w przyszłości. Liczę na to, że Państwa wytężona 
praca, kreatywność i twórcze zaangażowanie, 
przyniosą owoce w postaci wybitnych dzieł 
architektonicznych i urbanistycznych, które na trwałe 
wpiszą się w krajobraz naszego miasta, podtrzymując 
tradycje „krakowskiej szkoły architektury”.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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Z perspektywy 10 lat organizacji 
konkursu o Stypendium Twórcze 
SARP Oddział Kraków im. 
profesora Bohdana Lisowskiego 
— należy podkreślić „dobrą 
rękę” jury konkursowego do 
dokonywanych rozstrzygnięć. 
Każdy z Laureatów, niezależnie od 
dotychczasowego doświadczenia 
— już po otrzymaniu stypendium 
— zrobił znaczącą karierę na 
swojej drodze twórczej. To 
bardzo cieszy i dodatkowo 
motywuje do organizacji 

kolejnych edycji. Jednocześnie 
to wsparcie finansowe, 
nie będąc warunkowane 
wykonaniem konkretnego 
zadania czy koniecznością 
wydatkowania na określony cel, 
pozostawia Laureatom swobodę 
w dysponowaniu środkami.

Jako reprezentant najbliższej 
rodziny prof. Bohdana 
Lisowskiego jestem przekonany, 
że taka forma upamiętnienia 
Jego Osoby — przez coroczne 
wydarzenie o ewidentnie 
edukacyjnym charakterze — jest 
najlepszą z możliwych, gdyż 
idealnie wpisuje się w zawodowe 
życie znakomitego Dydaktyka.

Wydarzenie to stało się magnesem 
przyciągającym młodych ludzi 
do Stowarzyszenia Architektów 
Polskich w momencie, kiedy 
kontynuując naukę na studiach 
drugiego stopnia, mogą stać 
się pełnoprawnymi członkami 
Stowarzyszenia. Patron 
Stypendium pozostaje też 
w życzliwej pamięci kilku 
pokoleń architektów, którzy 
mieli możliwość zetknąć się 
z Profesorem podczas studiów czy 
dalszej kariery naukowej.

Profesor Bohdan Lisowski 
odszedł w wieku 68 lat i za 
swojego życia nie doczekał 
się wnuków. Uroczystości 
związane z ogłoszeniem wyników 
i wręczeniem stypendiów, 
rodzinnie pozwalają nam — trojgu 

Gdy w 2015 roku uchwalony 
został nowy Statut 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich (po kilkunastu latach 
obowiązywania poprzedniego), 
jedną z najważniejszych 
zmian było dopuszczenie do 
członkostwa osób posiadających 
dyplom wyższej uczelni w stopniu 
inżynierskim. Był to kolejny krok 
„otwierania” się Stowarzyszenia 
na młodych architektów.

SARP Oddział Kraków od 
wielu lat wspiera inicjatywy 
związane z adeptami zawodu, 
w tym szczególnie poprzez 
koło studenckie Kreatura 
(nazwa wywodząca się od 
słów kreacja i architektura). 
Co dwa lata kilkudziesięciu 
studentów włączonych jest 
w organizację Międzynarodowego 
Biennale Architektury. Co roku 
organizowany jest konkurs 
o Krakowską Nagrodę Dyplom 
Roku, którego laureaci często 
dostrzegani są również 
w zmaganiach o ogólnopolską 
Nagrodę Dyplom Roku. 

dzieciom Profesora — przybliżyć 
postać dziadka jego sześciorgu 
wnukom, które siłą rzeczy 
nie miały okazji Go poznać. 
Za tę sposobność jesteśmy 
szczególnie wdzięczni inicjatorce 
i pomysłodawczyni Stypendium — 
pani Emilii Walczewskiej.

Mamy pełne przekonanie, 
że przez te 10 edycji, dzięki 
naszym Darczyńcom 
i Mecenasom, udzieliliśmy 
wsparcia kilkudziesięciu młodym 
utalentowanym architektom. 
Patrząc na to co reprezentują 
sobą dzisiaj można zdecydowanie 
powiedzieć — warto było!

Biś Lisowski 
Prezes SARP

Nie mniej, dla wielu studentów to 
właśnie konkurs o Stypendium 
Twórcze SARP Oddział Kraków im. 
Profesora Bohdana Lisowskiego 
jest pierwszą szansą na poznanie 
Stowarzyszenia. Cieszy fakt, że 
wydarzenie to, zyskujące z każdą 
edycją coraz większą popularność 
daje, dzięki hojności darczyńców, 
możliwość realnego wsparcia 
laureatów w kontynuowaniu nauki 
na kolejnym etapie studiów 
i rozwijaniu pasji związanych 
z zawodem.

To niezwykłe szczęście móc 
kontynuować tak wspaniałą 
inicjatywę. Dokonania 
naszych laureatów pozwalają 
z optymizmem myśleć 
o przyszłości Stowarzyszenia 
i polskiej architektury!

 

Marek Kaszyński 
Prezes SARP Oddział Kraków
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W ramach programu Erasmus 
studiowała w Kopenhadze, gdzie 
równocześnie odbywała praktykę 
w PK3. Uczestniczyła wielokrotnie 
w studenckich wyjazdach 
naukowych i warsztatach 
projektowych, między innymi 
OSSA oraz Exploring The Public 
City. Reprezentowała Wydział 
Architektury PK na Festiwalu 
Nauki w Krakowie w 2008 roku.

Już od pierwszego roku studiów 
brała udział w licznych polskich 
i zagranicznych konkursach 
architektonicznych, wielokrotnie 
zdobywając nagrody i wyróżnienia, 
m.in. wyróżnienie II stopnia 
w konkursie na projekt łazienki 
KOŁO 2015. Współpracowała 
z wieloma architektami. Swoją 
karierę zawodową, już jako 
studentka, rozwijała w biurach 
takich jak: BudCud, PK3, BIG | 
Bjarke Ingels Group. Od 2016 roku 
pracuje w SOM | Skidmore, Owings 
& Merrill w San Francisco.

Współpracowała, we wszystkich 
etapach, przy 50 projektach 
(o łącznej powierzchni kilku 
milionów metrów kwadratowych), 
zlokalizowanych na całym 
świecie, o różnej skali i funkcji, 
np.: biurowej, mieszkaniowej, 
handlowo-usługowej, muzealnej, 
obiekcie sportowym czy projekcie 
nowego miasta. Obecnie projektuje 
drapacze chmur.  

Katarzyna Siedlecka

laureatka 
I edycji  
2011

ur. 1988 w Chicago

Absolwentka Wydziału 
Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Krakowskiej. Za 
swój dyplom Polskie Centrum 
Architektury, wykonany pod 
kierownictwem prof. dr. hab. 
inż. arch. Wojciecha Bulińskiego 
otrzymała wiele nominacji i nagród, 
m.in.: Krakowską Nagrodę SARP za 
Najlepszy Dyplom Roku; Nagrodę 
Hochtief Polska za najlepszą pracę 
dyplomową z zakresu architektury 
w Małopolsce; Nominację do 
Dorocznej Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 
2016; w konkursie Dyplom Roku 
im. Zbyszka Zawistowskiego 2016 
otrzymała wyróżnienie i Nagrodę 
Redakcji ARCH.

W sklepie na półkach, obok 
zestawów LEGO Architecture 
z budynkami zaprojektowanymi 
przez Franka Lloyda Wrighta czy 
Le Corbusiera, stoją dwa zestawy 
LEGO Architecture projektu 
The LEGO House, nad którym 
Laureatka pracowała przez dwa 
lata w pracowni BIG.

Od zawsze wiedziała, że zostanie 
architektem. Jako dziecko 
rysowała u boku Taty — architekta 
i fascynacja rysunkiem pozostała 
jej do dziś. Uważa rysunek za 
doskonałe narzędzie do pracy i nie 
tylko. Szkicowanie łączy również ze 
swoim zamiłowaniem do podróży. 
Z każdej swojej wycieczki wysyła 
ręcznie rysowane pocztówki.

Katarzyna uważa, że zawód 
architekta daje nieskończoną 
ilość możliwości i twierdzi, że 
do odważnych świat należy. 
Wykształcenie na polskich 
uczelniach pozwala jej pracować 
nad projektami w  najbardziej 
renomowanych pracowniach na 
całym świecie.

Polskie centrum Architektury

Projekt Polskiego Centrum 
Architektury to zespół budynków 
zlokalizowany przy Bulwarze 
Inflanckim w Krakowie. 

Zespół podzielony został na 
muzeum architektury, audytorium, 
małą galerię, centrum architekta, 
budynek administracji oraz 
kawiarnię. Budynki są między sobą 
powiązane, natomiast zostały 
zaprojektowane tak, by każda 
z części mogła funkcjonować 
samodzielnie. Podział na mniejsze 
bryły ma na celu pozostawienie 
charakteru działki i możliwie 
najwięcej drzew. W ten sposób 
powstał zespół zanurzonych 
w zieleni budynków o prostych 
bryłach, połączonych ze sobą 
podziemnym pierścieniem i placem 
zanurzonym w parku o jedną 
kondygnację. 

Na poziomie parku, zieleń 
przenika przez otwarte, 
zapraszające do środka partery 
zwiększając interakcje między 
zielenią, użytkownikami terenu 
a architekturą.
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Od czasu zostania Laureatką 
Stypendium Twórczego SARP 
Oddział Kraków im. Prof. Bohdana 
Lisowskiego, Katarzyna pracowała 
nad ponad 50 projektami o różnej 
skali, funkcji i lokalizacji na 
całym świecie. Od małej Toalety 
Publicznej (8); Muzeum Tirpitz (10); 
muzeum LEGO House; siedzibie 
firmy technologicznej o długości 
1,5 km (2) w Chinach; siedzibie 
firmy technologicznej w Kalifornii 
(4); centrum kongresowym 
w Chinach (7), butikowym hotelu 
w San Francisco (5), poprzez 
drapacze chmur: wieżowiec 
mieszkalny w Vancouver (1); 
budynek biurowy (3) San Francisco; 
wieżowiec hotelowy w Kalifornii 
170 m (6) i hotel w Chinach 200 m 
(9), aż po plany urbanistyczne 
małych miasteczek po wielkie 
miasta. Obecnie pracuje nad 
bliźniaczymi wieżami w Tajwanie 
o wys. 380 m.

dzieSięĆ LAt 
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BIG | Bjarke Ingels Group

2012–2014

SOM | Skidmore, Owings & 
Merrill

2016–

 
 
Podczas pracy w BIG — Bjarke 
Ingels Group — Katarzyna 
pracowała nad licznymi 
konkursami, koncepcjami 
i projektem wykonawczym z biura 
w Kopenhadze i Nowym Jorku. 
Brała udział m.in.: przy muzeum 
Tirpitz w Blavand czy niedawno 
oddanej do użytku spalarni śmieci 
CopenHill w Kopenhadze. 

Projekt, z którego jest najbardziej 
dumna to The LEGO House, 
nad którym pracowała przez 
dwa lata, od pierwszego szkicu 
koncepcyjnego po ostatni detal.

The LEGO House zlokalizowane 
jest w Billund w Danii. Jest 
to centrum doświadczeń 
o powierzchni 12 000 metrów 
kwadratowych. Obiekt składa 
się z 21 ogromnych, ułożonych 
na sobie klocków. Przestrzeń 
publiczna zakryta „chmurą 
klocków” z „wielkim tornado”, które 
„wciąga” do środka na wystawę.  
Projekt zdobył wiele nagród 
i nominacji, w tym nominację do 
nagrody im. Miesa van der Rohe 
2019.

Obecnie Katarzyna pracuje 
w Skidmore, Owings & Merrill 
w San Francisco jako senior 
architekt.

SOM jest jedną z największych 
pracowni architektonicznych na 
świecie. Założona osiemdziesiąt 
cztery lata temu, ma już ponad 
dziesięć tysięcy realizacji. 

