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od redakcji

Zdobądź doświadczenie, poznaj fajnych 
ludzi, poszerz horyzonty!

Dołącz do redakcji M IX  E R  A l

Napisz na adres: 
gazetamixer@gmaii.com

Koleżanki i koledzyf

Zapraszam was do lektury specjalnego numeru ;,Mixera”> pierwszego 
współtworzonego we współpracy międzywydziałowej z Wydziałem Archi
tektury 5 Sztuk Pięknych. Wydział kierowany je st przez prof, nadzw, dr hab, 
inz. arch, Krzysztofa Ingardena oraz doc. dr inż. arch. Katarzynę Banasik- 
-Petri.

Mamy nadzieję, ze sylwetki i osiągnięcia naszych studentów, a także pro
jekt/ przedstawione w niniejszym magazynie pomogą wam dużo lepiej 
zaznajomić się z meandrami architektury.

Prócz tekstów poświęconych waszym kolegom i koleżankom poznacie 
także Koło Naukowe HAUZ07 oraz znajdziecie obszerny opis nowych 
inwestycji firmy UvinnX, wśród których najważniejszą będzie budowany 
po drugiej stronie ulicy akademik o wysokim standardzie mieszkania!

Miłej lektury!
Mateusz Matłok
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Wydział Architektury 
i Sztuk Pięknych, Krakowska 
Akademia im. Andrzeja 
Frycza-Modrzewskiego. 
Kierunek: Architektura 
-  Program i nauczanie

Kraków jest drugą co do wielkości społecznością aka
demicką w Polsce, liczącą około 200 tys* studentów, 
co stanowi 11% ogólnej ich liczby w kraju. Największym 
uniwersytetem w Krakowie je st Uniwersytet Jagielloń
ski, natomiast kursy architektury oferują dwie uczel
nie - Politechnika Krakowska i Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jedna z najmłodszych 
szkół wyższych w mieście.

Kierunek architektury na Wydziale Architektury i Sztuk Pięk
nych to młody Wydział, który już w 2003 r. uzyskał akredyta
cję państwową i możliwość kształcenia w systemie studiów 
licencjackich - inżynierskich - I stopnia i II stopnia magister
skich, Jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych 
otrzymał akredytację Unii Europejskiej t od 2013 r, jego dy
plom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie.

Architektura je st jedną z tych dziedzin sztuki, w której zdo
bywanie praktycznych umiejętności musi być wsparte sze
roką wiedzą teoretyczną. Architektonicznego warsztatu nie 
sposób opanować bez mistrza-przewodnika, który popro
wadzi adepta przez zawiłe meandry tej sztuki. Umiejętności 
warsztatowe odgrywają ogromną rolę w tej dziedzinie i mu
szą być nauczane w spójny sposób. Je st jednak oczywiste, 
ze bez wiedzy teoretycznej, takiej jak historia sztuki, estety
ka, filozofia i podstawowych umiejętności technicznych, jed
noczesne zrozumienie i opanowanie tego złożonego zawodu 
je st trudne.

Na kierunku stworzono profil edukacyjny, oparty na najlepszych 
multidyscyplinarnych wzorach zakładających edukację w róż
nych dziedzinach architektury i inżynierii. Jako tezę przyjęto, 
iz projektowanie architektoniczne powinno być nauczane przez 
aktywnych i sprawdzonych zawodowo architektów-praktyków, 
prowadzących własne biura projektowe, legitymujących się 
zarówno realizacjami, jak i dorobkiem akademickim uznanym 
przez środowisko naukowe i zawodowe, Do współpracy zapro
szono zatem kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia 
edukacyjne architektów, aby tym samym zainspirować i zachę
cić studentów do twórczej pracy. W skład zespołu dydaktycz
nego weszli także naukowcy, profesorowie z renomowanych 
uczelni. Od samego początku specyfika edukacji w zakresie 
architektury na Krakowskiej Akademii opierała się na prowa
dzeniu zajęć z projektowania architektonicznego w formie 
„klas mistrzowskich” prowadzonych przez wspomnianych 
architektów-praktyków. Je st to jedyny kierunek w Polsce, któ
ry ma własną opracowaną metodę nauczania zawodu opartą na 
tym systemie. Klasy mistrzowskie nie tylko posiadają swojego 
opiekuna (mistrza) - architekta-praktyka, ale również okre
śloną specjalizację, np. architektura użyteczności publicznej, 
architektura ekologiczna, architektura eksperymentalna. Bar
dzo ważne było też umożliwienie w ramach tego systemu wy
tworzenia osobistych relacji między uczniami i nauczycielami, 
sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twór
czej studenta. Zajęcia projektowe stają się zatem rdzeniem, 
wokół którego zorganizowane są pozostałe elementy edukacji 
przyszłego architekta.
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Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem 
dyplomowym, na który składa się prezenta- 

cja wraz z obroną projektu inżynier- 
skiego oraz egzamin teore- 

tyczny w cel u uzyskania 
tytułu inżyniera

W czasie trwania studiów na WAiSP szczególny nacisk zwra
ca się na aktywne uczestnictwo studentów w krajowych 
i międzynarodowych konkursach architektonicznych. 
Studenci Wydziału mają w tej dziedzinie wiele sukce-  ̂
sów. 0 wysokim poziomie nauczania świadczyć 
mogą między innymi te nagrody;

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych kształci studentów 
na poziomie szkolnictwa wyższego w stacjonarnym syste
mie dwustopniowym: studiów pierwszego stopnia, czyli stu- 
diów inżynierskich trwających 3.5 roku (7 semestrów), oraz 
studiów drugiego stopnia - magisterskich* trwających 1;5 
roku (3 sem estry) Wydział prowadzony je st w profilu akade
mickim, w związku z tym program nauczania obejmuje zarów
no moduły oparte na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, jak 
i konkretnych umiejętności praktycznych. Podczas opraco
wywania koncepcji edukacji uwzględniono opinie zewnętrz
nych interesariuszy, m in. Stowarzyszenia Architektów Pol
skich i Izby Architektów RP, dotychczasowe doświadczenia 
związane z kształceniem w tej dziedzinie, a także międzyna
rodowe wzorce Na studiach I stopnia wszystkie przedmioty 
w programie są obowiązkowe.

Wydział kładzie nacisk na współpracę międzynarodową - 
poprzez wymianę w ramach ERASMUS. a także współpracę 
z ośrodkami akademickim m.in. w Lublanie, Wenecji. Sewilli, 
Paiermor Wiedniu i Pradze. By wzbogacić ofertę, w ramach 
klas mistrzowskich prowadzone są wspólne projekty i wy
kłady z naukowcami \ architektami z zagranicznych uczelni, 
które przynoszą korzyści nie tylko intelektualne i dydak
tyczne, ale również pozwalają studentom nawiązywać kon
takty międzynarodowe, tak ważne na obecnym rynku pracy. 
Program studiów obejmuje także dwutygodniowe staże za
wodowe (warsztaty plenerowa pfaktyka architektoniczna 
w biurze projektowym) Ponadto Wydział zwraca uwagę na 
nawiązywanie kontaktów z firmami branżowymi, wspólnie 
organizując wydziałowe konkursy architektoniczna które 
mają przełożenie na realne rozwiązania realizacyjne ; wska
zują aktualną problematykę budowlaną na polskim rynku.

architektury Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentowi 
na podjęcie studiów drugiego stopnia lub. jeśli zdecyduje 
się przerwać proces kształcenia, na podjęcie działalności 
zawodowej jako pracownik pomocniczy w biurze architek
tonicznym, a także w nadzorze budowlanym i budowlanym. 
Program drugiego stopnia je st poszerzony o przedmioty 
pogłębiające wiedzę zdobytą podczas studiów pierwszego 
stopnia i uzupełniony o nowe zagadnienia.

Na Wydziale działa aktywnie Koło Naukowe HAUZ 07, które 
rokrocznie organizuje wyjazdy studialne do interesujących 
architektonicznie miejsc, takich jak Wenecja, Berlin, Bazy- 
lear Bregenz.

Interdyscyplinarny program Krakowskiej Akademii, z na
ciskiem na indywidualne podejście do studenta, zakłada 
przygotowanie studentów zgodnie z oczekiwaniami ich 
przyszłych pracodawców. Je s t to możliwe ze względu na za
pewnioną kadrę złożoną z uznanych architektów-praktyków. 
Aktywni zarówno zawodowo, jak i uczestniczący w środowi
sku naukowym architekci są świadomi obecnej sytuacji na 
rynku pracy i wyzwań stojących przed młodymi adeptami 
architektury Od absolwentów oczekuje się umiejętności 
przystosowania się do intensywnego trybu pracy i licznych 
wyzwań, a najważniejszymi wymaganiami są: kreatywność, 
szeroka i ugruntowana wiedza, oraz równocześnie estetycz
ne i inżynieryjne podejście do projektowania. Mając tego 
świadomość, wydział Architektury Krakowskiej Akademii, 
konsekwentnie dokłada wszelkich starań, aby przygotować 
studentów do rosnących wymagań rynku'.

Konkursy i nagrody



Nagroda Miasta Krakowa: Katarzyna 
Kołpa, 2G18 rok, za pracę magisterską pt. 

„Eksperymentalna Strefa Wystawiennicza - 
Artystyczny Start Up’f, opracowaną w klasie 

mistrzowskiej prof. nadzw. dr hab, inz. arch. 
Krzysztofa Ingardena

Nagroda SARP im. Zbyszka 
Zawistowskiego Dyplom za 

najlepszą Pracę Dyplomową 
wykonaną na Polskich Uczelniach 

Architektonicznych:
Zofia Bednarczyk, 2014, i nagroda 
^'„Lotnisko w Bielsku-Białej”; 

promotor: dr inz. arch. Piotr Wróbel, 
Marcin Ewy, 2015, finalista 

-„Nowy Kleparz 2,0.
Projekt Rewitalizacji Placu 
Targowego Nowy Kleparz 

w Krakowie"’; promotor: 
prof. nadzw. dr hab. inz. 

arch. Artur Jasiński 
AnnaWałczyk, 2015, 

finalistka-„Rezerwat 
Muzyczny -  
Centrum Jazzu na 

wyspie Tromoy 
w Norwegii’1; 

promotor: 
dr inz. arch, 
Bartosz 
Haduch;

Lidia Szewczyk, 
2016, finalistka 

-„LandscapePark 
Hotel Bodzów"; promotor: 

dr inz, arch, Katarzyna Petri; 
Michał S aj dek, 2018, wyróżnienie -  

„Kompleks rekreacyjny nad Zalewiskiem 
’Bełchatów’1'’; promotor: dr inż. arch, Agnieszka 

Starzyk,

Polsko-Niemiecka Nagroda &DA -  SARP: Zofia 
Bednarczyk, 2014 (nominacja); Marcin Ewy, 2015 
(wyróżnienie); Adrian Kasperski, 2016 (nominacja).

