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Tam, gdzie dobre samopoczucie spo"eczne jest
wspierane przez dobrze zaprojektowane miejsca
publiczne, atrakcyjne dzielnice miejskie i rozleg"e
tereny rekreacyjne, tam du#o "atwiej jest
przyci$gn$% nowe inwestycje.
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&rodowisko jest istotnym sk"adnikiem
odzwierciedlaj$cym stopie' rozwoju
spo"ecze'stwa. Warto pami(ta%, i# wszyscy
sp(dzamy oko"o 90 proc. naszego #ycia
wewn$trz ró#nych budynków lub na obszarze
zabudowanym!
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Szanowne Kole#anki i Koledzy,

Dobrze przemy*lane i zrealizowane *rodowisko pozytywnie wp"ywa na jako*% #ycia
mieszka'ców, stwarza to#samo*% lokaln$ i stymuluje wi(ksze zaanga#owanie spo"eczne.
Tam, gdzie dobre samopoczucie spo"eczne jest wspierane przez dobrze zaprojektowane
miejsca publiczne, atrakcyjne dzielnice miejskie i rozleg"e tereny rekreacyjne, du#o "atwiej
jest przyci$gn$% nowe inwestycje komercyjne.

Po okresie przemian ustrojowych w Polsce zacz("y nast(powa% równie# zmiany
w architekturze polskich miast i wsi. Mimo i obecne budownictwo ró#ni si( od tego sprzed
1989 roku, rozwija si( szybciej i przy u#yciu nowych technologii, ono tak#e wzbudza liczne
emocje.

Min("o 10 lat od uchwalenia ustawy o samorz$dach zawodowych architektów, in#ynierów
budownictwa i urbanistów. Od o*miu lat dzia"a Izba Architektów. Trudno nam ocenia% jak
samorz$d zawodowy by" pomocny dla architektów w okresie prosperity jak i kryzysu, w któ-
rych przysz"o nam dzia"a%. Jednego jestem pewien, samorz$d zawodowy sta" si( part-
nerem dla w"adz lokalnych w dzia"aniach zwi$zanych z zagadnieniami przestrzeni. Wie-
le pozostaje jeszcze do zrobienia ale b$d+my optymistami.

Ksi$#ka któr$ przekazujemy Pa'stwu to ju# drugi katalog jaki wydaje izba ma"opolska.
Przypomn(, #e poprzedni by" prób$ pokazania wydarze' architektonicznych pocz$tku XXI
wieku. Ten jest prezentacj$ architektów naszego regionu. Ludzi, którzy poprzez swoj$ pra-
c( wp"ywaj$ na kszta"t przestrzeni naszych miast, osiedli, wiosek. Dobre budownictwo
i architektura rodz$ si( z optymalizacji zwi$zków „twardej rzeczywisto*ci“ i „subtelnych
faktów“.

Nale#y podkre*li%, #e *rodowisko #ycia jest istotnym sk"adnikiem odzwierciedlaj$cym
stopie' rozwoju spo"ecze'stwa. Warto pami(ta%, i# wszyscy sp(dzamy oko"o
dziewi(%dziesi(ciu procent naszego #ycia wewn$trz ró#nych budynków lub na obszarze
zabudowanym!

Mam nadziej(, #e katalog oraz wydana ostatnio ksi$#ka przez Krakowski Oddzia" SARP
o architektach obok architektury w sposób wy*mienity uzupe"niaj$ si( i pokazuj$ potencja"
twórczy i spo"eczny ma"opolskiego *rodowiska architektów.

BORYS CZARAKCZIEW
PRZEWODNICZ,CY MA!OPOLSKIEJ OKR)GOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW
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Ma"opolska, architektura 2006 i architekci 2010 

PPrezentacja osi$gni(% twórczych cz"onków
Ma"opolskiej Okr(gowej Izby Architektów,
w postaci wi(kszej publikacji, ma miejsce
ju# po raz drugi. Zatem, wydanie niniej-
szego katalogu sk"ania oczywi*cie do po-
równa' – tak meritum, jak i formy obu ksi$-
#ek. Nie b(d$c tym razem redaktorem –
rol( t( spe"ni" *wietnie red. Janusz Mi-
chalczak - jestem w sytuacji luksusowej:
przypad" mi w udziale zaszczyt skre*lenia
jedynie kilku s"ów wst(pu. Nie wchodz$c
ani w detaliczne analizy, ani tym bardziej
absolutnie nie pretenduj$c do „jedynie
s"usznych” uogólnie', pozwol( sobie
przedstawi% Pa'stwu kilka uwag na kan-
wie obu publikacji. 

2006
Poprzednia pozycja - katalog „Jako*% w ar-
chitekturze Ma"opolski 2006” – reasumo-
wa"a wystaw( prac cz"onków Izby. Wysta-
wa ta odby"a si( w dwóch partiach –
w pa+dzierniku roku 2005 i w maju 2006 r.
– i prezentowa"a szeroki wybór projektów
powsta"ych od 2002 r. (kiedy to powsta"a
sama Izba). Autorami byli uprawnieni ar-
chitekci z Ma"opolski i ich wspó"pracownicy.
Zaprezentowano projekty na ró#nych eta-
pach : opracowania, trwaj$cej realizacji, jak
i prace zrealizowane. W wystawie udzia"
wzi(li wszyscy ci cz"onkowie Izby, którzy ze-
chcieli zaprezentowa% swe prace. Rada
MPOIA nie dokona"a #adnej selekcji – ani
„pod k$tem tak zwanej warto*ci arty-
stycznej czy te# stylistycznej, zgodno*ci z –
mniej lub bardziej hipotetycznie obowi$-
zuj$cymi – *wiatowymi trendami”, jak uj(-
to to we wst(pie katalogu. 