Przez ostatnie 4 lata Katarzyna 
miała możliwość pracy przy 
bardzo różnorodnych projektach. 
Współpracowała z zespołem 
urbanistycznym przy projekcie 
wielokrotnie nagradzanego 
miasta Chengdu Tianfu w Chinach 
o powierzchni 10 × 10 km. Miała 
również okazję projektować 
120-metrowy wieżowiec 
mieszkalny w Vancouver. Kolejnym 
projektem, nad którym pracowała, 
to dokumentacja 115-metrowego 
budynku biurowego w San 
Francisco, który właśnie otrzymał 
pozwolenie na budowę. 

Praca w takich biurach to 
niesamowita przygoda. Można 
tam się nie tylko wiele nauczyć, 
ale także poznać wielu ciekawych 
ludzi, których pasją jest 
architektura.



14 15

ur. 1989 w Krakowie

Absolwentka Wydziału 
Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie oraz Studiów 
Podyplomowych w zakresie 
Edukacji Artystycznej.

Architekt wnętrz, designer,  
co-founder marki Wezen Light 
oraz Apari. Laureatka wielu 
ważnych nagród, m.in.: Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Stypendium 
im. Jana Matejki za wybitne 
osiągnięcia.

Od roku 2014 ściśle związana 
z biurem Konzept Architekci, jako 
główny Architekt Wnętrz. 
Specjalizuje się w kompleksowych 
projektach ekskluzywnych domów 
i apartamentów w nowoczesnym 
stylu.

Autorka kilkudziesięciu projektów 
zrealizowanych w macierzystym 
biurze dla klientów w Polsce i za 
granicą. Oprócz projektowania 
wnętrz, tworzy również wzory 
produktów użytkowych, takich 
jak kolekcje architektonicznych 
opraw oświetleniowych 
o minimalistycznym charakterze, 
a także elementy wyposażenia 
wnętrz sygnowane własnymi 
markami. Współzałożycielka 
marki Wezen Light oraz Apari, 
odpowiedzialna za część wizualną 
produktów oraz szeroko rozumiany 
branding obu marek.

Barbara OziębłO

laureatka 
II edycji
2012

W swoim zawodzie szczególną 
uwagę przywiązuje do 
funkcjonalności oraz detalu, 
zarówno pod względem 
estetycznym, jak i technicznym. 
Ponadto dużą wagę przykłada do 
roli, jaką w jej projektach odgrywa 
oświetlenie. Za jego pomocą nadaje 
klimat i podkreśla unikatowy 
charakter każdego wnętrza. 

Swoje inspiracje czerpie 
z bezpośredniego doświadczania 
przestrzeni, dlatego też tak istotną 
rolę odgrywają w jej życiu podróże. 
Chętnie wybieranym kierunkiem są 
Stany Zjednoczone, ze względu na 
wyjątkowy wpływ, jaki wywarły na 
nią architektura i sztuka Nowego 
Jorku.

wezen

Projekt opraw architektonicznych 
dla firmy WEZEN LIGHT

projekt z roku 2018 
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dom wwA

Projekt wnętrz  
domu jednorodzinnego  
w Warszawie

projekt z roku 2018 
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BONO Food&Bar

Projekt restauracji  
na krakowskim 
Kazimierzu

Projekt z roku 2018 
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Dodatkowo, rozwijając warsztat 
projektowy, indywidualnie 
bierze udział w konkursach 
architektonicznych. Intrygują go 
teorie architektury, przestrzeń 
publiczna, obiekty użyteczności 
publicznej i minimalizm. 

Marek bystrOń

laureat 
III edycji
2013

AL Sphere

Świat

Projekt z roku 2014

I nagroda w międzynarodowym 
konkursie

ur. 1987 w Krakowie

Absolwent Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Krakowskiej. Od czasu otrzymania 
stypendium, pracuje zawodowo. Od 
2018 roku jest również asystentem 
w Katedrze Architektury Miejsc 
Pracy i Rekreacji na Politechnice 
Krakowskiej, pod kierunkiem pana 
prof. dr. hab. inż. arch. Macieja 
Złowodzkiego.

Architekt i architekt krajobrazu. 
Pierwsze doświadczenia zawodowe 
zdobył w GD&K Group, odbywając 
staż stypendialny, współtworząc 
projekty związane z zabudową 
mieszkaniową wielorodzinną 
oraz budynkami biurowymi. Od 
2014 roku, do chwili obecnej, jest 
architektem w pracowni eM4 
Pracownia Architektury Brataniec. 
Współtworzy projekty użyteczności 
publicznej, od etapu konkursu po 
realizację, których większość jest 
wynikiem wygranych konkursów 
(m.in.: Mediateka w Płocku, Hala 
Sportowa w Krakowie, Plac Wolności 
w Kielcach wraz z parkingiem 
podziemnym, Budynek produkcyjno-
-biurowy w Zabierzowie, Pawilon 
Edukacyjny na terenie Golędzinowa 
w Warszawie, Park Miejski 
w Starachowicach wraz z budową 
obiektu usługowego, Cmentarz wraz 
z budową domu przedpogrzebowego 
w Gorlicach, Park im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy AK w Warszawie 
wraz z budową obiektu usługowego, 
Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie 
Śląskiej — rewitalizacja i adaptacja). 

Obiekty przemysłowe na 
świecie mają podobny wyraz 
architektoniczny — mało 
estetycznych, skomplikowanych 
formalnie układów, często 
dysharmonijnie konkurujących 
z otoczeniem. Jaki wyraz powinna 
przyjąć fabryka przyszłości lidera 
w produkcji gazów przemysłowych 
— korporacji Air Liquide?

Inspiracją jest ideowa próba 
rozwinięcia i przedefiniowania 
słów „Air” oraz „Liquide”. Lekkość, 
ulotność, niematerialność, odbicie, 
sferyczność, ruch, atom stały 
się podstawowym założeniem 
projektowym. Hasła te, w drodze 
poszukiwań koncepcyjnych, 
prowadzą do formy fabryki, która 
może stać się symbolem, znakiem. 

AL SPHERE to utopijna, 
sferyczna, stwarzająca wrażenie 
niematerialności, unoszącą 
się w powietrzu bryła, którą 
uzyskano poprzez odpowiednie 
kształtowanie bryły, funkcji 
i konstrukcji. Refleksyjnie 
odbijająca otoczenie ma szansę 
harmonijnie wpisać się w każde 
otoczenie. Wielozadaniowa, 
wydajna, samowystarczalna 
i ruchoma wpisuje się 
w światowe zagadnienia ekologii, 
energii odnawialnej i szybko 
postępujących zmian.

Hobbystycznie zwiedza świat 
gier planszowych, słucha muzyki 
alternatywnej, podróżuje 
i przemierza szlaki Beskidów 
zapisując chwile odręcznymi 
szkicami. Prywatnie szczęśliwy 
mąż i tata.

wybrane wyróżnienia (indywidualne)
2017 — nominacja / finałowy etap — Konkurs dla Młodych Architektów IV 

(Builder) — dom architekta pt. Komin Architekta
2017 — wyróżnienie / realizacja wnętrza mieszkania w „TOP 15 

metamorfoz remontowych konkursu Murator Remont Roku”
2016 — nominacja / Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 

(3  etap, finałowy) — Spakowane Miasto (promotor: dr hab. inż. arch. 
Anna Franta, prof. PK) w finałowym gronie 26 najlepszych dyplomów 

2016 — wyróżnienie spec. / projekt wnętrza „Projektujesz! Zyskujesz!”
2016 — wyróżnienie / Konkurs dla Młodych Architektów III (Builder) — 

willa miejska pt. Willa Wpisana
2014 — I nagroda (Jury’s Special Prize) / Fabryka Przyszłości — 

międzynarodowy konkurs „Rock my plant — oxygen plant of the 
future” (przewodniczący jury: arch. Jean Nouvel)

2013 — I nagroda  / Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana 
Lisowskiego”

wybrane wyróżnienia (zespołowe — eM4 Pracownia Architektury 
Brataniec)

2020 — III nagroda / Sala Koncertowo-konferencyjna w Zielonej Górze
2019 — I nagroda / Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
2019 — I nagroda / Park im. Cichociemnych Spadochr. AK w Warszawie
2018/2019 — Hala Sportowa w Krakowie

– II miejsce / Salon Architektury 2019, MPOIA
– nominacja i wyróżnienie / Nagroda Roku SARP 2018
– wyróżnienie / Konkurs im. Stanisława Witkiewicza 2018
– nominacja / Polski Cement w Architekturze 2018

2018 — wyróżnienie / Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
2017 — I nagroda / Park Miejski w Starachowicach
2016 — II nagroda / Planetarium Śląskie w Chorzowie
2015 — I nagroda / Pawilon Edukacyjny w Warszawie
2015 — I nagroda / Plac Wolności w Kielcach
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Komin architekta

Kraków

projekt z roku 2016

Nominacja (finałowy etap) KDMA 
(Builder) IV edycja

Spakowane Miasto

Kraków

projekt z roku 2016

Nominacja (finałowy etap)  
Dyplom Roku SARP 2016

Jaki powinien być dom architekta? 
Przełomowy, formalnie 
i funkcjonalnie intrygujący, 
ponadczasowy, będący zapalnikiem 
dla nowych, lepszych przestrzeni, 
ideowy?

KOMIN ARCHITEKTA to koncepcja 
bazującą na idei ożywienia — 
rewitalizacji zdewastowanego 
fragmentu obszaru krakowskiego 
kombinatu metalurgicznego — jako 
zalążka dla dalszych przemian.  

Istniejącą tkankę architektoniczną 
— betonowy komin — uzupełniono 
współczesną bryłą. Betonowo-
-szklana, ascetyczna, wręcz 
purystyczna, modułowa, 
kształtowana na planie otwartym 
forma, czerpie z rozwiązań 
przemysłowych, harmonijnie 
wpisując się w zastane otoczenie. 
Zestawienie elementów starych 
i nowych: pełnych i przeziernych, 
wertykalnych i horyzontalnych 
czytelnie obrazuje wartość dodaną, 
której niewielkie uniesienie 
dodaje całemu założeniu lekkości 
i proporcjonalności. Przezierne 
elewacje wprowadzają bujną zieleń 
do wnętrza zmiękczając formę 
i nadając jej ciepłego, mieszkalnego 
charakteru. Sercem układu jest 
zaadoptowane wnętrze komina.

Nieoczekiwane miasto w mieście. 
Koncepcja urbanistyczno-
-architektonicznego bytu, 
rozwiązująca zagadnienie braku 
obiektu typu „Centrum Studenckiej 
Aktywności”.

Idea polega na kreacji formy, 
będącej miastem w mieście 
— niemal samowystarczalnej 
hybrydy, której struktura, 
cechy, procesy oraz funkcja 
odpowiadają strukturze, cechom, 
procesom oraz funkcjom miasta. 
Proces kreowania formy to 
ciąg etapów: od uwarunkowań 
architektoniczno–urbanistycznych 
otoczenia, poprzez historyczny 
sens miejsca, analizę struktury 
miasta i jego procesów, finalizując 
„nieoczekiwaną” strukturą.