Krakowska Nagroda SARP za Najlepszy Dyplom Roku:
Adrian Kasperski, 2 0 1 6 ,1 nagroda równorzędna - „Wyspa 
Przyszłości - wizja rozwoju wyspy Fogo", promotor: 
dr inż. arch. Bartosz Haduch; Alicja Nowak, 2 0 1 7 ,1  nagroda 
równorzędna -  „Projekt adaptacji hotelu Cracovia na 
Muzeum Architektury i Designu”; promotor: prof. nadzw. 
Krzysztof Ingarden; Michał Przetaczek, 2018, 1 nagroda 
równorzędna -  „Winnica Wieliczka”; promotor: dr inż. arch. 
Piotr Wróbel.

Konkurs realizacyjny „DormitoriunT - studencka 
jednostka mieszkalna, II edycja, 2019: Wioletta 
Nowak, Szymon Bierówka (I nagroda), Bartłomiej Bogucki 
(II), Joanna Wójcik, Alicja Zwolicka, Mikołaj Sikora (III), 
Magdalena Nakoneczny, Justyna Zagajska (wyróżnienie), 
Mariia Katsan, Krystyna Alokhina (wyróżnienie).

*bprac. Katarzyna Banasik Petri, Krzysztof Ingarden. Fragmenty tekatu o publi
kowanego w czasopiśmie TA8iB7 Architektura i Biznes" 01/2019

Nagroda Dyplom Roku Miesięcznika „Architektura 
& Biznes”: Anna Walczyk, 2 0 1 5 ,1 nagroda -  „Rezerwat 
Muzyczny -  Centrum Jazzu na wyspie Tromoy w Norwegiii"; 
promotor: dr inż. arch. Bartosz Haduch,

Międzynarodowy Konkurs organizowany przez ICARCH:
Adrian Kasperski, 2014, wyróżnienie - „Eksperymentalna 
rezydencja w Andaluzji'1; promotor: dr inż. arch. Bartosz 
Haduch.

Ogólnopolski Konkurs „Architektura Betonowa” 
(organizator: Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej). Adrian Kasperski, 2014 (wyróżnienie);
Anna Mędrala, 2016 (wyróżnienie za ‘‘Muzeum Fotografii 
na Zabłociu w Krakowie" promotor: prof. nadzw. dr hab. inż. 
arch. Artur Jasiński); Michał Przetaczek 2018 (nagroda 
główna równorzędna za „Winnica Wieliczka”, promotor: 
dr inż. arch. Piotr Wróbel).

Konkursu Dla Młodego Architekta (organizatorzy; 
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza oraz wydawnictwo 
Builder): Anna Lipiarz, Izabela Markiewicz i Tomasz Jałocha 
(studenci III roku), 2018, wyróżnienie -  projekt Pawilonu 
Ogrodu Sztuki.

European Architectural Medals - Best Diptoma 
Projects: Adrian Kasperski, 2015, finalista -  uEksperymentalna 
rezydencja w Andaluzji" promotor: dr inż, arch. Bartosz Haduch.

Konkurs „Rytm Światła. Miejsce Sztuki w Kulturach 
Świata” (organizatorzy: Polski Związek Przemysłu 
Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA):
Aleksandra Dzienniak, 2 0 1 7 ,1 Nagroda -  „Muzeum 
Stanisława Lema w Krakowie", opieka dydaktyczna: dr inz. 
arch. Katarzyna Petri,

Konkurs Urzędu Miasta Wieliczka na najlepsze prace 
licencjackie i magisterskie związane z miastem: Michał 
Przetaczek, 2018, wyróżnienie Winnica Wieliczka1', 
promotor: dr inż. arch. Piotr Wróbel.

Konkurs realizacyjny „Dormitorium* - studencka 
jednostka mieszkalna bez barier, I edycja, 2018: Yevheniia 
Krepsheua, Maria Barranco Fernandez i Tomasz Jałocha 
(I nagroda), Mateusz Kornecki (II), Mikołaj Sikora (III),
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Architektura dla wszystkich
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych zorganizował, po raz czwarty, warsztaty arty- 
styczno-edukacyjne „Architektura dta wszystkich"*, które odbyły się 15 marca 2019 r. 
w kampusie Krakowskiej Akademii. Ich cel wpisuje się w idee międzynarodowego ruchu 
„Architekci-w-szkołach”, którego ważnym aspektem jest wyrabianie u młodego pokole
nia wrażliwości przestrzennej i chęci angażowania się w zagadnienia związane z najbliż
szym otoczeniem.

Ruch „A rch ite k c i-w -szk o ła c tT  (ang. A rc h ite c ts -  
-in-sc/ioo/s) wywodzi s ię  z W ie lk ie j B ry tan ii, gdzie 
w 1 9 8 4  roku, z okazji obchodów 1 5 0 - le c ia  zało- 
zen ia K ró lew sk iego  S to w a rzysze n ia  A rch ite k tó w  
B ry ty jsk ic h  -  RIBA, zapoczątko w any i wdrożony 
z o s ta ł program w sp ó łp racy  aktyw nych  zawodowo 
a rch itektó w -p rak tykó w  z n au czyc ie lam i i dziećm i 
oraz m łodzieżą , w ce lu  prom owania szeroko  poję- 
te j św iadom o ści a rch ite k to n iczn e j, Ja k e  Brown, 
znany londyński a rc h ite k t , jeden  z pom ysłodaw ców  
i d z ia ła c zy  tego ruchu , p o d kreś la ł, iz ko n ieczn o ść  
wyrobienia u m łodego pokolenia w raż liw o śc i na za 
gadnienia zw iązane  z a rch itek tu rą  je s t  odpow iedzią 
na n a ra s ta ją c e  zobo jętn ien ie  na e s te ty k ę  i ja k o ść  
o ta cza ją ce j p rze strze n i, po łączone  z m niem aniem
0 braku ko n ieczn o śc i tro sk i o w spó lne  o to czen ie . 
Poprzez zaangażow an ie  m łodzieży w p ro ces p ro jek
towy. za ch ę ce n ie  do poszuk iw an ia  i tw orzen ia  na 
w ła sn ą  rękę w oparciu  w ypracow ane zasad y  form al- 
no-funkcjona lne , s tw a rzan e  są  warunki do w ycho w a
nia pokolenia kreatyw n ych  i w raż liw ych  je d n o s te k , 
p o tra fią cych  zrozum ieć i odpow iedzieć na p o trze 
by o ta cza ją ce j ich p rze strze n i, m ających  szacu n e k  
do fo rm y i e s te ty k i danego m ie jsca , i św iadom ych 
wpływ u na o to czen ie .
Organizowane w a rszta ty  wpisują się w ideę Edukacji 
Środow iskowej, popieranej globalnie przez organ iza
cje takie jak: UNESCO. Rada Europy czy  M iędzynaro
dowa Unia A rch itek tów . Jednym  z za łożeń Edukacji 
Środowiskowej je s t wprowadzenie nowego modelu 
kszta łcen ia , staw ia jącego na in terdyscyp lina rność
1 zintegrow anie w jedzy z szerokiego zakresu dziedzin  
naukowych Poprzednie edycje w arszta tów  c ie s z y ły  
się ogromnym  zainteresow aniem , dając m ożliw ość 
wspólnego obcowania z architekturą i sztuką. Rów 
nież ta edycja p rzyn ios ła  w szystk im  w iele radości, 
a także dała m ożliw ość rozwoju nowych kom peten
cji Zaproszona m łodzież miała okazję na zebranie

p raktyczn ych  do św iad czeń  w tra k c ie  w spó lnej p racy 
ze stu d e n tam i, pod czu jnym  okiem a rch ite k tó w  -  na
u czyc ie li akadem ick ich  W AiSP.
Zorganizow anych zo s ta ło  pięć p ro jektow ych  w a rsz
ta tów  dla m ło dzieży : s tru k tu ry  kratow e , ze sp ó ł 
m ieszkan iow y, m o d ern istyczn e  paw ilony, hotel/ 
plomba, rzezba oraz in te re su ją ce  w yk ład y  wprowa
d za jące . Zgodnie z harm onogram em  za jęc ia  odby
w a ły  s ię  w w ielu p rze strze n ia ch  Akadem ii. W sposób 
tw órczy  i w swobodnej a tm o sfe rze  m łodzież s ta ra ła  
s ię  sp ro s ta ć  postaw ionym  przed nią wyzwaniom  pro
jek to w ym . Podejm owano bardzo p ro fe s jo n a ln e  kroki: 
defin iow ano problem y, staw iano  h ipotezy, zb ierano , 
analizow ano i syn te tyzo w an o  in fo rm acje , w re szc ie  
zaproponowano ro zw iązan ia , k tó re  mimo je d n ako 
wych za ło żeń  w stęp n ych  o kaza ły  s ię  być za sk a k u ją 
co m ądre, in te re su ją ce  kom pozycyjn ie  i z ró żn ico 
wane, Tegoroczna edycja  po raz ko le jny 
p o tw ie rd z iła  ideę, że „A rch i
te k tu ra  je s t  najw ażn iej 
sza  i dla w s z y s tk ic h ”.

dr Em ilia  M alec



Joanna Wójcik 
i Wioletta Nowak
z nagrodami 46. edycji Konkursu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju

Projekty dyplomowe studentek Wydziału Architektury i Sztuk 
Pięknych: Joanny Wójcik - „Szkoła Designu w Warszawę" 
oraz Wioletty Nowak - „Muzeum Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie' zdobyły nagrody równorzędne (dwie z czterech 
przyznanych) w Konkursie Ministra inwestycji i Rozwoju za 
wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie architektury i bu
downictwa, w kategoFH prac inżynierskich. Promotorem obu 
prac był dr inz. arch. Bartosz Haduch.

Praca Joanny Wójcik prezentuje koncepcję rewitalizacji 
nieczynnych warszawskich gazometrów na potrzeby mul- 
tidyscyplinamej szkoły designu, Ingerencja autorki 
ograniczyła się do wnętrz zabytkowych obiektów, 
w których zaplanowała ona nowoczesną, wielofunk
cyjną placówkę edukacyjną. Koncepcję charaktery
zuje duża dojrzałość projektu i minimalis tyczny do
bór środków - adekwatny do zastanej historycznej 
architektury.

Projekt Wioletty Nowak to wizja Muzeum Stanisła
wa Wyspiańskiego w formie podziemnej struktury 
łączącej Gmach Główny Muzeum Narodowego 
w Krakowie, dawny hotel Cracovia i Kino Kijów. Wie- 
lofunkcyjny kompleks uzupełnia szklany pawilon 
zawierający wielkoformatowe prace Stanisława 
Wyspiańskiego. Poszczególne wnętrza plano
wanego muzeum są „szyte na miarę" zróżnico
wanych dzieł sztuki tego wybitnego artysty.

dr inź. arch. Bartosz Haduch
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Anastasiia lvaniv
-  sukces na obczyźnie
W 2018 roku Anastasiia lvaniv otrzymała wyróżnienie II stopnia VIII edycji Stypen
dium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego, przyznawane szcze
gólnie uzdolnionym studentom architektury, za osiągnięcia w trakcie studiów archi
tektonicznych I stopnia.