SPAKOWANE MIASTO to 
gra formalno-funkcjonalnych 
elementów: centrum układu 
„budynku matki”, przestrzeni 
publicznej „placu i ogrodu”, 
komunikacyjnego kręgosłupa 
„poziomego wieżowca” oraz 
dopełniających kompozycję, 
zawieszonych na ścianach wnętrza 
urbanistycznego „hub”. Obejmuje 
funkcje handlowe, gastronomiczne, 
kulturowe, hotelowe, biblioteczne 
oraz nauk. SPAKOWANE MIASTO 
tworzą studenci — funkcje, 
elewacje, byt.
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Wielki Piec huty Pokój

Ruda Śląska

projekt z roku 2020

eM4 Pracownia Architektury 
Brataniec, Marcin Brataniec 
(główny projektant), Urszula 
Forczek-Brataniec, Marek Bystroń, 
Damian Mierzwa

Hala Sportowa zSOMS

Kraków

projekt z roku 2014 
realizacja: 2015-2017

eM4 Pracownia Architektury 
Brataniec: Marcin Brataniec 
(główny projektant),  
Damian Mierzwa, Marek Bystroń

autorzy zdjęć: Juliusz Sokołowski, 
Marcin Brataniec

Wielki Piec kiedyś przetwarzał 
rudy żelaza. Dziś — udostępniony 
do zwiedzania — będzie 
przetwarzać świadomość. 
Świadomość historii i świadomość 
miejsca, będą materiałem 
świadomej przyszłości.  
(Marcin Brataniec)

Prostopadłościenna, purystyczna 
forma architektoniczna, 
ubrana w industrialny detal 
jest znakiem po rozebranej 
hali lejniczej, powtarzając jej 
obrys. Horyzontalny wyraz 
projektowanych brył wchodzi 
w kontrastową relacją z wertykalną 
formą istniejącego pieca, 
czytelnie oddzielając nowe od 
starego. Pozorne zawieszenie 
w powietrzu, odwołuje się do 
zastanej tkanki historycznej, gdzie 
przestrzenie parteru to obszary 
przepływu komunikacji i obróbki 
przemysłowej. Takie kształtowanie 
formy dodanej, stwarza dodatkowo 
otwartą przestrzeń publiczną 
o charakterze placu wejściowego. 
Projektowany zespół, w nowej 
części oraz w strukturze 
Wielkiego Pieca, mieści funkcje 
wystawowe i konferencyjne, 
natomiast w adaptowanej dawnej 
rampie kolejowej kawiarniane, 
administracyjne i biurowe.

Ten gest jest jednocześnie 
mocny i delikatny. Zamiast 
przewidywanej zabudowy 
dziedzińca zaproponowano 
rozbiórkę starej, zbyt małej salki 
i narosłych przez lata dodatków. 
Budowa w ich miejscu nowej hali, 
pozwala zachować i jednoznacznie 
domknąć dziedziniec, pomiędzy 
szkołą, boiskami i ulicą. Nowa hala 
wbudowana w istniejącą strukturę 
stała się tkanką łączącą.  (Marcin 
Brataniec)

Przyjęta idea wprowadza 
ład i porządkuje przestrzeń. 
Projektowana forma stanowczo 
wydziela nowe przestrzenie, 
gabarytowo harmonijnie 
wpisując się w teren i istniejącą 
zabudowę. Prostopadłościenna, 
minimalistyczna w wyrazie 
architektura, akcentami 
wchodzi w relacje z zastanym 
otoczeniem. Wnętrze przenika 
się z zewnętrzem, a przestrzenie 
zastane z projektowanymi. Obiekt 
funkcjonalnie mieści halę sportową 
wraz z zapleczem szatniowo- 
-sanitarnym, strefę siłowni i fitness, 
ściankę wspinaczkową oraz strefę 
odnowy i rehabilitacji.

II miejsce / Salon Architektury 2019 — MOIA
Nominacja i Wyróżnienie / Nagroda Roku SARP 2018
Wyróżnienie / Konkurs im. Stanisława Witkiewicza 2018
Nominacja / Polski Cement w Architekturze 2018
Wyróżnienie Specjalne / Budowniczy Polskiego Sportu 2018
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ur. 1991 w Oświęcimiu

Absolwent Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Krakowskiej. W trakcie studiów 
miał okazję m.in. wyjechać 
na stypendium Erasmus do 
Gandawy w Belgii, gdzie na KU 
Leuven mógł zaobserwować 
jak do procesu projektowego 
podchodzą architekci z Europy 
zachodniej. Miał też okazję 
poszerzyć horyzonty oraz nauczyć 
się innego sposobu myślenia od 
prowadzących zajęcia i kolegów 
studentów z całego świata. Na 
swojej drodze spotkał bardzo 
wartościowych ludzi, którzy 
mimo różnic kulturowych mieli 
podobny sposób myślenia, co 
zaowocowało stworzeniem polsko-
słowacko-belgijskiego zespołu, 

w którym wraz z Martinem 
Mikovčákiem oraz Michielem De 
Backer stworzyli pierwszy z serii 
projektów Ark Shelter. Projekt 
został dostrzeżony przez wiele 
czasopism, był publikowany 
także w literaturze poświęconej 
architekturze mobilnej 
i minimalistycznej oraz pojawił się 
w popularnym serwisie ArchDaily. 

Dalszym etapem rozwoju był 
wyjazd do Vancouver w Kolumbii 
Brytyjskiej w Kanadzie 
i współpraca z autorskim biurem 
Chris Doray Studio. Pod okiem 
Chrisa miał okazję wiele się 
nauczyć, a proces projektowy był 
tym ciekawszy, gdyż tworzono 
koncepcje wieżowców, z którym 
to tematem Laureat nie miał 
wcześniej do czynienia. 

Po powrocie do Polski związał się 
z biurem projektowym Kubatura, 
z którym współpracuje nadal. 
Realizują głównie projekty 
związane z funkcją mieszkaniową, 
usługową i biurową. Dzięki 
nabytemu doświadczeniu w kraju, 
zarówno w biurze, jak i na budowie, 
zdobył uprawnienia budowlane 
oraz został członkiem Małopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP. 

Obecnie realizuje także 
projekty pod własną marką — 
Senk. design. Działalność tę 
opiera na projektowaniu nie 
tylko architektury, ale także 
sztuki użytkowej związanej 
z wnętrzarstwem, np.: lamp 
wykonanych z drewna. 

Życie jednak nie kończy się na 
samej architekturze i stara się 
też zwracać uwagę na tzw. „work 
life balance”, szukanie złotego 
środka, nie tylko w architekturze, 
ale także w życiu. Jedną z jego 
ulubionych form rozwoju i relaksu 
jest podróżowanie, połączone 
z fotografią, którą zajmuje się 
już od wielu lat. W ostatnim 
czasie miał okazję odwiedzić 
wiele spektakularnych miejsc, jak 
Kolumbia Brytyjska, Patagonia, 
Azja Południowo-Wschodnia czy 
Islandia. Ponadto realizuje pasje 
sportowe, z racji miłości do gór 
uwielbia wspinaczkę, a ostatnio 
także długodystansowe biegi 
górskie oraz triathlon.

Jakub SeNkOWSki

laureat 
IV edycji 
2014
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Ark Shelter

Gent, Belgia

autorzy: 
Michiel De Backer  
Jakub Senkowski  
Martin Mikovčák

W dzisiejszych czasach jesteśmy 
świadkami nieustannej ewolucji, 
rozwoju nowych technologii. 
Jest to niekończąca się opowieść 
codziennego stresu, deadlinów 
i kompromisów. Starając się uciec 
od codziennego życia i powrócić 
do naszych korzeni powstał 
Ark Shelter. Wierzymy, że ludzie 
znajdą balans poprzez powrót 
do natury. Naszym marzeniem 
było stworzenie projektu 
dopracowanego do ostatniego 
detalu. Minimalistycznej bryły nie 
wołającej o antencję, komponującej 
się z krajobrazem.
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Tower in Park

Vancouver, Kanada

Współpraca z Chris Doray Studio

Nominowany w kategorii Future 
Projects na World Architecture 
Festival, Londyn 2015

Bring to light

Projekt konkursowy

Kraków

Agata Pałach + Jakub Senkowski

Projekt ulokowany jest na tzw. 
Nelson plateau, najwyższym 
punkcie znajdującym się 
w centrum Vancouver, tym samym 
dając potencjał do stowrzenia 
landmarku miasta. Bliskość do 
Parku Nelsona tworzy rzadkie 
połączenia w sercu miasta — 
Wieży w Parku. Założeniem 
projektowym było stworzenie 
minimalistycznej, nowoczesnej 
bryły wkomponowanej 
w krajobraz miejskiej dżungli, przy 
zachowaniu stożków widoków na 
okoliczne góry, a zarazem regulacji 
urbanistycznej tzw. ‘dome skyline’ 
Vancouver.

Od czasów lokacji Krakowa 
w 1257 r. poziom Rynku Głównego 
podniósł się o ok. 5 metrów. 
Obecnie pod płytą rynku znajduje 
się dużo pomieszczeń, które 
wcześniej funkcjonowały jako 
partery budynków, a obecnie 
stały się piwnicami. Przedproża 
były jednopiętrowymi tarasami 
i są charakterystycznym 
elementym związanym z krajami 
nadbałtyckimi. Obecnie pod płytą 
rynku znajdują się miejsca pracy 
i spędzania czasu bez dostępu 
światła dziennego, o których mało 
kto wie.
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Główna nagroda w konkursie 
studenckim na najlepszy projekt 
semestralny wykonany w Zakładzie 
Architektury Użyteczności 
Publicznej za projekt „Hotel 
w Zakopanem”. Wyróżnienie 
honorowe w międzynarodowym 
konkursie studenckim NEXT 
BIG ONE Competition za 
pracę zespołową „Lost Lagoon” 
oraz publikacje w serwisach 
internetowych archdaily.com 
i bustler.com. 

Uczestnik nieoficjalnych 
warsztatów z prof. Wojciechem 
Leśnikowskim, pleneru malarsko-
-rysunkowego „Gdów 2013”, 
zakończonego zbiorową wystawą 
w Galerii GIL, międzynarodowych 
warsztatów we Florencji 
„Colours in art and culture”, 
międzynarodowych warsztatów 
projektowych „Risig Tides — 
Working with the Waterline, 
Vancouver”, wielokrotny uczestnik 
warsztatów projektowania 
parametrycznego „Code of 
Space” oraz interdyscyplinarnych, 
międzyuczelnianych warsztatów 
„Nowa Przestrzeń” (Trans-formacja 
Lokalnej Tożsamości i Przestrzenie 
Opresyjne) wraz z wystawami 
zbiorowymi w Pałacu Sztuki oraz 
publikacjami prac w katalogach 
podsumowujących warsztaty. 

Autor ilustracji do wielojęzycznego 
słownika terminologicznego 
konserwacji dzieł sztuki w dziale 
architektura. Wykonał kilka 
samodzielnych zleceń z zakresu 
projektowania wnętrz oraz 
wizualizacji architektonicznych. 
Współautor „Modular-Lab” — 
Inkubatora Kreatywności, który 

powstanie w technologii modułowej 
na terenie Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej. 

Dyplom magisterski o tytule 
„Tożsamość miasta. Centrum 
Kultury Ziemi Zatorskiej w Zatorze” 
obronił w Katedrze Budownictwa 
Ogólnego i Materiałów 
Budowlanych pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. arch. Wacława 
Celadyna. Praca nominowana do 
nagrody Dyplom Roku SARP im. 
Zbyszka Zawistowskiego. Otrzymał 
główną nagrodę w Konkursie 
Dyplom z Archicadem.

Praktykował w pracowni KWK 
Promes Roberta Koniecznego. 
Współpracował przy zwycięskiej 
pracy konkursowej na opracowanie 
koncepcji architektonicznej 
przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy budynku Galeria 
Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 
w Krakowie. 

Obecnie pracuje jako architekt 
w pracowni BDM Architekci 
w Warszawie. 

Przedmiotem zainteresowań 
w pracy zawodowej jest 
kształtowanie środowiska 
mieszkaniowego. Od 2018 prowadzi 
własną działalność gospodarczą. 
Wykonał kilkanaście samodzielnych 
projektów wnętrz, projektów 
architektoniczno-budowlanych oraz 
wizualizacji architektonicznych. 
Interesuje się grafiką komputerową, 
historią sztuki, sztuką użytkową, 
motoryzacją i narciarstwem. 

Dariusz dZiWak

laureat 
V edycji 
2015

ur. 1991 w Oświęcimiu

Absolwent Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Krakowskiej. Odbył praktykę 
w pracowniach Susuł–Strama 
Architekci oraz H.T. Architekci („A-
m” 9/14). Uczestnik Ogólnopolskich 
Warsztatów Plenerowych 
Studentów Architektury 2012, 
na których otrzymał wyróżnienie 
burmistrza miasta. Publikacja pracy 
w albumie „Chełmno Malowane 
2012” oraz na wystawie zbiorowej 
prac plenerowych w Galerii GIL. 
Nagroda specjalna studentów 
II roku WA PK za wyróżniający 
się projekt oraz nagroda 
publiczności za projekt „Dom 
Kolekcjonera” i publikacja projektu 
w wydawnictwie „Środowisko 
Mieszkaniowe 12/2012 — Katedra 
Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego”. 

Bunkier Sztuki w Krakowie

konkurs na opracowanie koncepcji 
architektonicznej przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy budynku

współpraca z KWK Promes  
arch. Robert Konieczny

Koncepcja zakłada wpisanie się 
w ustalenia obowiązującego MPZP 
oraz zaleceń ujętych w opinii 
konserwatorskiej i daje możliwość 
zrealizowania całości inwestycji 
w jednym etapie. Tak zrodził się 
pomysł, aby poszukać innego 
miejsca dla nowej przestrzeni 
wystawowej.

Bunkier Sztuki powinien zostać 
wyeksponowany w krajobrazie 
Plant i odzyskać dawny blask, 
dlatego nowa przestrzeń 
wystawowa zostanie zlokalizowana 
nie nad budynkiem, a przed nim 
— pod ziemią. Projekt zakłada 
wyraźne zróżnicowanie tych 
dwóch elementów, dlatego 
nowa podziemna część będzie 
nowoczesną, elastyczną 
przestrzenią dającą zupełnie nowe 
możliwości w działalności Galerii, 
w tym otwarcie na promenadę 
Plant i kontakt z miastem. 
Istniejący budynek Bunkra Sztuki 
zostanie odrestaurowany i odzyska 
dawny charakter. Te dwa elementy 
(istniejący i nowy) będą dostępne 
z poziomu wejścia i będą mogły 
funkcjonować samodzielnie lub 
jako całość. Kawiarnia „Bunkier 
Cafe” zostanie przeniesiona do 
wnętrza istniejącego budynku 
i będzie mogła funkcjonować 
niezależnie od Galerii.
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tożsamość miasta.  
centrum Kultury ziemi 
zatorskiej w zatorze

praca magisterska

Ziemia Zatorska przez niemal 
700 lat swojego istnienia 
związana była gospodarczo 
i kulturowo z hodowlą karpia, 
wikliniarstwem, łowiectwem 
i rolnictwem. Lokalna gospodarka 
wykorzystywała dostępne zasoby 
naturalne, historyczne i kulturowe, 
warunkując życie mieszkańców. 

W ostatnich latach na terenie 
miasta powstało wiele parków 
rozrywki, w tym najnowszy 
i największy w środkowo- 
-wschodniej Europie. Wraz 
z powstaniem wesołych 
miasteczek ze spokojnej, małej 
miejscowości znanej jedynie 
lokalnie, Zator zmienia się 
w dynamicznie rozwijające się 
turystyczne miasto znane w całym 
kraju. Abstrahując od wymiernych 
korzyści finansowych, gmina, 
przeobrażając się gospodarczo, 
utraciła lokalną tożsamość opartą 
na historii, naturalnych zasobach, 
tradycji i kulturze. 
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Głównym założeniem 
projektowym jest zaproponowanie 
przestrzeni promującej 
i rozwijającej kulturę Ziemi 
Zatorskiej, inspirującej do 
aktywności i działalności 
w wielu formach sztuki. Na 
lokalizację nowej miejskiej 
przestrzeni publicznej wybrano 
staw Piastowski wraz z jego 
otoczeniem — położony najbliżej 
centrum miasta staw i historycznie 
jeden z najstarszych w gminie. 
Przeznaczeniem całego założenia 
jest rekreacja, wypoczynek 
oraz aktywności sportowe 
i artystyczne. 

Projektowany budynek 
znajduje się pomiędzy centrum 
miasta a parkami rozrywki, 
tworząc między nimi relację 
funkcjonalno-przestrzenną. 
Główne i najważniejsze strefy 
funkcjonalne znajdują się na 
piętrze budynku, w pochylonych 
bryłach. Są to warsztaty, 
mediateka z administracją oraz 
audytorium. Na parterze, pod 
bryłami piętra, znajdują się sale 
wielofunkcyjne. Bezpośrednio pod 
trybunami i tarasami widokowymi 
zaplanowano zaplecza socjalne 
i strefy techniczne. 



38 39

ur. 1992 w Kielcach

Absolwent Wydziału 
Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Krakowskiej. 
Uzyskanie Stypendium 
wiązało się z rozpoczęciem 
praktyki zawodowej w GD&K 
Group. W czasie odbywania 
praktyki miał okazję pracować 
na etapie koncepcyjnym 
złożonego, wielofunkcyjnego 
projektu kwartału położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Dworca Głównego w Krakowie.

Wraz z zakończeniem praktyki 
od razu przeniósł się do 
Warszawy, gdzie początkowo 
jako praktykant, a później już 
jako stały pracownik, dołączył 
do zespołu biura PIG Architekci. 
W ramach prac młodego zespołu 
PIG, opracowywał początkowo 
koncepcje konkursowe budynków 

użyteczności publicznej, w tym 
wygranego konkursu na projekt 
Stadionu Miejskiego w Olsztynie, 
szybko rozszerzając zakres 
swoich obowiązków o bardziej 
skomplikowane projekty 
budowlane stadionów, a następnie 
osiedla w Wilanowie — od etapu 
koncepcji po budowę. Praca 
ta była bardzo wartościowym 
doświadczeniem, ze względu 
na szeroki zakres obowiązków 
powierzonych na początku pracy 
zawodowej. 

Prosto z Warszawy, dzięki 
przyznanemu Stypendium Rządu 
Francuskiego, przeniósł się do 
Paryża, gdzie w École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-
Belleville studiował już do końca 
studiów magisterskich.

W całym bogatym doświadczeniu 
związanym ze studiowaniem 
w Krakowie, Kopenhadze 
i Amsterdamie, to właśnie 
paryska szkoła była najbardziej 
wartościowym i kształtującym 
okresem nauki. Multidyscyplinarny 
zespół nauczycieli, zajęcia 
z filozofii, socjologii, warsztaty 
stolarskie, praca z makietą 
w małych studiach, możliwość 
wyjazdów i dyskusji — to zupełnie 
inna jakość studiowania. Miał także 
możliwość projektowania w obozie 
dla uchodźców i odkrywania roli 
jaką architektura może odgrywać 
w działaniach humanitarnych, 
co było i pozostaje jego 
najważniejszym doświadczeniem 
jako architekta.

Dzięki dobrej współpracy z panią 
promotor w Krakowie — prof. 

Ewą Węcławowicz-Gyurkovich 
mógł kontynuować prace nad 
dyplomem, korzystając z bogactwa 
biblioteki w szkole paryskiej oraz 
konsultacji tamtejszych nauczycieli. 
Dyplom poświęcony społecznym 
kwestiom mieszkalnictwa 
wielopokoleniowego i adaptacji 
dziedzictwa modernistycznego 
był także jednym z bardziej 
rozwijających dla Laureata 
projektów. 

Po powrocie do Krakowa pracował 
krótko w Pracowni Architektury 
Podczaszy, gdzie opracowywał 
koncepcyjne projekty adaptacji 
kamienic oraz koncepcje 
konkursowe. 

Od lutego 2018 roku związany 
z Narodowym Instytutem 
Architektury i Urbanistyki 
— gdzie początkowo na polu 
edukacji, a później jako kierownik 
działu projektów zewnętrznych 
i wystaw, prowadzi projekty 
popularyzujące wiedzę 
o architekturze i urbanistyce. 
Koordynował m.in. Letnie Studium 
Miasta poświęcone teorii Formy 
Otwartej, a w ubiegłym roku 
największy do tej pory projekt 
NIAiU — Tożsamość. 100 lat 
polskiej architektury — serię 
pięciu wystaw w pięciu miastach 
Polski, poświęconych ostatniemu 
stuleciu historii architektury. 
Wciąż współpracuje także 
z Fundacją Instytut Architektury, 
gdzie zrealizował m.in. projekt 
Architektura Postmodernizmu 
w Krakowie — Pomoszlak.

Kacper KępińsKi

laureat 
V edycji 
2015

tożsamość. 100 lat polskiej 
architektury

Koordnynacja projektu

Pięć wystaw w pięciu miastach 
Polski, z których każda 
przyglądała się innemu 
fenomenowi architektonicznemu 
po 1918 roku. Opowiedzieliśmy 
o budynkach i przestrzeniach 
oraz twórcach, którzy wpłynęli 
na kształt przestrzeni miejskich 
po odzyskaniu niepodległości. 
Zadaliśmy przy tym pytania 
o społeczną tożsamość i zmianę, 
ale także o rolę architektów 
i urbanistów w naszym codziennym 
życiu. 

Każda z wystaw to inny wycinek 
historii oraz inny wątek przewodni. 
W Krakowie skupiliśmy się 
na okresie 1918–1939, zaś 
tematem była SZTUKA. 
W Warszawie (okres 1939–1956)  
i zagadnienie WŁADZY, 
w Lublinie (okres 1956–1970) 
— SPOŁECZEŃSTWA, w Poznaniu 
(okres 1970–1989) — TRANSFER; 
wreszcie ekspozycja w Katowicach, 
obejmująca okres 1989–2018, 
to PRZEMIANA.

Seria pięciu wystaw pozwoliła nam 
pokazać, że różnorodne, lokalne 
procesy modernizacyjne splatają 
się ze sobą, by ostatecznie złożyć 
się na ogólny dorobek polskiej 
architektury i urbanistyki. 
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Fabryka Solidarna

Projekt studencki

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville 
w ramach Stypendium Rządu 
Francuskiego BGF

Kwartał wielopokoleniowy

Projekt dyplomowy magisterski

promotor:   
prof. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Projekt semestralny wykonany 
w ramach studia poświęconego 
problemowi migracji oraz 
możliwościom zapewnienia 
jak najlepszych warunków 
mieszkaniowych uchodźcom 
w Grande-Synthe pod Dunkierką. 
We współpracy z miastem, na 
podstawie badań terenowych 
i analiz, opracowana została 
strategia adaptacji dawnej fabryki 
na cele obozu dla uchodźców, który 
w dłuższej perspektywie mógłby 
stać się nowym kwartałem miasta. 

W ramach zaproponowanego 
programu faz opartego na 
kalkulacjach finansowych 
i możliwościach organizacyjnych, 
powstał projekt obozu wraz 
z infrastrukturą sanitarną, 
społeczną i kulturalną oraz 
miejscami dedykowanymi 
mieszkańcom całego miasta. 
Przewidziano miejsce dla osób 
samotnych jak i rodzin, zakłady 
pracy i sale do nauki. 

Projekt modułu mieszkaniowego, 
który jest podstawową jednostką 
budującą obóz, z czasem mógłby 
być adaptowany do zmieniających 
się potrzeb oraz nowych 
mieszkańców.

Projekt adaptacji budynku 
dawnego szpitala miejskiego 
w Starachowicach jest 
odpowiedzią na kwestię 
starzejącego się społeczeństwa 
i nieprzystosowaniu struktury 
mieszkaniowej do wynikających 
z niej wyzwań, podejmuje problem 
niewystarczającej liczby mieszkań 
na wynajem, komunalnych 
i socjalnych.

W projekcie wykorzystany został 
potencjał przestrzenny zabudowań 
opuszczonych budynków 
szpitala. Czytelny podział na 
kilka odrębnych brył, pozwala 
na integrację w przestrzeniach 
wspólnych, ale jednocześnie 
ogranicza uciążliwości związane 
np. z opieką nad osobami starszymi 
względem rodzin czy hałaśliwość 
młodzieży względem seniorów. 
Ukształtowanie terenu pozwoliło 
na separację wejść i przestrzeni 
ogólnodostępnych z poziomu ulicy 
w parterze, od przeznaczonych dla 
mieszkańców stref wejściowych 
zlokalizowanych na pierwszym 
piętrze.