Pracę dyplomową I stopnia na Wydziale Architektury i Sztuk 
Pięknych Krakowskiej Akademii, pod kierunkiem dr inż. arch. 
Katarzyny Petri, obroniła z oceną bardzo dobrą, W trakcie 
studiów odbyła praktykę w krakowskim biurze architekto
nicznym APA Czech-Duliński-Wróbe! Agencja Projektowa 
„Architektura". Uczestniczyła w wielu wykładach profeso
rów zagranicznych, prowadzonych na terenie Krakowskiej 
Akademii W ramach ćwiczeń projektowych, przy współpracy 
z Wydziałem Architektury Uniwersytetu w Lublanie, wykona
ła projekt przedszkola w Lublanie. Dwukrotnie uczestniczyła 
w warsztatach projektowych dla młodzieży «Architektura 
dla wszystkich» na terenie Krakowskiej Akademii, (źródło: 
SARP, http://stypendium.sarp.kra kow.pl/laureaci/)

Rozmowa promotorki z laureatką:

Katarzyna Petri: Jak się Pani żyje w Polsce?
Anastasiia Evaniv: Mogę powiedzieć, że moje oczekiwania 
co do życia w Polsce w większości się sprawdziły. Doceniam 
to, na jakim poziomie je st ten kraj i jak ciągle się rozwija. 
Doświadczenie życia daleko od domu też samo w sobie jest 
interesujące i pozwala rozwijać się w różnych kierunkach,

KP: Dlaczego wybrała Pani studia na kierunku Architektura, 
i to w Krakowskiej Akademii?
Al: Trudno jest mi teraz powiedzieć w którym dokładnie mo
mencie zdecydowałam się na wybór Architektury, ponieważ 
wydaje mi się, że dochodziłam do tej decyzji powoli, chyba 
od dzieciństwa. Pamiętam jak mówiłam, że zostanę artyst
ką, ale też, że podobały mi się nauki ścisłe : „myśleć i analizo
wać”, Pamiętam jak wycinałam rzuty mieszkań z czasopism 
i rozrysowywałam kredkami, jak pani architekt w programie 
telewizyjnym. Rodzice nigdy nie narzucali mi swoich decyzji 
co do wyboru zawodu, ale ponieważ oboje są inżynierami fi

zykami, to się pewnie cieszyli z mojego wyboru. Planowałam 
przeprowadzić się do Polski na studia i rozpatrywałam róż
ne warianty. Wśród nich był Kraków i Krakowska Akademia. 
Spodobało mi się miasto; poczytałam więcej o kierunku na 
tej uczelni, o przedmiotach, toku studiów, wydarzeniach, 
współpracy międzynarodowej i wykładowcach. Doszłam do 
wniosku, że powinno się tutaj dobrze i ciekawie studiować, 
więc ostatecznie spróbowałam dostać się na studia w KA.

KP: Gdyby jeszcze raz miała Pani dokonać wyboru, alejuż bo
gatsza o doświadczenia na uczelni, czy decyzja byłaby taka 
sama?
Al: Tak, nie mam żadnych wątpliwości. Studiuję Architektu
rę już piąty rok i nie zmieniłam swojego zdania -  nadal uwa
żam, ze Architektura jest dla mnie, to był dobry wybór. Co do 
uczelni -  najbardziej podoba mi się indywidualne podejście 
do studentów na moim kierunku; zajęcia projektowe są zor
ganizowane tak, że przypominają relacje inwestor-architekt. 
Dużo analizujemy i myślimy nad projektem wspólnie z pro
wadzącym, ale pozostaje też miejsce na pracę samodzielną 
i indywidualne pomysły. Oczywiście nie ukrywam, że chętnie 
spróbowałabym studiów na podobnym kierunku, na innej 
uczelni, a nawet w innym kraju -  dla porównania i nowego 
doświadczenia.

KP: Czy w czasie studiów były jakieś wydarzenia, które 
szczególnie Pani zapamiętała?
Al: Najbardziej lubiłam zajęcia z rysunku, szczególnie ple
nerowe -  wtedy naprawdę cieszyłam się, ze wybrałam ten 
kierunek, bo czułam się bardzo zadowolona i zainspirowana 
zajęciami na uczelni. Ciekawym wydarzeniem były warsztaty 
dla młodzieży zainteresowanej architekturą, w organizacji 
których miałam przyjemność uczestniczyć dwukrotnie. Po
dobnie współpraca z uniwersytetem w Lublanie przy projek-
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cie semestralnym przedszkola oraz wykłady, i możliwość 
omówienia własnego projektu z zaproszonym wykładowcą.

KP: Uzyskała Pani wyróżnienie w konkursie o Stypendium 
Twórcze im. B. Lisowskiego. Jak wpłynęło to na Pani życie? 
AE: Najważniejsze było zrozumienie, że je st to osiągalne, że 
mogę uzyskać wyróżnienie lub nawet wygrać konkurs; warto 
tylko wziąć udział i zaprezentować to, czego nauczyłam się 
i co potrafię. Dotyczy to zresztą w ogóle ambicji zawodowych. 
Plusem było też to, że do konkursu pracowałam nad własnym 
portfolio, które jest niezbędne w zawodzie architekta. Co 
do wpływu ściśle na życie zawodowe - wraz z wyróżnieniem 
w konkursie dostałam propozycję płatnego stażu,

KP: Jakie są dziś Pani marzenia zawodowe?
Al: Chcę projektować, bez względu na to, co i gdzie będę 
projektować, t czy będzie to ściśle  związane z architekturą. 
Sam proces projektowania inspiruje mnie i zachwyca; jestem  
otwarta na nowe doświadczenia zawodowe. Chciałabym na
dal być związana ze sztuką., kreatywnością i inżynierią.

KP; Skąd Pani pochodzi?
Al; Pochodzę z niewielkiego (ok. 70 tys. mieszkańców) mia
sta Kałusz na zachodniej Ukrainie, niedaleko Iwano-Frankiw- 
ska (dawny Stanisławów). Rodzice pochodzą z innych miej
scowości w kraju, ja natomiast urodziłam się i ukończyłam 
szkołę w Kałuszu, a później przeprowadziłam się do Krakowa.

KP: I w Krakowie chce Pani osiąść?
Al; Nie ukrywam, że na razie nie mam zamiaru zostać 
w Polsce na stałe, jak również, że nie planuję wracać w tym 
celu na Ukrainę. Chciałabym spróbować nie ograniczać się 
w tym momencie, przynajmniej, dopóki nie będę w stanie 
porównać własnego doświadczenia zebranego z różnych 
krajów, nie tylko Polski i Ukrainy.

Wywiad przeprowadziła:
doc. dr Inż. arch. Katarzyna Banasik-Petri

Anastasiia lvaniv
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Codzienność w świecie LivinnX. 
Jak mieszkają, uczą się 
i bawią studenci w Santiago?
-  wywiad z Mattem Walkerem, przedstawicielem inwestora akademika LivinnX 
Santiago firmy CA Ventures.
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Jakie rozwiązania LivinnX Santiago oferuje swoim miesz
kańcom?
W akademiku znajdują się pokoje gier basen z zewnętrznym 
grillem do BBQ; taras na 10. piętrze, siłownia i duże pokoje do 
nauki. Ten profesjonalnie zarządzany obiekt oferuje również 
zajęcia karate, lekcje tańca ijogi. Na jego terenie odbywają się 
regularnie organizowane imprezy dla mieszkańców.
The property includes on-site professional management, 
game rooms, a pool with 68Q. outdoor 10-r' floor terrace, gym. 
and large study rooms. The property also offers organ ized ka
rate lessons, dance classes, and yoga. Additionally, the prop
erty hosts consistent organized events for residents.
Jak wygląda codzienne życie studentów w LivinnX San- 
tiago? Jakich zasad muszą przestrzegać? Czy nie skarżą 
się na pewne ograniczenia?
Apartamenty studenckie to zasadniczo mieszkania na wyna
jem. Jedyna różnica polega na tym, że przestrzenie w akade
miku są zarządzane i zaprojektowane nieco inaczej, bo z my
ślą o potrzebach studentów. Dzięki temu mieszkańcy LivinnX 
mogą prowadzić życie według własnych upodobań. Regula
min akademika nie je st restrykcyjny, jednak ważnym wymo
giem jest konieczność przestrzegania ciszy nocnej. W tym 
przypadku zarząd budynku szczególnie egzekwuje zasady do
tyczące mezakłócania spokoju nocą, aby wszyscy mieszkań
cy mogli w pełni cieszyć się czasem spędzanym w akademiku. 
Najkrócej mówiąc, studenci zyskują swobodę mieszkania i po
czucie bezpieczeństwa, a kierownictwu budynku nie są obce 
tajniki życia studenckiego.
Students have- very little restrictions overall Student hous
ing, at its core, is apartment leasing, just managed and de
signed differently with students in mind. Students can wake 
up and live their life completely undisturbed if they choose. 
The only way in which student rules are a bit different than 
typical apartments is with noise and parties at night, since 
this can be a problem. In this case, the building management 
enforces noise rules to ensure that all residents can enjoy 
their time at the property. Students get the freedom of living 
in an apartment but the security of knowing that the manage
ment understands student life 
A rodzicie? Czy nie obawiają się tak dużego stopnia 
swobody? Jeśli nie ~ co ich przekonało do tego rodzaju 
zakwaterowania?
W LivinnX bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo 
mieszkańców, dlatego akademik jest pod opieką profesjo
nalnej i doświadczonej kadry, a rodzice naszych studentów 
są dzięki temu spokojniejsi o swoje pociechy i mają poczucie 
komfortu. Co prawda, niektórzy żywią pewne wątpliwości 
związane z życiem studenckim, ale raczej należą do mniej
szości. Koncepcja budynków mieszkalnych dla studentów zo
stała zapoczątkowana wiele dekad temu w USA, gdzie króluje 
zasada wyprowadzki z domu rodzinnego i wyjazdu na studia. 
Idea ta rozprzestrzenia się na całym świecie - także w ChiJe. 
Some parents have this concern, bul not most. Student 
housing began in the USA many decades ago, and in the USA

there is a culture of "going to college" and leaving home. That 
idea is spreading across the world, and the same is true in 
Chile. Parents often take comfort in the security and on-site 
professional management that works every day at the build
ing and are experienced professionals in managing a student 
building.
Kim w zasadzie są członkowie społeczności LivinnX 
Santiago? Czy to wyłącznie mieszkańcy Chile? Studenci 
pierwszego roku, czy studiów magisterskich?
Społeczność LivinnX Santiago je st bardzo zróżnicowana. 
Znaczną jej część stanowią studenci zagraniczni z Amery
ki Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Około połowa 
społeczności pochodzi spoza Chile. Większość to studenci 
pierwszych lat studiów.
The LivinnX Santiago community is very diverse. A very large 
portion of the community are foreign students from all over 
South America. North America, and Europe. About half the 
community is consistently from outside Chile. Most stu
dents are underclassmen in their first two years of univer
sity classes.
Wiele mówi się o znaczeniu społeczności tego miejsca. 
Jak w praktyce wygląda integracja tak dużej grupy?
Społeczność odgrywa najważniejszą rolę w tego typu kon
ceptach. Udogodnienia, apartamenty i budynki oczywiście 
służą studentom, ale w miejscu zamieszkania najważniejsze 
jest dla nich towarzystwo. Społeczność tę tworzy się przez 
organizowanie imprez, wydarzeń społecznych i zapewnienie 
studentom możliwości integracji we wszystkich przestrze
niach budynku. Studenci są towarzyscy z natury więc zachę
canie ich do tego typu aktywności niejest trudne.
This is the primary reason student housing exists Sure, the 
amenities, apartments, and building are perfect for students, 
but the real value in student housing is in the community. This 
is done through building events, social activities, and ensui- 
ing students are interacting with each other ajid in all of the 
building's spaces. Students are social by nature, so it is easier 
than it sounds to prompt this behavior.
Które z udogodnień akademika cieszą się największą po
pularnością?
Studenci najczęściej korzystają z pomieszczeń do nauki, 
ponieważ jest to najlepsza i najwygodniejsza przestrzeń do 
pracy po zajęciach na uczelni. Z oferty rozrywkowej dużą po
pularnością cieszą się pokój gier i siłownia.
Study rooms are certainly the most used because they offer 
a perfect and comfortable space to study for classes. How
ever, the game room and gym are very popular for relaxing and 
having fun.
Czy niejest tak, że oferta rozrywkowa dominuje? Co z na
uką? Jak odnaleźć spokój \ chwilę wytchnienia w tak tęt
niącym życiem miejscu?
Zauważyliśmy, że większość studentów bardzo poważnie 
podchodzi do nauki. W związku z tym, że zależy im, aby ukoń
czyć studia z jak najlepszymi wynikami, większość czasu 
w ciągu tygodnia nasi mieszkańcy spędzają na zajęciach,
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w pokojach przeznaczonych do nauki i w swoich mieszkaniach. 
Oczywiście wieczorami, w nocy i w weekendy korzystają z uro
ków młodości, spotykają się ze swoimi rówieśnikami i w pełni 
eksplorują ofertę rozrywkową LivinnX. Dzięki różnorodności 
przestrzeni, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i może spę
dzać czas tak, jak lubi. Musijednak pamiętać o obowiązku nie- 
zakł-ócamaciszy nocnej.
We find that most students are very serious about their stud
ies and spend most of the days during the week at class or 
in the study areas, cr in their apartment working to be suc
cessful at university. Evenings, nighttime, and weekends are 
when the focus sh ifts to entertainment and enjoying being 
a young person in a building full of other students With dif
ferent types of spaces available for everyone's personality, 
plus rules to ensure noise is never too loud, there is a place 
for everyone to enjoy the building the way they wish to.
3 n aj większe -  Pa na zda n i em - zalety Livi nn X Sa nt i ago to,.. 
Po pierwsze, je st to jedyny budynek w Santiago i w całym Chi
le, który został zaprojektowany, zbudowany i je st zarządzany 
z myślą o studentach. To fakt, który w bardzo dużym stopniu 
przekłada się na jakość życia mieszkańców akademika. Po 
drugie, budynek je st wielokulturowy i wielonarodowy -  obie 
te cechy interesują i przyciągają studentów oraz są zbiezne 
z celami uniwersytetów, które pragną kształcić osoby cechu
jące się różnorodnością myślenia w coraz bardziej zglobalizo- 
wanej kulturze. Po trzecie wreszcie, LivinnX Santiago oferuje 
prostą procedurę najmu, administracji i kwalifikacji. Studenci 
w większości nie otrzymują prawie żadnych punktów prefe
rencyjnych, zwłaszcza jeśli są obcokrajowcami. Procedura 
kwalifikacji i regulowanie czynszu są bardzo łatwe, W razie 
potrzeby, do mieszkania można wprowadzić się natychmiast.

bez żadnych problemów lub czasu oczekiwania, które często 
zdarzają się przy wynajmie na wolnym rynku.
Firstly, LivinnX Santiago is the only building in Santiago, Chile 
(and all of Chile) that was designed, constructed, and man
aged for students. This makes a huge difference in ensur
ing an optimal student experience. Secondly, the building is 
multi'Cultural and multi-national - both of these are qualities 
that students are interested in and drawn to. and perfectly 
complements the goals of universities in educating diverse 
thinkers in the increasingly global culture. And thirdly, LivinnX 
Santiago offers a leasing, administration, and qualification 
process that is simple and easy. Most students have little or 
no personal credit, especially if they are foieign. The property 
makes it easy to qualify, pay rent, and move in immediately if 
necessary, without serious problems or wait times that you 
often find in regular apartment leasing.
O projekcie:
LivinnX Santiago to pierwszy akademik firmy CA Ventures 
(jednego z inwestorów Livinn Kraków) poza USA i pierwszy 
tego typu koncept w Chile. Znajdują się w nim 144 mieszka
nia, które są do dyspozycji ponad 40D studentów. Budynek 
zlokalizowany je st w historycznym centrum miasta, w pobliżu 
kilku uczelni,
LivinnX Santiago is CA Ventures' (Chicago-based company} 
first student building outside the USA and first purpose-built 
student building in Chile. With 144 apartments and more than 
400 students. It is a brand-new concept in Chile and is locat
ed in the historic center of the city. The community is near 
several major universities.
Wywiad przeprowadziła:
Klaudia Pasko
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Nagroda dla Anity Tokarski 
za wizję hotelu przyszłości!
Tytułowy dyplom m agistersk i Anity Tokarski zdobył III 
nagrodę w międzynarodowym konkursie na wizję hotelu 
przyszłości „What is a Hotel?" organizowanym przez piat- 
formęSwitchfwww.switchcompetition.com/what-is-a-hotel- 
-results/), na który nadesłano ponad 100 projektów. Pro
motorem pracy był dr inż, arch. Bartosz Haduch.

Anita Tokarski -  urodzona w 1993 roku w Grieskirchen (Au
stria). Projektowanie parametryczne i projektowanie kon
ceptualne to tematy, które ją fascynują. Przez okres studiów 
w swoich projektach przełamywała stereotypy projektowe, 
tworząc sugestywne koncepcje i futurystyczne wizje archi
tektury. Obecnie pracuje w biurze architektonicznym URBAar- 
chitects oraz uczęszcza na studia podyplomowe BIM (modelo
wanie informacji o budynkach) na Akademii Górniczo Hutniczej 
w Krakowie, wciąż chcąc poszerzać wiedzę w zakresie projek
towania komputacyjnego oraz technologii przyszłości.

Koncepcja Autorki opiera się na eksperymentalnej wizji 
wielofunkcyjnego hotelu rozpiętego w formie mostu ponad 
Wielkim Kanionem. Czterokondygnacyjna, horyzontalna 
struktura została zaplanowana w miejsce istniejącego mo
stu i uzupełniona o funkcje związane z ruchem turystycz
nym, Całość połączona je s t integralnie z istniejącymi 
ciągami komunikacyjnymi oraz uzupełniona o niezbędną 
infrastrukturę. Szklana architektura nawiązuje do form spo
tykanych w naturze. Przy opracowaniu tematu projektantka 
analizowała zagadnienia związane z architekturą parame
tryczną, ekologiczną i samowystarczalną, a także z założe
niami zrównoważonego rozwoju.

mgr inź. arch. Anita Tokarski
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Anita Tokarski

Droga ku karierze
czyli wywiad ze zwycięzcami 1 etapu konkursu „Dormitorium -  studencka jednostka mieszkalna”

Yevheniia Krepysheva - studentka drugiego roku. Pochodzi 
z Kijowa, a jej pasją są opracowania graficzne 3D. Kreacja 
przestrzeni i wizualizacja pomysłów architektonicznych to 
coś, o czym marzyła od dzieciństwa.
Maria Sarranco Fernandez - Hiszpanka, z Krakowem zwią
zana przez dwa semestry 2018 roku. Jak sama mówi, zde
cydowała się na studia w Polsce, aby odkryć inną kulturę 
i nowe sposoby myślenia w architekturze. Obecnie mieszka 
w rodzinnym mieście, Sewilli.
Tomasz Jałocha -  miłośnik gór, lotnictwa, wspinaczki 
i oczywiście architektury. Student czwartego roku na Wy- 
dziale Architektury Krakowskiej Akademii. Pochodzi z Kra
kowa. Od najmłodszych Jat zainteresowany budownictwem. 
W projektach kieruje się funkcjonalnością oraz odniesieniem 
do kontekstu miejsca i stylu. Motywem przewodnim wielu 
jego projektów je st wykorzystanie drewna i nietuzinkowych 
rozwiązań materiałowych w architekturze.

Kto z Was wpadł na pomysł, aby wziąć udział w kon
kursie? Czy pozostałych członków zespołu trzeba było 
mocno przekonywać?
Maria: 0 konkursie powiadomili nas nasi wykładowcy - prof. 
Piotr Urbanowicz i prof. Krzysztof Ingarden, który podczas 
zajęć z projektowania zachęcał studentów do zaintereso
wania się tą inicjatywą.
Tomasz: Jeśli mnie pamięć nie myli, to idea zrodziła się 
w głowach Marii i mojej, właśnie po rozmowie z prof. Krzysz
tofem Ingardenem. Niedługo po tym zwróciliśmy się z pro
pozycją połączenia sił do Yevhenii i po dniu, może dwóch, 
podjęliśmy decyzję o wzięciu udziału w tej inicjatywie. 
Yevheniia: Konkurs od samego początku wydawał mi się 
bardzo ciekawy, dlatego bardzo szybko zgodziłam się na do
łączenie do zespołu. To był mój debiut, jeśli chodzi o udział 
w konkursie zorganizowanym w Polsce.
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Pierwsza edycja konkursu „Dormitorium -  studencka 
jednostka mieszkalna13 polegała na zaprojektowaniu 
jednostki mieszkalnej dedykowanej osobie niepełno
sprawnej. Czy prace nad zgłoszeniem rozpoczęliście 
jakimiś szczególnymi przygotowaniami? Skąd czerpali
ście wiedzę i Inspiracje?
Maria: Nasze inspiracje stanowiły oczywiście projekty po
mieszczeń przystosowanych do potrzeb osób niepełno
sprawnych.
Tomasz: ...i to było trochę naszą pułapką, ponieważ w po
szukiwaniu tych inspiracji, zaczęliśmy przeglądać najrozma
itsze portale internetowe, takie jak Archdaily a także znany 
wśród wielu architektów, będący kopalnią inspiracji serwis 
Pinterest. W pewnym momencie zorientowaliśmy się jed
nak, iż tak bardzo polegamy na inspiracjach, że zaczęliśmy 
je wręcz przeklejać do naszego projektu. Dlatego punktem 
zwrotnym naszej współpracy była decyzja o odcięciu się od 
internetowych pomysłów i próba poszukiwania własnej dro
gi projektowej, oczywiście w oparciu o pomysły, które gdzieś 
rodziły się w naszych głowach od samego początku. Jeś li 
chodzi o wiedzę, czerpallśmyją z różnych źródeł -  od stron 
internetowych, po specjalistyczne książki z wytycznymi pro
jektowymi dla architektów.
Yevhenita: W zasadzie już od pierwszego spotkania mieli
śmy zarysowany obraz kryteriów, jakie powinien spełniać 
nasz projekt. Zdecydowaliśmy się wyłącznie na ekologiczne 
i naturalne materiały, minimalizm w detalach i jasne kolory 
Maria: Zależało nam, aby nasza propozycja była funkcjonal
na i komfortowa, a zarazem przytulna.