Wprowadzane z zewnątrz zmiany, 
wynikające z dostosowania 
budynku do potrzeb nowej funkcji, 
wpisują się w określone w projekcie 
pierwotnym z 1939 roku ramy 
ewentualnej, przyszłej rozbudowy 
zawarte w rysunkach elewacji 
i przekrojach. 
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Stadion Miejski w Olsztynie

Projekt konkursowy  
w ramach pracy w PIG Architekci 

Główna nagroda  
(konkurs realizacyjny)

zalew Lubianka 
w Starachowicach

Projekt konkursowy —  
Urząd Miasta w Starachowicach, 
SARP Oddział Kielce 

III Nagroda, we współpracy 
z Natalią Raczkowską

Ideą projektu było wykreowanie 
funkcjonalnego stadionu oraz 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej, 
które funkcjonowałyby także poza 
dniami meczowymi i pełniły rolę 
istotnej infrastruktury rekreacyjnej 
i sportowej w codziennym życiu 
mieszkańców Olsztyna. 

Całe założenie tworzy dynamiczną 
przestrzeń, przywodzącą 
na myśl krajobraz Warmii, 
w formie geometrycznego 
uproszczenia naturalnych form 
tektonicznych oraz jezior wraz 
z ich dopływami.  Część placu 
od strony Alei Marszałka Józefa 
Piłsudskiego łagodnie opada 
w kierunku stadionu i ma kształt 
polodowcowej doliny, strefa 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
trybuny zachodniej stadionu obiera 
z kolei kształt przypominający 
warmińskie jezioro otoczone 
pagórkami. 

Budynek nowego Stadionu 
Miejskiego w Olsztynie ma przede 
wszystkim służyć maksymalizacji 
komfortu i bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu, zarówno 
przez drużynę jak i widzów. Obiekt 
w swoim założeniu ma stać się 
wizytówką miasta oraz symbolem 
jego ambicji — dumą Warmii.

Lubianka powinna służyć 
wszystkim, bez wyjątku — 
hasło na pozór banalne stało 
się podstawą do opracowania 
założeń prezentowanego 
projektu. Podejście to komplikuje 
się wraz z zauważeniem 
wielości i różnorodności grup 
użytkowników tego miejsca 
i chęcią zaspokojenia potrzeb ich 
wszystkich. 

Myśląc o użytkownikach Lubianki, 
nie można ograniczać się jedynie 
do plażowiczów czy wędkarzy. 
Ich interesy należy pogodzić 
z potrzebami seniorów, młodzieży, 
okolicznych mieszkańców, 
dzieci, amatorów jazdy konnej, 
harcerzy, ale także wszystkich 
zwierząt zamieszkujących akwen 
i otaczający go las. 

Tak sformułowany cel 
zdeterminował przyjęcie 
konkretnych założeń projektowych 
i rozwiązań architektoniczno- 
-urbanistycznych.
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ur. 1992 w Skaryszewie

Absolwentka Wydziału 
Architektury i Sztuk Pięknych 
Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Krakowie oraz kierunku 
ekonomia w specjalności 
nieruchomości i inwestycje na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie.

Otrzymała nominację 
w Ogólnopolskim Akademickim 
Konkursie Architektura Betonowa 
na najlepszą pracę dyplomową 
roku 2018 za projekt Szkoła 
Artystyczna oraz rewaloryzacja 
zespołu pałacowo-parkowego na 
terenie Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, organizowanym przez 
Wydział Architektury Politechniki 

Krakowskiej oraz Stowarzyszenie 
Producentów Cementu. 

W tym samym roku otrzymała 
nominację za projekt Centrum 
Kultury w Skaryszewie w konkursie 
na najlepszy dyplom Akademia 
A&B edycja 2018, który został 
opublikowany w Architektura 
& Biznes (5’2018). 

W 2017 projekt wykonany 
(współpraca: S. Gadzikovskaia, 
D. Serhienko, A. Leśniewski) 
w ramach warsztatów 
studenckich, zorganizowanych 
przez redakcję Architektury-
murator z Fernando Menisem 
— Adaptacja budynku dawnego 
hotelu Cracovia dla celów Muzeum 
Architektury i Designu, jako 
oddziału Muzeum Narodowego 

Krakowie — został uznany za jedną 
z dwudziestu najciekawszych prac  
i zaprezentowany na wystawie 
powarsztatowej w dawnym 
hotelu Cracovia, otwartej podczas 
krakowskiej Nocy Muzeów. 

Uczestniczyła w programie 
wymian studenckich Erasmus 
na Università Iuav di Venezia, 
Dipartimento di Architettura, 
Costruzione e Conservazione, 
gdzie pracowała przy projekcie 
o charakterze interdyscyplinarnym.

W trakcie studiów odbyła staż 
w kilku krakowskich biurach, 
pracując m.in. przy konkursach 
oraz koncepcjach budynków 
użyteczności publicznej.

Aktualnie jest związana 
z pracownią architektoniczną 
w Katowicach. Nieustannie 
poszerza swoją wiedzę na temat 
architektury i sztuki, jak również 
procesu inwestycyjnego, biorąc 
udział w kursach i wykładach. 
Jest uczestniczką studiów 
podyplomowych związanych 
z technologią BIM — modelowanie 
i zarządzanie informacją 
o obiektach, infrastrukturze 
i procesach budowlanych na 
ścieżce menedżerskiej na Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie. 

Jest koordynatorem lokalnym 
MEDS (Meetings of Design 
Students), międzynarodowych 
warsztatów, których najbliższa 
edycja 2020 odbędzie się w Polsce 
i poruszać będzie problematykę 
miejskiego oraz architektonicznego 
kontekstu Śląska.

Ewelina szczepanOwsKa

laureatka 
VI edycji 
2016

Silesia For Business

Projekt zmian opracowany 
na podstawie koncepcji 
architektonicznej Stefana 
Kuryłowicza        

Projekt:  
Katarzyna Uszok-Adamczyk,  
Grażyna Lewandowska-Komraus 
Zespół: Ewa Ryt,  
Ewelina Szczepanowska,  
Monika Uszok-Makowska

Budynek biurowo-usługowy 
Silesia for Business (S4B) to 
inwestycja typu brownfield. Ma 
stanowić symboliczną bramę 
miasta — zlokalizowany jest 
w zachodniej części centrum 
Katowic. Budynek tworzy parter 
o funkcji handlowo-usługowej 
oraz czternaście kondygnacji 
biurowych. Charakteryzuje się 
proekologicznymi rozwiązaniami 
projektowymi — powstaje zgodnie 
z certyfikatem BREEAM. 

Docelowo na terenie inwestycji 
przewiduje się powstanie zespołu 
budynków biurowo-usługowych 
klasy A. Fasada budynku 
charakteryzuje się prostym, 
rytmicznym podziałem, nawiązując 
układem oraz materiałem do 
historycznej zabudowy dzielnicy 
Dąb. Wejście do budynku 
zostało zaakcentowane poprzez 
dwukondygnacyjny podcień. 

Teren wokół nosi walory przestrzeni 
o charakterze publicznym. Dla 
najemców zostały zaprojektowane 
specjalne strefy relaksu. 
Wykończenie części wspólnych 
wewnątrz budynku zaaranżowano 
z wysokiej jakości materiałów, 
spójnych z fakturą oraz kolorystyką 
elementów fasady. 
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Szkoła Artystyczna oraz 
rewaloryzacja zespołu 
Pałacowo-Parkowego na 
terenie centrum rzeźby 
Polskiej w Orońsku

projekt magisterski 

promotor: doc. dr inż. arch. 
Katarzyna Banasik-Petri

Szkoła Artystyczna została 
zaprojektowana na terenie 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, gdzie znajduje się 
zespół pałacowo-parkowy.

Oroński park krajobrazowy 
zajmuje powierzchnię 13 ha. 
Do dnia dzisiejszego zachowana 
została oryginalna struktura 
przestrzenna, granica, jak również 
część drzewostanu. Analizując 
kompozycję parku, pomimo 
dużego zagęszczenia drzew, 
można odnaleźć główną oś 
kompozycyjną. Pałac znajduje się 
w sercu założenia i w przeszłości 
poprzez wprowadzenie otwarcia 
widokowego był widoczny 
z odległych punktów.

Idea projektu opiera się na 
wzbogaceniu istniejącego miejsca 
o funkcję edukacyjną, stanowiącą 
inspirującą przestrzeń dla młodych 
artystów. 

Wyjątkowa aura otaczająca 
kompleks pałacowo-parkowy 
narzuca zaprojektowanie 
architektury ponadczasowej, 
o charakterze miejsca 
skłaniającego do głębszej 
kontemplacji, która jednocześnie 
nie będzie dominować nad 
historyczną częścią zespołu.

Projekt ma na celu uporządkowanie 
i rewitalizację zagospodarowania 
przestrzennego założenia.

Nowa forma architektoniczna 
powinna spełniać dwa zadania 
— podkreślać związek pomiędzy 
istniejącymi budynkami, wpisując 
się w kontekst struktury 
historycznej, jak również 
być świadectwem czasów 
współczesnych. Uwzględniając 
wyżej wymieniony aspekt 
historyczny, osie kompozycyjne, 
formę, zastosowany materiał 
elewacyjny oraz skala obiektu 
zostały dostosowane do 
istniejącego założenia. Z kolei 
kompozycja przestrzenna oraz 
podziały na elewacji stanowią 
indywidualny wyraz kompleksu 
Szkoły Artystycznej, subtelnie 
akcentujący jej autonomiczność.

Elewacja charakteryzująca się 
nieregularnymi podziałami 
ma wymiar abstrakcyjny, 
ponadczasowy.

Natomiast stożek, stanowiący 
kontrast dla pozostałej części 
zabudowy w postaci swej formy 
oraz czarnej barwy, ma podkreślać 
najważniejsze zadanie Szkoły, 
mieszcząc w sobie główną funkcję 
zabudowy — mediatekę.
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Palmanova Forma Spazio

Architettura

projekt akademicki 

przygotowany pod kierunkiem  
prof. Armando Dal Fabbro

wspołautorzy:  
Davide Casani, Elena Lemma, 
Davide Tassera

Palmanova to miasto 
zaprojektowane w okresie 
renesansu przez Scamozziego 
na planie dziewięcioramiennej 
gwiazdy. Jednym z głównych 
założeń twórcy było dążenie do 
ograniczenia przypadkowości 
w architekturze miejskiej — z uwagi 
na mury obronne miasto nie może 
się rozwijać.

Dzisiaj miasto idealne sprawia 
wrażenie miejsca opuszczonego. 
Przedmiotem opracowania jest 
rewitalizacja terenu, na którym 
znajduje się budynek dawnych 
koszar Caserma Gamerra.

Celem projektu było 
zaprojektowanie nowej funkcji 
dla istniejących obiektów, która 
przyczyni się do gospodarczego 
oraz społecznego ożywienia miasta.

W Casermie Gamerra 
zaprojektowano atelier dla 
artystów, tak by zachęcić 
mieszkańców do wspólnego 
spędzania czasu poprzez 
uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych, które również 
mogłyby przyciągać turystów, co 
jednocześnie przyczyniłoby się do 
promocji miasta.

Dodatkowo, zaprojektowano 
casa dell’arte (dom sztuki) 
przeznaczony na ekspozycję oraz 
punkt widokowy w postaci wieży, 
która będzie integrować miasto 
z sąsiednimi terenami.

Interwencja w Casermie 
Gamerra została ograniczona 
do minimum — zaprojektowane 
zostały schody zewnętrzne ze 
względu na brak komunikacji 
wewnętrznej pomiędzy wszystkimi 
kondygnacjami obiektu.

Casa dell’arte zaprojektowana 
została w postaci prostej formy 
z dziedzińcem otoczonym 
portykiem. Charakteryzuje się 
harmonijnym podziałem na 
elewacjach, które podkreślają 
monumentalność obiektu.

Zastosowanie współczesnej 
interpretacji portyku umożliwiło 
podział przestrzeni i tym samym 
odtworzony został plac miejski, 
charakterystyczny dla planu całego 
miasta.
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ur. 1995 w Olkuszu

Absolwent Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Krakowskiej. Laureat składa 
bardzo serdeczne podziękowanie 
za otrzymane Stypendium 
i uhonorowanie jego osoby tym 
wyróżnieniem. Nagroda ta stanowi 
dla niego jeden z największych 
sukcesów i stała się wyzwaniem, 
dzięki któremu mógł doskonalić się 
i rozwijać.