Co stanowiło największe wyzwanie podczas projekto
wania takiego mieszkania?
Yevheniia: Zdecydowanie praca w grupie. Trzeba wiedzieć, 
kiedy ustąpić, a kiedy twardo stać przy swoim (śmiech). 
Maria: Dla mnie najtrudniejszym zadaniem była próba wdro
żenia wszystkich naszych pomysłów w jeden projekt. Cały 
czas musieliśmy też pamiętać o spojrzeniu na projekt ocza
mi osoby niepełnosprawnej, aby jak najbardziej sprostać jej 
oczekiwaniom.
Tomasz: Według mnie, wyzwaniem było wypracowanie sa
tysfakcjonującego dla każdego kompromisu, natomiast ze 
spraw czysto projektowych problematyczna była wysokość 
mieszkania, która (jak to w postindustfialnym budynku) wy
nosiła ponad 3,5 metra.

Czy pracowaliście nad całym projektem wspólnie, czy 
podzieliliście się zadaniami?
Yevheniia: Projekt je st efektem długich dyskusji, wielu ry
sunków oraz niezliczonej liczby wypitych filiżanek kawy. Za 
wszystkie rysunki graficzne odpowiadali Maria i Tomasz, ja 
natomiast zajmowałam się grafiką 3D.

Czy to Wasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie? Jak  
Wam się pracowało? Kto był liderem inicjatywy?
Maria: Tak, to był nasz pierwszy wspólny projekt. Mam wra
żenie, że wszyscy zyskaliśmy dzięki udziałowi w konkursie, 
Możliwość współpracy w grupie, i to od razu międzynarodo
wej, naprawdę pozwoliła nam sporo nauczyć się od siebie 
nawzajem.
Tomasz: Myślę, że w szyscy je steśm y zadowoleni z tej 
współpracy. Oczywiście, czasami nie mówiliśmy jednym 
głosem, ale byłoby to wręcz dziwne, gdybyśmy od samego 
początku zgadzali się absolutnie we wszystkim. Czasami 
konfrontowaliśmy ze sobą sprzeczne stanowiska, ale potem 
staraliśmy się wypracować możliwie najlepsze rozwiązanie. 
Uważam, ze na projekt wpłynęło to absolutnie pozytywnie. 
Yevheniia: To prawda. Co więcej, każdy z nas ma odmienne 
gusta oraz różne doświadczenia, ale właśnie dzięki temu 
udało nam się wypracować projekt, który okazał się zwy
cięski. Trudno określić,, kto był liderem, bo każdy z nas miał 
określone zadania do wykonania.

Dzień ogłoszenia wyników -  jakie były wasze pierwsze 
reakcje?
Tomasz: Byliśmy zadowoleni z projektu, ale nie nastawiali
śmy się w żaden sposób na wygraną, dlatego zaskoczenie 
było ogromne. Pamiętam, ze Maria była bardzo onieśmielona 
i na początku chyba nawet nie mogła uwierzyć w to, że wy
graliśmy.
Maria: Dokładnie tak było - ogromne zaskoczenie! Myślę, 
ze gdzieś z tyłu głowy mieliśmy maleńką nadzieję, ale tak 
naprawdę nie spodziewaliśmy się zwycięstwa. Zawsze będę 
bardzo ciepło wspominała moje doświadczenia w Krakowie.
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Dlaczego, Waszym zdaniem, wygraliście? Jakie są  naj
mocniejsze strony Waszego projektu?
Tomasz: Przede wszystkim zależało nam na tym, aby stwo
rzyć taką przestrzeń, która będzie otaczała jego uzytkowni- 
ka wygodą, w której będzie czuł się swobodnie i komfortowo. 
Wydaje nam się, że dla osoby niepełnosprawnej szczególnie 
istotne jest, aby mieszkanie w żaden sposób nie potęgowa
ło jej uczucia odmienności. 1 myślę, że właśnie to udało nam 
się osiągnąć i za to zostaliśmy docenieni,
Yeuheniia: Było bardzo dużo ciekawych projektów, a!e moim 
zdaniem to, co pozwoliło nam wygrać, to postawienie na 
prostotę i funkcjonalność. Sądzę, że dodatkowym atutem 
mogło być wykorzystanie ekologicznych i naturalnych ma- 
teriałów.
Maria: Uważam, ze jedną z największych zalet naszego pro
jektu je st jego design, czyli aspekt wizualny oraz, jak powie
działa Yevhemia, dbałość o wyjątkową funkcjonalność prze
strzeni.
Yevhenita: Wszystkie pomysły bardzo dokładnie przeanali
zowaliśmy i zanim powstał finalny projekt, podj ęliśmy niejed
ną próbę adaptacji naszych wizji w projekt.
Tomasz: Szukając unikalnej ścieżki projektowej, zdecydo
waliśmy się na wybór materiałów, które są pewnego rodzaju 
eksperymentem estetycznym. Sklejka czy płyta korkowa 
jako wykończenie ścian nie są najbardziej popularnymi ma
teriałami dekoracyjnymi wnętrz, ale uznaliśmy, że dają nam 
bardzo interesujący efekt wizualny. Co więcej, użycie ich 
jako materiałów stosowanych do produkcji wyposażenia 
meblowego je st stosunkowo tanie, a to również stanowiło 
ważny punkt.

Co Wam dało zwycięstwo?
Yevheniia: Zwycięstwo je st dla nas pewnego rodzaju ukoro
nowaniem wysiłku oraz potwierdzeniem, ze podążamy w do
brym kierunku. Mnie dodatkowo ogromnie zmotywowało do 
udziału w innych tego typu projektach i konkursach. Jestem  
bardzo zadowolona z pracy, jaką wykonaliśmy,
Tomasz: Przede wszystkim ogromną satysfakcję. To w pew
nym sensie dowód na to, że wykonaliśmy porcję solidnej 
pracy, która w tym przypadku popłaciła. Zwycięstwo otwo
rzyło przed nami również nowe możliwości rozwoju. Mieliśmy 
okazję podjąć się pierwszej pracy w profesjonalnym biurze 
projektowym, gdzie zebraliśmy bardzo duzo cennego do
świadczenia pod okiem znakomitych architektów.

Architektura to dla Was przygoda studencka, czy po
mysł na życie?
Tomasz: Szczerze? Ja nie potrafię jednoznacznie odpowie
dzieć na to pytanie. Je st to bez wątpienia jedna z moich 
największych pasji i zainteresowań, ale przede mną jeszcze 
trzy semestry studiów, wiele inicjatyw oraz projektów, nad 
którymi w międzyczasie pracuję. Wszystko może się wyda
rzyć, aczkolwiek sądzę, że w mniejszym lub większym stop
niu moje przyszłe życie zawodowe będzie związane z archi

tekturą. Ścieżek, którymi w tej dziedzinie można podążać, 
czasem szukając nowych wyzwań, a czasem eksperymentu
jąc, je st tak wiele, że niemal niemożliwe jest zdefiniowanie, 
jak moje życie będzie wyglądało za kilka lat.
Yevheniia: Architektura fascynowała mnie od dzieciństwa. 
Odkąd pamiętam, zgłębianie wiedzy w tej dziedzinie oraz ry
sowanie budynków i planów poszczególnych pomieszczeń 
sprawiało mi niemałą radość. Dlatego nie wyobrażam sobie, 
by w życiu zajmować się czymś innym niż architekturą, która 
jest moją pasją. Nie mogę tego nazwać przygodą studenc
ką, chociażby dlatego, że nie je st łatwym kierunkiem. Zawód 
architekta je st bardzo odpowiedzialny, już od samego po
czątku studiów jesteśm y nastawieni na ciężką pracę, która 
na szczęście potem przekłada się na miłe rezultaty. Jestem  
przekonana, ze poprzez studiowanie na Wydziale Architek
tury zbliżam się do tego, by w przyszłości zawodowo speł
niać się w tym, co kocham.

Maria: To wymagający zawód, bo bardzo dużo czasu zajmuje 
zarówno opracowanie koncepcji, jak i przełozenie pomysłu 
na projekt. Na szczęście inspiracji w otaczającym nas świe- 
cie je st mnóstwo i można je czerpać zewsząd. Myślę, ze ar
chitektura je st doskonałym sposobem na życie.

Wywiad przeprowadziła:
Klaudia Pasko

Yevheniia Krepysheva 
Maria Barranco Fernandez 
Tom asz Jato cha
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Michał Sajdek 
z wyróżnieniem
za Dyplom Roku SARP!
Michał Sajdek otrzymał wyróżnienie w konkursie 
na Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2018 
za ..Kompleks rekreacyjny nad Zalewiskiem Bełchatów" 
którego promotorką była dr inż. arch. Agnieszka Starzyk.
W ramach rewitalizacji terenów pokopalnianych zaproponować 
stworzenie kompleksu rekreacyjnego, z dominującym 
obiektem zlokalizowanym w ich zalanej części. Z wrażliwością, 
ale i kreatywnie przeanalizował kontekst miejsca, jego 
praca charakteryzuje się oryginalnością oraz osobistym 
zaangażowanym Autora w problematykę przedmiotu 
opracowania Wartością pracy jest nowatorskie podejście 
do kształtowania formy i funkcji w zastanym kontekście 
terenów pokopalnianych -  przestrzeń architektoniczna jest 
zaskakująca, ale i przyjazna dla użytkowników.

Rozmowa promotorki z laureatem rok po wyróżnieniu:

Agnieszka Starzyk: Dlaczego wybrał Pan studia na kierun
ku Architektura? Co zdecydowało o wyborze Krakowskiej 
Akademii?

Michał Sajdek: Arch i tektur a przekonała mntedo siebie tym, 
ze jest to kierunek artystyczny, który daje umiejętności pro
jektowania praktycznie każdego przedmiotu otaczającego 
nas w święcie rzeczywistym i wirtualnym A zdecydowałem 
się na jej studiowanie w Krakowskiej Akademi i ze względu na 
dorobek zawodowy prowadzących zajęcia praktyczne,

AS: Gdyby jeszcze raz miał Pan dokonać wyboru uczelni i kie
runku studiów, decyzja byłaby taka sama?

MS: Gdybym znowu decydował się na studiowanie w Krako
wie (a prawdopodobnie tak. ze względu m in. na łatwą komu
nikację z miastem rodzinnym), to decyzja byfaby taka sama, 
ponieważ przekonuje mnie dobrze rozplanowany harmono- 
gtam zajęć, umożliwiający studentom wystarczająco długi 
czas korekt, oraz bezproblemowy kontakt z prowadzącymi.

AS: Czy w czasie studiów były jakieś wydarzenia, które 
szczególnie utkwiły Panu w pamięci7

MS: Moment, w którym został mi przedstawiony parame
tryczny sposób projektowania. Na początku było ciężko 
przestawić się z konwencjonalnych metod modelowania, 
jednakże opanowanie tej umiejętności umożliwiło mi two~ 
rżenie projektów, które w końcu zaczęły mnie satysfakcjo
nować- Umiejętności tej zawdzięczam również dołączenie 
do grupy IMAGO, w której brałem udział przy tworzeniu za 
pomocą sześcioosiowego robota przemysłowego pawilonu 
ThePinkThing.

AS: Pana dyplom uzyskał wyróżnienie w najważniejszym 
konkursie architektonicznych dyplomów magisterskich -  
Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Jak to wy
różnienie wpłynęło na Pana życie zawodowe?

MS: Przede wszystkim przełożyło się na zainteresowanie 
moim CV. dzięki czemu znalazłem pracę, która sprawia, 
że spełniam się zawodowo.

AS: Jakie są Pana marzenia zawodowe?

MS: Rozwijanie kariery naukowej i zawodowej w dziedzin;e archi
tektury, najlepiej z wykorzystaniem robotyki i programowania

Wywiad przeprowadziła: 
dr inż. arch. Agnieszka Starzyk

Michat Sajdek



Mieszkanie w 4 osoby
-dlaczego nie!
Nowoczesny, zaprojektowany w niezwykle modnym stylu industrialnym, w pełni umeblowany, 
z bardzo szeroką ofertą udogodnień - taki będzie akademik LivinnX Kraków. Komfortowe 
mieszkanie we czwórkę jest jak najbardziej możliwe.

Pomówmy o konkretach

Osobna sypialnia dla każdego, dwie łazienki i część  wspólna 
-w łaśn ie  tak będzie prezentowała się czteroosobowa jed 
nostka mieszkalna w LivinnX Kraków. Tajemniczo brzmiąca 
Jednostka” to w zasadzie nic innego jak rodzaj mieszkania 
(ale nieszablonowego), w którym poza pomieszczeniem za
aranżowanym do spędzania czasu ze współlokatorami, do 
dyspozycji będzie własny, prywatny kąt.
Każda jednostka akademika, centymetr po centymetrze, 
projektowana była z myślą o potrzebach studentów, z na
ciskiem na pełen komfort mieszkańców i funkcjonalność 
pomieszczeń. Konkrety? Na tapetę weźmy część wspólną 
mieszkania, czyli przestronny salon z aneksem kuchennym. 
To przestrzeń, w której z całą pewnością będzie kwitło co
dzienne życie towarzyskie. W strefie kuchennej znajdzie się 
natomiast stó ł jadalniany i sprzęt AGD. Co dość nietypowe, 
w mieszkaniu przeznaczonym dla czterech osób znajdą się 
az dwie lodówki! Najprostsze działanie matematyczne udo
wadnia, że dzięki temu każdy mieszkaniec będzie miał do 
swojej dyspozycji aż połowę jednej lodówki! Bardzo podobnie 
kształtuje się sytuacja z łazienkami -  ten typ mieszkania 
również oferuje ich podwójną liczbę. Zapowiada to koniec 
z trwającymi całą wieczność kolejkami. Co jednak ważne; 
tego rodzaju udogodnienia znajdą się wyłącznie w jednostce 
czteroosobowej. W praktyce oznacza to, ze wybierając taki 
rodzaj zakwaterowania, będzie można korzystać i  udogod
nień mieszkania w podobnej formie, jak osoby wynajmujące 
je we dwójkę. Daje to do myślenia, prawda?

W łasny pokój nie tylko u rodziców

Wzorowana na najnowszych światowych trendach oferta 
LivinnX Kraków to prawdziwy przełom, ponieważ osobna 
sypialnia dla każdego mieszkańca to coś, czego próżno 
szukać w w iększości akademików. W łasny pokój do tej 
pory kojarzył się wyłącznie z domem rodzinnym, prawda? 
Skąd zatem pomysł na przeniesienie tego rozwiązania 
do LivinnX?To proste: z faktu rozumienia i chęci sprostania 
oczekiwaniom jego potencjalnych mieszkańców.

-  W  centrum naszego projektu je s t  student oraz jego  po
trzeby. Zależało nam, aby każdy mieszkaniec akademika 
poza możliwością integracji z innymi oraz korzystania z  tak 
szerokiej oferty udogodnień, m ógł żyć według w/asnych 
upodobań, a co się z tym wiąże -  m ógł doświadczać chwili 
spokoju w dowolnym  momencie. Podczas projektowania, za
pewnienie komfortu, bezpieczeństwa i prywatności każdemu 
mieszkańcowi tiv innX  stanowiło dla nas absoJutny priorytet
-  mówi Jakub Bartos, Head of Residentlal w Golub GetHo- 
use, przedstawiciel inwestora LivinnX Kraków,

A zatem - mieszkanie w czwórkę i poczucie prywatności 
nie muszą się wykluczać! Akademik LivinnX zaprojektowa
ny je s t bowiem w taki sposób, aby każdy mieszkaniec miał 
możliwość spędzania swojego wolnego czasu na setki moż
liwych sposobów -j'ednego dnia będzie mógł poćwiczyć na 
siłowni, drugiego -  razem ze swoimi współlokatorami urzą
dzić festiwal gotowania, a trzeciego -  poczytać ulubioną 
książkę we własnym pokoju.
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ich przyjaciół nie mówicie w języku polskim, śmiało można 
odetchnąć z ulgą, ponieważ oferta akademika LivinnX skie
rowana jest także do osób z zagranicy. Dzięki obecności 
przedstawicieli różnych narodowości otwiera się szansa 
na poznanie zupełnie nowych kultur, podszkolenie języka i; 
co najważniejsze, zbudowanie wieloletnich, międzynarodo
wych przyjaźni,

3... 2„ . 1 ... Start?

Jak powszechnie wiadomo, studia to nie tylko edukacja - to 
także czas wielu zmian, pierwszych kroków stawianych w do
rosłość i zobowiązań zawodowych! To przede wszystkim lata 
beztroskiego szaleństwa, poznawania nowych ludzi i budowa
nia relacji na całe życie. LivinnX Kraków może być miejscem, 
w którym to wszystko może mieć swój początek.

Codzienność w LivinnX

Pamiętacie serial „Friends”? Paczka totalnie różnych oso
bowości, jedno mieszkanie, którego sercem je st salon 
z kuchnią oraz kilka sypialni -  oczywiście na wyłączność 
każdego lokatora. Do niedawna był to wyłącznie opis kul
towego sitcomu, wkrótce tak ma wyglądać rzeczyw istość 
również w akademiku LivinnX.

Zero nudy. Do dyspozycji każdego mieszkańca danej jed
nostki je st salon z kuchnią, w którym, niczym bohaterowie 
„Friends”, będzie można spędzać w iększość wolnego cza
su ze swoimi współlokatorami. Wielogodzinne rozmowy, 
wspólne przygotowywanie posiłków, gry w planszówki 
czy oglądanie Youtubena i Netflixa -m ieszkanie we czwórkę 
inspiruje na maxa.

Relacje. Miejsce, w którym żyjemy i to, z kim przebywamy, 
kształtu je każdego z nas. Dobrym pomysłem wydaje się 
być zatem zamieszkanie z ludźmi, których najzwyczajniej 
w świecie lubimy i cenimy. Co więcej, fajnie byłoby móc po
rozmawiać ze swoim współlokatorem o czymś więcej, niż 
tylko o pogodzie, prawda? Dlatego w LivinnX Kraków będzie 
można zamieszkać z tym, z kim się chce, np. z paczką przy
jaciół, bez obaw, ze zostanie się losowo przydzielonym do 
grupy nieznanych osób. Porozumiewanie się bez barier jest 
w przecież najważniejsze!

Marzenia o mieszkaniu razem z trzema BFF lub kumplami 
z liceum w końcu mogą stać się rzeczywistością, i to nie
bawem, bo akademik swoje wrota otwiera już w paździer
niku tego roku. Jeś li chcesz zamieszkać w LivinnX i masz 
kilkuosobową paczkę swoich przyjaciół, sprawa je st banal
nie prosta: wybierasz jednostkę, która Wam najbardziej od
powiada, uzupełniasz dane wszystkich lokatorów, dopeł
niacie formalności i . . .  gotowe, wszyscy razem je steśc ie  
członkami społeczności LivinnX. Zapisy wystartują już za 
chwilę, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”; warto 
więc podjąć taką decyzję jak najszybciej.

Klaudia Pasko
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Katarzyna Kołpa-Zarowska ukończyła studia z wyróżnieniem; 
za wysokie wyniki w nauce została dwukrotną stypendystką 
Rektora KAAFM Praktyki studenckie realizowała w Pracowni 
Ingarden t Ewy, Była uczestniczką i prelegentką Koła Mauko- 
wego Hauz 07, prowadzonego przez arch. Piotra Urbanowicza.