Po otrzymaniu Stypendium 
kontynuował naukę na Politechnice 
Krakowskiej, pracując m. in. nad 
projektem Parku Kulturowego 

„Cementownia Grodziec” oraz 
ekologicznej osi zielonej Błonia–
Zakrzówek wraz z zabudową 
mieszkaniową i farmą wertykalną. 
W ramach praktyki projektowej 
w krakowskim Studiu S, 
współpracował przy projektach 
konkursowych: Klaster Innowacji 
Zabłocie oraz Nuclear Landmarker.

Brał także udział w konkursach, 
takich jak: Indesem Delft, Call for 
papers: Rzut+14 Film, RIBA Norman 
Foster Travelling Scholarship oraz 
warsztatach architektonicznych 
F. Menis — Hotel Cracovia 
(Architektura Murator) oraz 
Exhibition/Drawing Ambience 
(z Peterem Cookiem). Ukazała 
się także publikacja książkowa 
„Death+Architecture Issue 
001” z nagrodzonym projektem 
cmentarza wertykalnego w Tokio.

W ramach programu Erasmus 
na KU Leuven uczestniczył m. in. 
w zajęciach studia Field Station, 
lokalnego węzła międzynarodowego 
kolektywu, proponującego nowe 
modele architektury w odniesieniu 
do antropocenu, technosfery 
i współczesnych fenomenów 
architektonicznych. W toku 
edycji pt. „Shifting Borders’’ miał 
szansę podróżować i spotykać się 
z myślicielami, twórcami, hakerami 
i artystami przesuwającymi granice 
architektury. Spotkania odbywały 
się w Gandawie, Antwerpii, 
Brukseli oraz Berlinie. Semestr 
został podsumowany wystawą 
prac w miejscu cotygodniowych 
zajęć — opuszczonym 
wieżowcu WTC Brussels. 
Brał też udział w warsztatach 

Computation&Materiality, 
w ramach których miał możliwość 
doskonalenia technik modelowania 
komputerowego oraz poznania 
różnych metod fabrykacji.

Następnie zamieszkał w Berlinie 
i podjął pracę jako asystent 
architekta w biurze AnOther 
Architect. Współuczestniczył 
w projektach Technoparku 
w Gelendżik, Parku IT w Kazaniu 
i osiedlu mieszkaniowym w Caputh. 
Jako architekt w Huber Staudt 
Architekten pracował przy 
nagrodzonych projektach, takich 
jak: Modułowe szkoły podstawowe 
w Berlinie, Instytut badawczy 
drewna w Braunschweig czy 
Adaptacja fabryki tekstylnej na 
szkołę w Wittstock.

Stypendium umożliwiło 
Laureatowi udział w wielu ważnych 
przedsięwzięciach, projektach 
i wyjazdach, będących niezwykłą 
przygodą i nieocenionym źródłem 
wiedzy oraz doświadczenia. 
Dzieci Patrona Stypendium, 
Beata i Bohdan, we wspomnieniu 
o Profesorze „Nieformalne oblicze 
mistrza formy” napisały: ,,Ciągle 
sięgamy po trudniejsze zadania (...), 
szukamy lepszych, choć nie zawsze 
łatwiejszych rozwiązań. Bronimy 
swoich racji, przyjmujemy porażki 
chcąc osiągać sukcesy’’. Przesłaniem 
tym Laureat kierował się przez 
cały rok otrzymywania stypendium 
i ma nadzieję, że będzie mu ono 
towarzyszyło przez resztę życia 
i pracy. Prezentuje wybrane projekty 
związane z tematami vidlerowskiej 
niesamowitości, heterotopii, non-
places czy filozofii Jeana Baudrillarda.

Olaf MitKa

laureat 
VII edycji 
2017

Moribundus. Park kulturowy 
,,cementownia Grodziec’’

Projektowanie konserwatorskie

Prowadzący przedmiot: prof. zw. 
dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka  
Prowadząca grupę:  
dr inż. arch. Marta A. Urbańska 

rok I stopień II 2016/2017 
Politechnika Krakowska

Pomysł zmierzenia się 
z tematem rewitalizacji terenów 
postindustrialnych zrodził się 
podczas zwiedzania dawnej 
fabryki cementu w Będzinie. Jest 
to miejsce wyjątkowe, niezwykle 
charakterystyczne, budzące 
graniczne emocje — od zachwytu 
po przerażenie. Dodatkowym 
czynnikiem przeważającym za 
wyborem tego obiektu było 
zainteresowanie tematyką 
vidlerowskiej niesamowitości oraz 
heterotopii w ponowoczesnej 
architekturze i urbanistyce. Jest 
to miejsce, którego odpowiednie 
wykorzystanie może jednocześnie 
skutkować powstaniem 
dualistycznej przestrzeni: śmierci — 
ruiny oraz życia — zwiedzający. 

Celem projektu jest stworzenie 
nowej wizji dla cementowni, 
różniącej się od dotychczasowych 
opracowań zakładających głównie 
zaawansowaną renowację oraz 
adaptację całości kompleksu na 
funkcje muzealne i komercyjne. 
Ponowne przemyślenie potencjału 
tkwiącego w obiekcie skłania do 
wykorzystania zastanego stanu 
cementowni — ruin magazynów 
i zawalisk hal oraz wyeksponowania 
tych elementów zwiedzającym, 
którzy mogliby w końcu legalnie 
i bezpiecznie poruszać się po 
kompleksie.
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Obfuscation — deformacja  
jako narzędzie projektowe

Computation and Materiality

Prowadzący: Corneel Cannaerts  
w grupie z: Joris Putteneers,  
Jari Jacquet 
rok I stopień II 2017/2018

Ruiny antropocenu

Field Station Studio: Shifting Borders

Prowadzący: Corneel Cannaerts, 
Michiel Helbig 
rok I stopień II 2017/2018 
KU Leuven

Oprócz podstawowych programów 
takich jak Rhinoceros5 czy 
Grasshopper, poznał metodę 
tworzenia modelów w wirtualnej 
rzeczywistości za pomocą Gravity 
Sketch i Oculus Rift. Brał udział 
w szkoleniu z Fusion360 oraz 
wprowadzeniu do możliwości 
jakie daje druk 3d. Korzystał 
z Ultimaker Cura, by przygotować 
autorskie wydruki, które następnie 
skanował i przetwarzał w Agisoft 
PhotoScan oraz RealityCapture. 
Efekty poddawał analizie 
w programie Houdini FX, który 
pozwalał na wyodrębnienie różnic 
pomiędzy wydrukami i zrozumienie 
tytułowego „obfuscation”. W trakcie 
przygotowywania projektu wziął 
udział w szeregu dodatkowych 
warsztatów, szkoleń i prezentacji 
dotyczących programów 
przeznaczonych do modelowania 
komputerowego oraz metod 
fabrykacji. 

Tematem pracy jest analiza błędów 
powstałych w procesie fabrykacji 
i ich rola w kreowaniu ostatecznego 
modelu. Użyto skomplikowanego 
modelu, ponieważ im bardziej jest on 
precyzyjny, tym więcej niepowodzeń 
jest w stanie ujawnić. Proces 
polegał na drukowaniu modelu 3d, 
skanowaniu go i powtórnym druku. 
Pomogło to zbadać źródło błędu 
i zrozumieć „obfuscation” jako 
kategorię aktywną, generatywną, 
a nawet krytykującą.

Projekt składa się z dwóch 
części: Field Guide oraz Field 
Station. Pierwsza to spekulacyjna 
eksploracja wybranego obszaru 
architektury w temacie przesuwania 
granic. Podczas drugiego ćwiczenia 
powstałe analizy zostały przełożone 
na serię konkretnych propozycji 
projektowych, demonstrujących ich 
związek z architekturą. 

W swojej pracy skupił się na 
tematyce sztucznej inteligencji 
i technologicznej osobliwości 
w kontekście religii i mitów. „Deus 
Ex Machina”, analiza tematu jego 
autorstwa, została wyróżniona 
i przedstawiona w ramach 
prezentacji dokonań studentów 
Field Station. Pracę kontynuował 
w ramach bookletu „Ruins of the 
future”, dziennika brukselskiego 
włóczęgi w post-AI świecie, w czasie 
gdy sztuczna inteligencja osiągnęła 
kolejny horyzont fizyki i opuściła 
cywilizację oraz poznane wymiary 
rzeczywistości. Projekt bada 
tematy socjologii i architektury 
przyszłości w czasie kryzysu 
rzeczywistości, skupiając się na 
pilnych problemach i przedstawiając 
możliwe rozwiązania w formie 
szkiców projektów in-situ. 
Przedstawiona historia rozgrywa 
się w Brukseli, ale wyszczególnione 
problemy są uniwersalne i mogą być 
odczytywane jako te dzisiejsze.

Semestr został podsumowany 
wystawą prac studentów 
zorganizowaną w budynku WTC 
Brussels.
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Heterotypologia nie-miejsc 
w postimperialnych miastach

Norman Foster Travelling 
Scholarship 2018 
RIBA Norman Foster Travelling 
Scholarship 2018

Przyszłość należy do duchów

Projekt konkursowy wykonany 
w ramach praktyki studenckiej 
w Studiu S (Kraków) —  
Laboratorium Architektoniczne

Projekt stanowi propozycję podróży 
badawczej w ramach stypendium 
Lorda Normana Fostera. Został 
wybrany jako reprezentatywny na 
zasadzie konkursu przez Dziekana 
Wydziału Architektury PK prof. dr. 
hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha. 

Tematem projektu jest 
redefinicja i wykorzystanie pojęć 
heterotopii oraz nie-miejsca 
jako użytecznych instrumentów 
poznania współczesnych miast 
i ich przyszłości. Istniejące 
heterotopie stały się obco-miejscami 
w jeszcze większym stopniu niż ich 
oryginalne formy. Owe obszary, 
poza kontekstem urbanistycznym, 
wchodzą w całkiem nieoczekiwane 
sieci znaczeń. Kategoria nie-miejsca 
wymyka się precyzyjnemu opisowi. 
Niewątpliwie są to miejsca dla danej 
kultury istotne. 

Celem badań jest odnalezienie 
wspólnej płaszczyzny nie-miejsc 
i heterotopii oraz wykorzystanie tych 
pojęć do zrozumienia współczesnych 
miast, wielokulturowych, 
zróżnicowanych etnicznie 
megalopolis. Jak heterotopologia 
nie-miejsc wpływa na przestrzeń 
miejską i mieszkańców? Dlaczego 
to właśnie wielomilionowe post-
imperialne, pokolonialne miasta 
są niewyczerpanymi źródłami 
inspiracji do tworzenia modeli miast 
przyszłości? Jaką rolę odgrywa 
przestrzeń inności, miejsce mitu, 
w kształtowaniu się tożsamości 
miast przy ciągłym napływie 
migrantów?

Zadanie konkursowe polegało 
na zaprojektowaniu formy, 
niekoniecznie architektonicznej, 
której celem było naznaczenie 
lokalizacji WIPP — składu 
odpadów nuklearnych w Nowym 
Meksyku, USA. Wytrzymałość 
formy i przekazu powinna 
wynosić co najmniej 10 tys. lat.  
Najdłużej trwające na ziemi, trwałe 
w kształcie i znaczeniu są religia, lud 
i systemy wartości. Nie architektura. 

Idea opiera się na Traktacie o historii 
religii autorstwa Mircea Eliade 
i figurze skały w świadomości ludzi. 
Skała objawia człowiekowi coś, 
co przekracza kruchość ludzkiego 
sposobu bycia, absolutny sposób 
istnienia. Jej opór, bezwładność, 
proporcje i dziwne kształty nie 
są ludzkie. Są one dowodem 
obecności czegoś, co olśniewa, 
przeraża, pociąga i grozi. Widząc 
wielkość skały, jej twardość, kształty 
i barwę, człowiek natrafia na jakąś 
rzeczywistość i siłę, które należą do 
innego świata niż świat niesakralny, 
świecki, którego część on sam 
stanowi.