Jej artykuły opisujące pracę dyplomową .Eksperymentalna 
Strefa Wystawiennicza - Artystyczny Start Up" opublikowane 
zostały w portalach branżowych Archinea i Property Design, 
a także w magazynie „Architektura i Biznes", Od końca studiów 
pracuje jako architekt, realizując projekty dla międzynarodo
wych klientów; bierze też udział w konkursach branżowych, 
m in. na Pawi lon Polski na EXPO 2020, Obecnie studiuje Zarzą
dzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

Jej dyplom magisterski to autorski projekt budynku o funkcji 
wystawienniczej dla ekspozycji czasowych, wernisaży czy 
festiwali, prezentacji zbiorów prywatnych kolekcjonerów 
i młodych artystów, a także organizacji wydarzeń i spotkań 
pasjonatów sztuki. W pracy zdefiniowana została na nowo 
zaniedbana dotąd przestrzeń parkowa, połączona z pro
pozycją stworzenia miejsca wystawienniczego dla sztuki. 
W sposób nowatorski Autorka zinterpretowała obiekty 
wystawiennicze, do których przypisany je st styl lub pocho
dzenie prezentowanych dzieł Jak czytamy w opisie pracy, 
Ww opracowaniu projektu dyplomowego fundamentalnym

Katarzyna Kołpa Z&rowska

aspektem była współzależność przyrody, sztuki architektu
ry i przestrzeni publicznej", przy odwołaniu do nieformalnego 
charakteru obiektu, który miałby być inkubatorem dla przed
sięwzięć artystycznych \ twórczych.

Projekt otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa dla 
najlepszych prac dyplomowych roku 2018, zajął II miejsce 
w konkursie Rektora KAAFM n3 najlepszą pracę dyplomową 
w roku akademickim 2017/2018; praca zaprezentowana 
została także w plebiscycie ArchiPnx 2019 wśród najlep
szych dyplomów architektonicznych na świecie.

prof, KA dr hab, inź. arch. Krzysztof Ingarden
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Akademik, jakiegojeszcze nie było!
6 faktów o LivinnX Kraków
Taras, strefa gier i rozrywki, siłownia oraz pokój do jogi - to tylko 
niewielka część tego, co już wkrótce zaoferuje swoim mieszkańco 
LivinnX Kraków - akademik, jakiego w Polsce jeszcze nie było!
Co to znaczy? Przekonajcie się sami. Oto 6 kluczowych informacji, 
które powinniście wiedzieć o naszym akademiku!

1. 290 mieszkań dla aż 710 studentów
LivinnX Kraków to nowoczesny akademik, w którym 
wkrótce znajdzie się 290 jednostek mieszkalnych 
3- i 4-osobowych) dla 710 studentów! Jednostki można 
porównać do bardzo dobrego standardu mieszkań, ponie
waż każda z nich będzie posiadała pokój dzienny i  anek
sem kuchennym, sypialnię dla każdego m ieszkańca oraz 
łazienkę. W szystkie pomieszczenia będą w pełni umeblO’ 
wane. Na terenie obiektu będzie dostępny także bezprze
wodowy Internet,

2. Prywatność na pierwszym miejscu
Dzięki funkcjonalnie zaprojektowanym i nowocześnie 
urządzonym przestrzeniom, niezaleznie od tego, czy zde
cydujemy się na mieszkanie w pojedynkę czy też z innymi

osobami -  gwarancja, że indywidualne poczucie komfor
tu i prywatności będzie zawsze na najwyzszym poziomie. 
Skąd pewność? W każdym mieszkaniu, poza strefami 
współdzielonymi, znajdzie się osobna sypialnia dla każde
go lokatora. To... własny pokój w akademiku]

3. Bezpieczeństwo 24h
Na wzór międzynarodowych kampusów, akademik będzie 
nadzorowany całodobową telewizją CCT\A 24 godziny 
na dobę będzie czynna również recepcja i biuro ochrony. 
Akademik będzie zatem otwarty bez przerwy!

Oczywiście na teren akademika będą mogły wejść osoby 
z zewnątrz, jednak każda taka wizyta będzie musiała zo
stać zgłoszona przez m ieszkańca LivinnX pracownikowi
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recepcji. Ponieważ pełne bezpieczeństwo studentów je st 
priorytetem, w szyscy goście będę musieli każdorazowo 
dokonać meldunku (wypełnić formularz), przedstawiając 
dokument potwierdzający tożsam ość.

4. Mnóstwo udogodnień
Strefa nauki, pracownia dla artystów, rowerownia, a tak
że kuchnia umożliwiająca wspólne gotowanie -  to kolejne 
udogodnienia, które wkrótce będą do dyspozycji m iesz
kańców LivinnX!

Począwszy od strefy nauki -  duza przestrzeń co-workingowa 
oraz kilka dodatkowych sal zaprojektowanych z myślą o pra
cy w grupach, Oczywiście nie zabraknie podstawowych urzą
dzeń biurowych, takich jak drukarka, skaner i xero.

Jeśli je s te ś  entuzjastą konsol lub gier komputerowych - 
na pewno odnajdziesz się w TV Room'ie, Wolisz programy 
typu „M asterChef”, „Hell's Kitchen” czy „Bake Off - ale 
ciacho!” i chciałbyś szerszej publiczności zaprezentować 
popis swoich kulinarnych umiejętności? Do dyspozycji bę
dzie ogólnodostępna, wyposażona w nowoczesny sprzęt 
AGD kuchnia.

W akademiku nie zabraknie także rozrywki dla pasjona
tów sztuki i sportu. W budynku znajdzie się Art Room, po
zwalający rrun. na realizację malarskiego hobby, a także 
siłownia, ścianka wspinaczkowa, sauna oraz pokój do jogi
-  czyli coś dla ciała i dla ducha. Wiadomość dla sporto
wych „freaków" - siłownia będzie czynna całodobowo. 
Na terenie akademika znajdzie się także wypożyczalnia 
rowerów.

Absolutnym fenomenem będzie .,, taras na dachu! Widok 
panoramy Krakowa, jacuzzi, Sezaki, m iejsce do grillowania
-  wszystko to na ostatniej kondygnacji budynku! A na par
terze? W tym miejscu znajdą się: sklep, drogeria, restau
racja i kawiarnia.

W akademiku nie zabraknie tez licznych aktywności orga
nizowanych przez Team LivinnX -  począwszy od warszta
tów kulinarnych, zajęć artystycznych, aż po imprezy te
matyczne, podczas których .., co tu dużo mówić, możliwa 
je s t najlepsza integracja. Nuda i LivinnX zupełnie nie idą 
ze sobą w parze - to już oczywiste!

5. M iejsce dla studentów z całego świata
„Foreigner friendly" -  dokładnie taki ma być akademik! 
Drzwi LivinnX będą otwarte dla studentów z całego św ia
ta, co w praktyce oznacza, że zetkniesz się tu z wieloma 
różnymi językami. To atut zarówno dla obcokrajowców 
(którym komunikacja w naszym ojczystym języku sprawia 
niemałą trudność), a także d la ,.. Polaków, W końcu poro
zumiewanie się w języku obcym to doskonały sposób na 
przełamanie barier i podszkolenie swoich umiejętności 
lingwistycznych. „Praktyka czyni m istrza”, mówią. Je ś li 
m yślisz o miesięcznym pobycie w Londynie, tylko w celu 
poobcowania z językiem  angielskim, zapomnij o tym - 
codzienność w LivinnX nauczy cię o wiele, wiele więcej!

6. Wszędzie blisko
Akademik zlokalizowanyjest przy ul. Romanowicza 4 ,2 km 
od tętniącego życiem Kazimierza i nieco ponad 2,5 km od 
Rynku Głównego, Dla tych, którzy być może jeszcze  nie 
zauważyli - Krakowska Akademia oddalona je s t od LivinnX 
zaledwie o kilkaset metrów! Ponadto, tuż obok akademika 
zlokalizowany je s t przystanek tramwajowy, autobusowy 
oraz stacja  kolejowa.

Klaudia Pasko
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Michał Przetaczek
r  Winnica dla ciała i ducha

Praca dyplomowa magisterska Michała Przetaczka „Winni
ca Wieliczka" której promotorem był dr inz. arch. Piotr Wró
bel, otrzymała w 2018 roku Nagrodę Główną równorzędną 
w Konkursie Akademickim „Architektura Betonowa ”, organi
zowanym przez Instytut Projektowania Architektonicznego 
Politechniki Krakowskiej. Autor został również uhonorowany 
Krakowską Nagrodą SARP za Najlepszy Dyplom Roku 2018 
na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych naszej uczelni, 
był też nominowany do finału konkursu Dorocznej Nagrody 
im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku7' 2018. Projekt 
otrzymał wyróżnienie w konkursie Urzędu Miasta Wielicz- 
ka na najlepsze prace licencjackie i magisterskie związane 
z miastem.

Z. opinii Promotora, doc. dr inz. Piotra Wróbla:

„Punktem wyjścia do określenia zasad funkcjonalno-prze
strzennych i formalnych, na których została oparta koncepcja 
projektu, są relacje pomiędzy architekturą a środowiskiem.

Po rozważeniu we wstępnych szkicach możliwości „ukrycia" 
w terenie i zieleni obiektu kubaturowego i zaprojektowania 
go z wykorzystaniem naturalnego kamuflażu, autor podjął 
odważną próbę zbudowania zdecydowanej, jednoznacznej 
formy, która mogłaby zaistnieć jako wartościowy element 
krajobrazu. Zaprojektowana winnica staje się tym samym 
pewnego rodzaju centrum nowego mikroświata, na który 
składa się stara wyrafinowana kultura uprawy i przetwarza
nia winorośli oraz degustacja wina. Projekt w sposób bardzo 
wyważony łączy racjonalne podejście inżyniera z wrażliwo
ścią artysty, W pracy uwzględnione zostały zarówno uwarun
kowania technologiczne związane z przetwórstwem, wymogi 
użytkowe wynikające z funkcji towarzyszących przeznaczo
nych dla gości oraz techniczne aspekty sztuki budowlanej. 
Powstała w ten sposób koncepcja unikalnego obiektu -  win
nicy pomyślanej jako miejsce celebrowania kultury material
nej i duchowej”.

doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel
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Tematyczny 
miszmasz v
-  rozmowa z Piotrem Urbanowiczem,
architektem i opiekunem koła 
naukowego HAUZ07

HAUZÜ7 to studenckie koło naukowe, którego jest Pan opie
kunem. Jakie są jego założenia i cele? Ilu liczy studentów?

Koło naukowe HAUZ07 powstało w 2007 roku w ramach działań 
dydaktycznych na Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii. 
Liczba członków koła waha się w zależności od rocznika - między 
15 a 20. Celem jego działalności jest pogłębianie wiedzy i świa
domości architektoniczno-urbanistycznej oraz integracja mło
dych, zaangażowanych, pełnych pasji architektów. Udaje nam 
się to realizować dzięki nieformalnym spotkaniom, na których 
co tydzień omawiamy zagadnienia dotyczące architektury 
współczesnej i nie tylko. W ramach koła organizujemy wyjaz
dy studialne w różne zakątki Europy, dzidki czemu studenci 
mają możliwość zobaczenia najważniejszych dzieł światowej 
sławy architektów. Uczestniczyliśmy w top o w y d flÄ d  a rże
niach architektonicznych, m. fn. w Wenecji czyfya h^dzy- 
narodowych Biennale Architektury. W lamach działalności 
koła odbyliśmy również podróż studialną do Bregenz i Berli
na. a ostatnio zwiedzaliśmy centrum sztuki VITRA w Bazy
lei. Podczas tego rodzaju wyjazdów udaje nam się spotkać 
z wieloma ważnymi osobistościami, takimi jak architekt



i

Peter Zumthor. Jestem  przekonany, że nasze wyjazdy są 
dla studentów niezwykle inspirujące i służą np. refleksji na 
temat architektury, diagnozowaniu wyzwań, ‘definiowaniu 
problemów związanych z projektowaniem i dynamicznie 
zmieniającym się światem, a także pobudzeniu debaty, którą 
prowadzimy w ramach koła.

Jest Pan aktywnie działającym architektem, skąd więc 
pomysł na pracę ze studentami? Poczucie misji? Hobby? 
Chęć zagospodarowania wolnego czasu? Czy praca w za
wodzie nie je st dla Pana wystarczająco satysfakcjonu
jąca?

Praca w zawodzie architekta to moja pasja, a działalność 
edukacyjna ją dopełnia. Kontakt z młodymi adeptami archi
tektury szalenie mnie inspiruje. Oczywiście łączenie tych 
dwóch światów - czynnego zawodu architekta i pracy dy
daktycznej na uczelni -  jest bardzo obciążające, niemniej 
sprawia mi to wiele satysfakcji. Czy to misja? W pewnym 
sensie tak! Misja, aby zarazić młodych ludzi pasją do archi
tektury -  tak jak kiedyś zrobili to mol profesorowie. Pamię
tam, jak ważne i pouczające były dla mnie wtedy wyjazdy 
studialne i podróże. Za każdym razem inspirowały i motywo
wały do dalszej pracy, studiowania i poszukiwań.

Dlaczego zatem wybrał Pan Wydział Architektury 
i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii?

Wydział Architektury \ Sztuk Pięknych naszej uczelni od 
samego początku wydawał mi się nowoczesny i idący z du
chem czasów. Zauważyłem, że dzięki postępowemu podej
ściu do dydaktyki funkcjonuje on w sposób, który w pełni 
spełnia oczekiwania dzisiejszego społeczeństwa. Miałem 
możliwość porównania różnych idei nauczania przez pry
zmat polskich i amerykańskich studiów. Wzór uczelni ame
rykańskiej, której to formułę dane mi było poznać w trakcie 
studiów i stypendium w Stanach Zjednoczonych, bardzo mi 
odpowiadał. Uważam, że połączenie zajęć prowadzonych 
przez artystów i architektów czynnie działających w zawo
dzie z kadrą stałych dydaktyków jest najodpowiedniejszym 
rozwiązaniem dla tego profilu wydziału. Kolejne powody? 
Współpraca z prof. Krzysztofem Ingardenem, pełnienie 
funkcji jego asystenta na uczelni oraz praca ze studentami.

Czym, na tle innych tego typu wydziałów w Polsce, 
wyróżnia się właśnie ten, działający w ramach Krakow
skiej Akademii?

•  •

Cóż, mogę jedynie powiedzieć, iż zaangażowanie moich 
kolegów w pracę dydaktyczną jest dla naszych studentów 
(a także i dla mnie) bardzo inspirujące. Efektem -tego są 
nagrody 1 wyróżnienia, jakie otrzymują -  zarówno za prace 
dyplomowe, jak i konkursowe. W dodatku coraz częściej 
są  oni doceniani nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jeśli
chodzi natomiast o inne aspekty, w tym miejscu warto po-

*

nownie wspomnieć o kole naukowym HAUZ07. Poza tym, że 
jest nowatorskim przedsięwzięciem, pomagającym naszym 
studentom poszerzać horyzonty, służy także nawiązywaniu 
przyjaźni i motywowaniu się nawzajem.

LtvinnX Kraków powstaje w ramach odrestaurowania 
kultowych zakładów Telpod - co Pan sądzi o tej moder
nizacji?

Moim zdaniem odrestaurowanie tego budynku jest bardzo 
uzasadnioną inicjatywą, zwłaszcza mając na uwadze jego lo
kalizację i aspekt historyczny. Jeśli chodzi natomiast o aka
demik, uważam go za bardzo interesujący projekt - nie tylko 
pod względem architektonicznym, ale także na płaszczyźnie 
samej idei. Koncepcja LivmnX idealnie wpisuje się w kon
tekst miejsca i czasu.

Studenci za granicą pokochali LivinnX. Czy Pana zda
niem krakowski format ma szansę stać się równie popu
larnym? Jakie reakcje na wieść o tym akademiku zaob
serwował Pan wśród swoich studentów?

Wydaje mi się, że je st duże zapotrzebowanie na taką formu
łę, jaką zakłada projekt LivinnX. Z moich obserwacji wynika, 
ze obecnie studenci odchodzą od wynajmowania standar
dowych mieszkań. Młodzi ludzie na nowo poszukują takiego 
rodzaju zakwaterowania, którego pierwowzorem są właśnie 
akademiki. Zależy im na miejscu, w którym poza podstawową 
funkcją zamieszkania znajdą także przestrzeń do tworzenia 
wspólnoty. Osobiście uważam, że to fantastyczny pomysł. 
Studia, poza edukacją, to czas poznawania ludzi i doświad
czania nowych sytuacji, które mogą przecież wpływać na 
późniejsze życie.
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Czy warto -  Pana zdaniem - zamieszkać właśnie w tym 
miejscu?

• * 
Zabłocie to bardzo ciekawa przestrzeń; dzielnica, która
od 10 lat przechodzi zupełne przeobrażenie z przestrze-
ni fabrycznej, magazynowej, na dzielnicę mieszkaniową
z różnorodną ofertą kulturowo-edukacyjną* Mam tu na
myśli MOCAK czy właśnie Krakowską Akademię. Te walory,
w połączeniu z bliskością tętniącego życiem Kazimierza
czy Podgórza oraz W isły i Bulwarów Wiślanych sprawiają,
ze lokalizacja je s t naprawdę bardzo atrakcyjna.

Gdyby był Pan na miejscu dzisiejszych maturzystów
i studentów, rozważyłby Pan przeprowadzkę do LivinnX?

• *

Zdecydowanie tak* Moje doświadczenia z czasów mło
dości, podczas których miałem okazję poznać życie stu
denta na uczelni amerykańskiej, dało mi szansę dostrzec 
zalety zakwaterowania w miejscu o podobnym charakte
rze Uważam, ze dla młodego człowieka taka formuła je s t  
chyba najlepszą z możliwych -  daje niepowtarzalną szansę 
I sposobność na poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie 
wieloletnich przyjaźni i uczy życia w szeroko rozumianej 
wspólnocie.

* * 
Czy zainteresowanie konkursem wśród studentów moż
na było zauważyć od razu, czy musiał Pan ich szczegól
nie zachęcać do udziału w inicjatywie?

- Generalnie rzecz ujmując, konkurs to wyjątkowa okazja na 
pokazanie swoich umiejętności oraz wyjątkowy czas eks
perymentu - bardzo ważnego elementu w procesie edu
kacji i dorosłego życia. Dlatego od samego początku na 
Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KA zachęcamy stu
dentów do uczestnictwa we wszelkich tego typu inicjaty
wach, Ze względu na to, że temat konkursu „Dormitonum. 
Studencka Jednostka Mieszkalna" był naszym studentom 
bardzo bliski, zainteresowanie nim pojawiło się bardzo 
szybko, tuż po jego ogłoszeniu.

Co według Pana było najtrudniejszym zadaniem do wy
konania? Czy studenci konsultowali z Panem swoje po
mysły konkursowe?

Tak, uczestnicy konsultowali pomysły z kadrą naukową. Asy
stowaliśmy im podczas procesu projektowego, ale w roli 
doradców i konsultantów. Oczywiście wszystkie ostatecz
ne decyzje należały do autorów. Jeś li chodzi o wyzwania, 
wydaje mi się. że podczas etapu projektowania najtrudniej
sze było zdefiniowanie charakteru obiektu oraz znajdującej 
się tam przestrzeni do życia Studenci poszukiwali sposobu 
na wdrożenie do projektu odpowiedniego rodzaju funkcji i na
danie mu atrakcyjności pod kątem formy i estetyki. Niema
łym wyzwaniem było stworzenie małej przestrzeni podzielo
nej na strefy, która ma byc zarazem funkcjonalna i przyjazna.

Jak ocenia Pan poziom przesłanych prac? Czy któreś z za
proponowanych rozwiązań wyjątkowo Pana zaskoczyło?

Poziom prac był naprawdę bardzo wysoki i wyrównany. Pamię
tam, że podczas obrad prowadziliśmy bardzo ożywioną dysku
sję - do Finałowej rozgrywki przeszły aż cztery prace i dopiero 
po dwóch głosowaniach wyłoniliśmy zwycięski projekt.

Czy Pan jako początkujący architekt, brał udział w tego 
typu przedsięwzięciach?

Tak. do tego typu przedsięwzięć zachęcali nas nasi profe
sorowie. Niemniej muszę przyznać, że za moich czasów stu
denckich tak atrakcyjnych, pod względem nagród, konkur
sów nie było! Obecnie, poza uściskiem dłoni Jury są nagrody 
rzeczowe, a niejednokrotnie nawet możliwość partycypowa
nia przy realizacji projektu. Taki konkurs to wyjątkowa szan
sa dla studentów. Gdybym był na ich miejscu, z pewnością 
wziąłbym w nim udział. To pierwszy krok do pracy 
w zawodzie architekta.

Wywiad przeprowadziła: 
Klaudia Pasko

Piotr Urbanowicz
Architekt, nauczyciel akademicki, laureat konkursów architektonicznych. W Latach 200-2005 pracował 
w pracowni Atelier Loegler. w której brał udzjaf w realizacji wielu konkursów oraz projektów m mnymi Filharmonii 
im, Artura Rubinsteina w Łodzi a jako prowadzący zespół projektowy wielokrotnie nagradzany budynek OPUS Film 
w Łodzi Od 2005 r pracuje w krakowskiej pracowni architektonicznej Ingrden&Ewy Architekci, w której jako architekt 
prowadzący brał udział w realizacji zwycięskich projektów konkursowych -  Polskiego Pawilonu Expo 2005 w Japonii, 
Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie. Centrum Kongresowego w Krakowie.
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Powiedz szczerze:

czy wiesz, co będziesz 
robić za kilka lat?
Prawda je st taka, że tego nie wie nikt.

Dlatego

NIE STRAĆ SZANSY
na lepszy start!

Zdobądź cenne doświadczenie 
zawodowe już na uczelni!
Do tego łatwo, miło i przyjemnie!

Dołącz do redakcji M IX E R A  
i zdobądź ceniony wpis do CV!
UWAGA! To nieważne, na jakim kierunku studiujesz!

NAPISZ TERAZ NA ADRES:
gazetamixer@gmail.com

mailto:gazetamixer@gmail.com