Opalizująca skorupa wykonana 
z karbinu, zapewnia odpowiednią 
odporność na erozję i ochronę przed 
ludzką działalnością. Mit o skale 
rośnie i tworzy trwałą strukturę, 
która ma istnieć w 3 przyszłych 
scenariuszach: regresie (mit, strach), 
stagnacji (eskapizm) i postępie 
(error). W kontekście skały 
następuje zmiana czasu z liniowego 
na cykliczny, co jeszcze bardziej 
wzmacnia tradycję kultu.
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ur. 1994 w Nowym Sączu

Absolwent Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Krakowskiej. Swoją przygodę 
z projektowaniem zaczynał już 
w wieku 13 lat, tworząc pierwsze 
szkice architektury i pojazdów 
koncepcyjnych. Nieustannie 
zgłębiana pasja do designu oraz 
tworzenia trójwymiarowych 
obiektów pozwoliła mu osiągnąć 
szereg nagród i wyróżnień. W 2011 
otrzymał wyróżnienie 1 z 10 
najlepszych prac roku na znanym 
serwisie max3d.pl. W 2015 zajął 
I miejsce w konkursie Motoshow 
z projektem Maserati ZS3. 
W 2017 otrzymał nagrodę główną 
w konkursie organizowanym 
przez CarDesignAcademy 
oraz wyróżnienie za 1 z 14 
najlepszych prac w konkursie 
Mazda Design 2037.  Jest finalistą 
ogólnoświatowego konkursu 
Michelin Challenge Design za 
projekt „Renault Subtil”, który także 
otrzymał rekomendacje w serwisie 
„behance” w kategorii Product 
Design. Jego prace doczekały się 
publikacji na jednych z najbardziej 
prestiżowych portali designerskich, 
m.in.: yankodesign, highsnobiety, 
designboom.

Zajmuje się designem produktów 
oraz tworzeniem wizualizacji. 

W ciągu ostatnich miesięcy miał 
przyjemność współpracować 
z kilkoma zagranicznymi biurami 
architektonicznymi oraz 
graficznymi. Znaczną część swojego 
czasu skupił na rozwoju w kierunku 
grafiki 3d. Wykonuje modele 
produktów, tekstury oraz skany 
terenów, które służą jako gotowe 
obiekty przy tworzeniu renderów. 
Poszerza także wiedzę związaną 
z  nowymi programami graficznymi, 
takimi jak: Grasshopper, Zbrush, 
Marvelous Designer, Autodesk 
Alias. Dodatkowo uczy się 
tworzenia animacji. Przygotowuje 
się do wykonania własnej animacji 
łączącej rzeczywiste otoczenie 
z wygenerowanymi komputerowo 
obiektami 3d. Nieustannie stara 
się rozwijać swoje umiejętności 
w nowych dziedzinach, są to między 
innymi filmy krótkometrażowe, 
aranżacje produktów czy skany 
3d terenu. Prowadzi własną firmę 
szkoleniową, aktualnie działającą 
na terenie Polski oraz Wielkiej 
Brytanii. Wciąż kontynuuje 
przygodę z designem samochodów, 
tworząc kolejne projekty 
koncepcyjne, modele oraz szkice. 
W tym wszystkim stara się jednak 
znaleźć czas na odpoczynek, który 
przynoszą podróże, gra na pianinie 
oraz sport.

Wojciech jurKOwsKi

laureat 
VIII edycji 
2018

RENAULT SUBTIL

Luksusowy pick-up łączący 
pojemność z bezpieczeństwem 
i komfortem SUV-a. Dzięki czterem 
niezależnym silnikom elektrycznym 
umieszczonym wewnątrz kół, 
zwiększono przestrzeń wewnętrzną 
samochodu i zaprojektowano 
ją z myślą o pasażerach i ich 
bagażu. Automatycznie składany 
dach to funkcja, która pozwala 
użytkownikom dostosować 
pojazd do swoich potrzeb. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
użytkownicy mają możliwość 
zmiany funkcjonalności auta 
poprzez naciśnięcie przycisku na 
smartfonie. Od pojemnego pojazdu 
dobrze przystosowanego dla osób 
aktywnych (z otwieranym dachem 
pojazd jest w stanie pomieścić 
nawet 3 rowery), po samochód dla 
4-osobowej rodziny. Renault Subtil 
przeznaczony jest również dla osób 
uprawiających sporty ekstremalne 
— samochód z otwieranym 
dachem może pomieścić  
2 skutery śnieżne, 2 skutery 
wodne lub inny sprzęt sportowy. 
Składany dach, w połączeniu 
z przesuwanymi siedzeniami, 
umożliwia dostosowanie auta do 
5 różnych konfiguracji. Wygląd 
pojazdu nawiązuje do marki 
Renault. Widocznie rozdzielone 
koła wprowadzają innowację 
w konstrukcji karoserii, możliwą 
dzięki zastosowaniu silników 
elektrycznych.
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Forum Muzyczne

Projekt „Forum Muzyczne” zakłada 
stworzenie miejsca skierowanego 
w głównej mierze dla artystów, 
studentów oraz rodzin uczniów 
i nauczycieli sąsiedniej Szkoły 
Muzycznej im. Bronisława 
Rutkowskiego. W projekcie została 
przewidziana plomba mieszkaniowa 
wielorodzinna z mediateką. Każda 
kondygnacja budynku, mimo 
funkcji mieszkalnej, ma odrębny 
program. Parter stanowią usługi, 
takie jak: bar, sklep muzyczny, 
studio nagrań. I piętro to lokale 
mieszkalne dla rodzin uczniów 
szkoły muzycznej. Posiada ono 
umieszczoną w centralnym miejscu 
kameralną scenę prób. II piętro 
stanowią małometrażowe pokoje, 
tworzące przestrzeń w rodzaju 
akademika. Na III piętrze znajdują 
się mieszkania 2-poziomowe. Są one 
przewidziane dla osób starszych 
oraz rodzin z dziećmi. IV piętro to 
luksusowe mieszkania o większych 
powierzchniach i podwyższonym 
standardzie z bezpośrednim 
dostępem do tarasu, skąd 
obserwować można piękną 
panoramę Krakowa. 

W środkowej części placu została 
zaprojektowana scena, na 
której mogą być organizowane 
koncerty oraz popisy uczniów 
szkoły muzycznej.

Mediateka  zaprojektowana została 
jako budynek odpowiadający 
potrzebom ludzi szukających 
przestrzeni, która łączy łatwy 
dostęp do wiedzy oraz dogodne 
miejsce do pracy przy komputerze. 
Obiekt ten skierowany jest do 
studentów, freelancerów, artystów, 
wykładowców i nauczycieli. Na 
ostatnim piętrze ma wydzielone sale 
konferencyjne, na II piętrze miejsca 
pracy indywidualnej i grupowej 
oraz salę audytoryjną, na I piętrze 
bibliotekę z czytelnią i wyciszonymi 
pomieszczeniami odsłuchu, na 
parterze znajduje się przestrzeń 
integracyjno-relaksacyjna z barem. 
Całość została otoczona elewacją, 
która eksponuje aktywności mające 
miejsce w środku.
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Obiekty te urbanistycznie wpisują 
się w tkankę zabudowy Podgórza, 
zachowując ich charakterystyczne 
cechy. Nawiązują do nich 
w nowoczesny sposób, płynnie 
łącząc się z nimi. Przestrzeń między 
budynkami została podkreślona 
przez kwadratową kostkę o dwóch 
odcieniach szarości, która 
„wylewając się” na jezdnię zaprasza 
do środka i podkreśla jeden wspólny 
charakter miejsca.
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ur. 1996 w Nowej Dębie

Student II stopnia na Wydziale 
Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Krakowskiej. Swoją 
pasję do rysunku i grafiki rozwijał od 
wczesnych lat młodzieńczych. Owa 
pasja przerodziła się w powołanie 
i chęć tworzenia architektury.

Praca dyplomowa pt. Muzeum 
Techniki w Dębicy, wykonana pod 
kierownictwem współpromotora 
dr. inż. arch. Bartosza Dendury 
oraz pod nadzorem dr. hab. inż. 
arch. Piotra Gajewskiego, prof. 
PK, obroniona z wyróżnieniem 
w 2019 roku. Na początku studiów 
— Laureat nagrody dr hab. inż. 
arch. Grażyny Schneider-Skalskiej 
za wyróżniający się projekt 
architektoniczno-urbanistyczny 
jednorodzinnego zespołu 
mieszkaniowego oraz  nagrody 
prorektora do spraw studenckich, 
dr. hab. inż. Marka Stanuszka w tej 

samej kategorii (2017). Zwycięzca 
konkursu Prezydenta Miasta 
Dębicy na projekt Muzeum Techniki 
w Dębicy przy ulicy Kraszewskiego 
(2018). Uczestnik wielu warsztatów 
i plenerów ogólnopolskich 
i zagranicznych. 

Odbył praktykę projektową 
w biurze Hoffman Projekty — 
Budownictwo (sierpień-wrzesień 
2017) oraz PPA Podczaszy 
Pracownia Architektury (lipiec–
październik 2018). Plakaty 
wykonane podczas rezydencji 
artystycznej prezentowane były 
w trakcie objazdowej wystawy po 
Francji (2018–2019), wystawione 
w Domu Bretanii w Poznaniu oraz 
w Centrum Polsko-Francuskim 
w Olsztynie (2018). 

Autor dwóch publikacji naukowych 
na temat miasta i rysunku 
odręcznego w wydawnictwie 
Politechniki Krakowskiej.

Uczestnik trzech konkursów 
architektonicznych — Architektury 
Ceglanej, w kategorii „Budownictwo 
przyszłości”, Re-use The Castle/
Ripafratta oraz CAAJ Student Design 
Competition: The Modern Police 
Station, w którym wraz z zespołem 
uzyskano wyróżnienie honorowe. 
Pierwszy z wymienionych 
konkursów pozwolił na uwolnienie 
się od schematu projektowego 
w realnym, przyziemnym wydaniu, 
bowiem kategoria umożliwiała 
nieszablonowe podejście do 
budownictwa. Drugi konkurs, 
realizowany w ramach przedmiotu 
projektowanie konserwatorskie, 
wzbogacił proces projektowy 
o konsultacje z doświadczonymi 

dydaktykami. Ostatni konkurs, 
w którym wraz z zespołem odniósł 
największy sukces — pierwsze 
wyróżnienie w międzynarodowym 
konkursie — pozwolił mu na 
realizację pomysłów dotyczących 
uniwersalności budownictwa.

Pracował w URBA Architects, 
krakowskim biurze łączącym 
dziedziny — prefabrykację 
i technologię BIM, którymi bardzo 
się interesował. 

Współpraca i wymiana doświadczeń 
ze studentami architektury z kraju 
i zagranicy (dzięki udziałowi 
w spotkaniu studentów architektury 
OSSA „Bajka” 2019), w połączeniu 
z doświadczeniem tutorów 
pracujących w renomowanych 
pracowniach w całej Europie, 
pozwoliła mu na poszerzenie 
architektonicznych horyzontów 
i częściowe urozmaicenie sposobu 
myślenia o architekturze.

Uczestnik międzynarodowego 
konkursu SARP na Muzeum 
Wyspiańskiego w Krakowie oraz 
Międzynarodowego Biennale 
Architektury Kraków 2019. 
Konkursy pozwalające na uczenie 
się projektowania w zespole 
postrzega jako inne doświadczenie 
niż samodzielna praca na studiach.

Nie rozstaje się z rowerem. 
Pasjonat miasta i procesów w nim 
zachodzących, grafiki, wizualizacji 
i BIM, zapalony majsterkowicz. 

Tomasz Obara

laureat 
IX edycji 
2019

2019 cAAJ Student design 
competition:  
The Modern Police Station

projekt konkursowy 2019 
współpraca: M. Kołodziej, M. Pyc 
D. Piórecki, K. Przybyło 
honorowe wyróżnienie

Modułowa, w założeniu elastyczna 
konstrukcja, która w zależności 
od potrzeb użytkowników może 
mieć różnorodny charakter. 
Mniej lub bardziej ażurowy, czyli 
społeczny, lub zabudowany, 
czyli instytucjonalny. Wstępnym 
pomysłem był stalowy szkielet, 
w który można dowolnie wkładać 
np. kontenery transportowe. To 
rozwiązanie miało ułatwić budowę 
posterunku w najtrudniejszych 
warunkach i w bardzo ciasnej 
zabudowie, np. slumsów. Wysokość 
budynku z jednej strony wzbudziła 
w Jury obawy o przytłoczenie 
władzą mieszkańców, 
a z drugiej strony w ich opinii 
pozycja i kształt posterunku 
pozwalają na zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców miasteczka.

Ważnym elementem pomagającym 
w asymilowaniu władzy i jej 
obecności wśród ludzi jest 
negatywowa przestrzeń 
budynku — przestrzeń społeczna, 
pozostawiona do dyspozycji 
wszystkim mieszkańcom, bez 
względu na wiek, status społeczny 
czy stan zdrowia, bowiem znajdują 
się tam elementy siłowni, boisk, 
placów zabaw, bieżni i innych.
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Osiedle Bagry

Płaszów, Kraków

projekt 2019 
współpraca: M. Kołodziej

Międzynarodowe Biennale 
Architektury Kraków 2019

„POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”

Stare Miasto, Kraków 
projekt 2019 
współpraca:  
K. Przybyło, M. Kołodziej

Projekt nowego subcentrum 
Krakowa dla 12 000 mieszkańców 
o powierzchni całkowitej 
789 000 m2. Podstawą dla 
opracowania koncepcji 
było określenie minimalnej 
powierzchni użytkowej dla jednego 
użytkownika na poziomie 25 m2, 
tak, aby w odpowiedzi na stale 
ulegające pogorszeniu standardy 
metrażowe mieszkań w Krakowie, 
zaprezentować nowy sposób 
kształtowania zabudowy — 
determinowany przez konkretne, 
funkcjonalnie rozplanowane 
mieszkania a nie odwrotnie — kiedy 
to miejsce dla życia jest wynikową 
największej możliwej powierzchni 
zabudowy działki. 

Kształt i lokalizacja zabudowy 
wynikają z ograniczeń istniejących 
na obszarze opracowania — 
zarówno uwzględnionych 
w MPZP jak i ekologicznych 
— np. korytarza przewietrzania 
miasta. Wobec tak mocnych 
obostrzeń projekt w zasadzie 
powstaje sam ... wystarczy jedynie 
dobrze przeanalizować obszar 
opracowania wraz z jego historią, 
teraźniejszością, przyszłością 
i wszelkimi kontekstami.

Międzynarodowe Biennale 
Architektury Kraków 2019 to 
wspaniała szansa na prezentację 
kłębiących się w głowach 
architektów pomysłów na 
przekształcenie miasta, które 
od swoich początków związane 
jest z Wisłą. Ta burzliwa relacja, 
jak to bywało na przestrzeni 
wieków, opierała się zawsze na 
podporządkowaniu rzeki miastu. 
Różnica polegała na tym, że jak 
sinusoida — raz miasto zwracało 
się do rzeki, aby żyć z nią w zgodzie 
i poszanowaniu dla jej ogromnej 
wartości a raz odwracało się do niej 
plecami, wykorzystując ją do czysto 
przyziemnych rzeczy, aby czerpać 
z niej wyłącznie korzyści.

Prezentowany projekt zakłada 
przywrócenie rzece majestatu, 
aby wprowadzając ją do miasta 
wykorzystywać ją jako atrakcję. 
Potok będący odnogą Wisły, 
otaczając miasto wokoło Plant, 
czyli zielonego serca Krakowa, 
w każdym miejscu wskazuje 
na obecność życiodajnej wody 
w mieście.
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2571

projekt konkursowy 2019

współpraca: K. Przybyło

Konkurs Architektury Ceglanej 
promuje podstawowy materiał 
budowlany, wykorzystywany od 
pokoleń, jakim jest cegła. Wydawać 
by się mogło, że wszystko już 
zostało z cegły zbudowane, lecz 
nic bardziej mylnego. W kategorii 
„budownictwo przyszłości” nadaje 
się mu zupełnie nowy charakter. 

Prezentowana koncepcja zakłada 
stworzenie latającej jednostki 
mieszkalnej w duchu DIY (ang. 
do it yourself — zrób to sam). 
W odpowiedzi na globalne 
ocieplenie i stale podnoszący się 
poziom wód — jednostka uwalnia 
się od hipotetycznie zalanego 
terenu, pozwalając użytkownikowi 
na swobodne przemieszczanie się 
w miejsca bardziej bezpieczne.

Cegła w tym przypadku jest 
materiałem budowlanym, który 
będzie można wyprodukować 
nawet w stanie klęski żywiołowej, 
dlatego dużym plusem projektu 
jest możliwość zbudowania „domu” 
z szablonu.
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ur. 1998 w Krakowie

Studentka II stopnia na Wydziale 
Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Krakowskiej. 
Czterokrotnie wyróżniona 
Stypendium Naukowym Rektora 
Politechniki Krakowskiej. 

Każdy z prezentowanych 
projektów, będących efektem 
podróży do świata architektury, 
jest poszukiwaniem oryginalnej 
myśli, analizą kontekstu miejsca 
oraz potrzeb ludzi. Laureatka 
dołożyła wszelkich starań, by 
stworzyć indywidualny charakter 
przestrzeni jako połączenia 
formy, kolorów, materiałów 
i światła z funkcjonalnością 
oraz ergonomią. W swojej pracy 
szuka rozwiązań nowatorskich 
i zrównoważonych, unika banału 
i nie boi się odważnych, a nawet 
kontrowersyjnych pomysłów. 
Ponieważ jakość przestrzeni 
publicznej świadczy o jakości 
miasta i wpływa na jakość życia 
mieszkańców — projektując stara 
się podążać za tą myślą i tworzyć 
jakościowe formy.

Laureatka następujących nagród: 
— II miejsca w międzynarodowym 

konkursie architektoniczno- 
-krajobrazowym Drugie Życie 
Fortu; 

— Grand Prix Internautów na 
najlepszy projekt przestrzeni 
publicznej w Wieliczce:  
Targ i Muzyka; 

— wyróżnienia za projekt 
wnętrza zaplecza socjalnego 
dla Małopolskiego Centrum 
Medycznego; 

— III nagrody w konkursie na 
najlepszy projekt Centrum 
Społeczności Ludowej Generator 
nad Zalewem Nowohuckim. 

— Nagrody Dyrektora Instytutu 
Projektowania Urbanistycznego 
za projekt Domu 
Jednorodzinnego „Wydma”; 

— Nagrody Prorektora Politechniki 
Krakowskiej oraz Dyrektora 
Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego za projekt 
Zespołu Urbanistycznego  
Czyżyny-Łęg. 

Uczestniczka polsko-ukraińskich 
warsztatów projektowych na 
Podolu, warsztatów ConnectA. 
Copenhagen organizowanych 
na Uniwersytecie CEU Cardenal 
Herrera w Walencji, odbywających 
się w ramach współpracy 
międzyuczelnianej.

Julia sierpień

laureatka 
X edycji 
2020

Organizatorem Międzynarodo-
wego Konkursu pn. „Drugie Życie 
Fortu” był Uniwerytet Rolniczy 
im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Jego głównym celem było wykona-
nie projektu koncepcyjnego Cen-
trum Administracyjnego w Zielon-
kach w rejonie fortu „Marszowiec” 
wraz z opracowaniem projektu 
zieleni.

Program Centrum Administracyj-
nego musiał przewidywać:
— budynek Urzędu Gminy wraz 

z biblioteką,
— budynek biurowo-usługowo-

-handlowy,
— budynek ośrodka zdrowia,
— budynek o funkcji oświatowej 

(przedszkole, szkoła)
— część wspólna — teren publiczny,
— parking,
— zajęzdnię autobusową.

Propozycja była radykalna, przewi-
dywała połączenie funkcji i umiesz-
czenie jej w jednym obiekcie. Istot-
nym dla projektu było zachowanie 
walorów krajobrazowych występu-
jących na tym obszarze, tj.:
— pól uprawnych,
— zieleni, która zajęła fort,
— wyeksponowanie punktów wido-

kowych.

Budynki miały być ukryte pod 
kładką dla pieszych, dzięki czemu 
projektowany teren byłby całko-
wicie udostępniony mieszkańcom 
i turystom.

drugie życie Fortu 
projekt konkursowy

współautorzy:  
dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, 
prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka 
Matusik, dr inż. arch. Filip Suchoń, 
dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, 
stud. stud. Małgorzata Partyka, 
Katarzyna Blukacz, Szymon Chromik
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hybrydowa struktura 
urbanistyczna w Mediolanie

praca dyplomowa

Promotor:  
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt,  
prof. PK

Zadaniem projektowym było 
stworzenie struktury łączącej 
istniejącą zabudowę osiedla 
mieszkaniowego z okresu 
międzywojennego wraz z dużym 
kompleksem zaniedbanego dotąd 
Parku Rolnego w Mediolanie.

Koncepcja podejmuje 
problem rozwiązania węzła 
komunikcyjnego, który integruje 
ruch pieszy, rowerowy, przystanek 
metra oraz komunikację kołową. 
Kluczowe dla projektu były kwestie 
takie jak: dostępność, mobilność, 
wielofunkcyjność. Celem było 
rozwiązanie problemu bariery 
występującej w tym miejscu, czyli 
braku bramy do Parku Rolnego, 
braku czytelnego połączenia 
kompleksu parkowego z istniejącą 
zabudową mieszkaniową oraz 
wytworzenie różnorodnej 
przestrzeni dla mieszkańców 
i turystów. 

Program struktury  to obsługa 
metra, obsługa Parku Rolnego, 
informacja o parku, arboretum oraz 
strefa komercyjna. Projektowana 
struktura ma wytwarzać nową 
tożsamość miejsca, podkreślać 
rolę obszarów zielonych w tkance 
miejskiej, a takża promować 
zielony transport oraz korzystanie 
z transportu publicznego.
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Przestrzeń wieliczka 
Targi+Muzyka

Grand Prix Internautów na najlepszy 
projekt przestrzeni publicznej

projekt wykonany w Katedrze 
Projektowania Architektonicznego 
A-6 Politechniki Krakowskiej, 
prowadzący przedmiot:  
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-
-Woźniak, prof. PK, prowadzący:  
dr inż. arch. Paweł Żuk

Izrael

rysunki, 2019

Tematem opracowania było 
wykonanie projektu hybrydowego 
budynku łączącego funkcję małej 
sali koncertowej z placem targo-
wym, który od wielu lat funkcjonuje 
w tym miejscu. W projekcie chodziło 
o zintegrowanie tych funkcji, a także 
o wprowadzenie funkcji kultury do 
przestrzeni publicznej miasta. Waż-
ne było więc również ukształtowa-
nie otoczenia budynku, nadanie mu 
pewnej elastyczności umożliwiającej 
czasowe dostosowanie zewnętrznej 
przestrzeni otaczającej budynek, 
aby można było organizować tam 
plenerowe imprezy muzyczne. 

Pomysłem koncepcyjnym było połą-
czenie ulicy schodzącej w dół wraz 
z wyrastającym z niej wielościanem. 
Na „ulicy” miałoby odbywać się tar-
gowisko, a w dni nieczynne byłoby 
to miejsce małych wydarzeń kultu-
ralnych. Przez „ulicę” wchodzi się do 
foyer, a z niego do „serca budynku” 
— sali koncertowej.

Bryła sali koncertowej wyrasta 
z podziemia jak popękana skała. 
Składa się z powłok, które przez tę 
najbardziej transparentną przebijają 
się. Swoim kształtem ma być na tyle 
interesująca, aby przyciągać jak naj-
większą ilość ludzi. Ten niekonwen-
cjonalny twór architektury ma mieć, 
dzięki swojej dynamice, charakter 
centrotwórczy.
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