Jedynym zabiegiem systematyzuj$-
cym projekty, na jaki pozwoli"a sobie re-
dakcja w porozumieniu z Rad$, by"a ich
do*% szczegó"owa kwalifikacja funkcjo-
nalna – dla przejrzysto*ci katalogu i u"a-
twienia orientacji. Wyró#niono siedem ka-
tegorii: architektura mieszkaniowa; bu-
dynki biurowe, us"ugowe i komercyjne;

s"u#ba zdrowia i obiekty socjalne; budyn-
ki u#yteczno*ci publicznej, administracji
i sakralne; kompleksy edukacyjne, spor-
towe i rekreacyjne; szko"y wy#sze i insty-
tucje naukowe; infrastruktura, przestrze'
publiczna i urbanistyka. Mimo ca"kowitej
dobrowolno*ci udzia"u cz"onków Ma"o-
polskiej Okr(gowej Izby Architektów w wy-
stawie, a zatem braku ambicji jakiejkolwiek
statystycznej reprezentacji, pozwoli"o   to na
zadanie paru pyta' – prowokuj$cych,
mam nadziej(, do refleksji nad stanem ar-
chitektury Ma"opolski. 

2010
Obecna publikacja przynosi i kontynuacj(,
i znacz$c$ odmian(. Zacznijmy od kon-
tynuacji: materia"y dostarczyli ci architek-
ci, którzy zechcieli odpowiedzie% na apel
Rady MPOIA. Z 1419 czynnych cz"onków
Ma"opolskiej Okr(gowej Izby Architektów
w katalogu figuruje 135 nazwisk architek-
tów, a zatem niespe"na 10% wszystkich
uprawnionych. Podobnie jak cztery lata
wcze*niej, redakcja nie dokonywa"a se-
lekcji prac, poza ewentualnymi skrótami
nades"anych opisów. 

Co za* do odmiany – istotnych ró#nic
jest kilka. Po pierwsze, tym razem, Izba pre-
zentuje nie tyle poszczególne projekty
w ró#nych kategoriach u#ytkowania –
lecz sylwetki twórcze architektów -cz"on-
ków, via ich dzia"alno*%. Zastosowano po-
rz$dek alfabetyczny. Po drugie, zamiesz-
czono wy"$cznie prace zrealizowane, a nie
pozostaj$ce tak#e w sferze projektów, na
przyk"ad konkursowych czy studialnych.
Co wi(cej, realizacje ilustrowane s$ nie
przez sugestywne renderingi i wizualizacje,
które dominowa"y w katalogu z roku 2006,
lecz – przez fotografie realnych obiek-
tów. Towarzysz$ im krótkie, autorskie opi-
sy ram dzia"alno*ci architektonicznej, jak
i opisy samych realizacji. 

Prowadzi to zreszt$ do ciekawej sy-
tuacji, w której nie mamy do czynienia z no-

vum w ka#dym sensie s"owa. Kilka za-
mieszczonych w katalogu realizacji , au-
torstwa cz"onków Izby, datuje si( na lata
dawniejsze (nawet 1960-te!). Oczywi*cie,
znakomita wi(kszo*% to realizacje ostat-
nich lat; a realizacje dawne doczeka"y si(
adaptacji lub nowej ods"ony (a przynajm-
niej os"ony termicznej i strony kolory-
stycznej).

Kilka impresji: zmiana i kontynuacja
Jak wspomniano wy#ej, wobec z jednej
strony eklektycznego, a z drugiej nie-
reprezentatywnego statystycznie zesta-
wu prezentowanych realizacji, wszelkie
uwagi ogólniejszej natury mog$ by% je-
dynie bardzo subiektywne. Tym niemniej,
z przyzwyczajenia krytyka, drugiej natury,
zako'cz( kilkoma takimi impresjami –
prosz( wybaczy%! Lektura niniejszego
katalogu wykazuje, moim zdaniem, #e
znacz$co ro*nie poziom wielu aspektów
architektury w Ma"opolsce – a poziom
innych pozostaje niezmienny. Co to
znaczy? Tym razem – zacznijmy od
zmiany. 

Po pierwsze, widoczny jest wzrost po-
ziomu zlece' – w sensie ich z"o#ono*ci. Po
zaspokojeniu podstawowych po 1989 r.     -
potrzeb w dziedzinie infrastruktury i ko-
mercji (nie odmawiaj$c im oczywi*cie
przydatno*ci!) pojawia si( wiele du#ych
obiektów publicznych o funkcji kulturalnej
– muzycznej, teatralnej, edukacyjnej, w tym
akademickiej. Powstaj$ - z natychmiasto-
wym sukcesem - nowe i wa#ne muzea. Po-
jawiaj$ si( rewitalizacje przestrzeni pub-
licznych – rynków, placów… Realizuje si(
tak#e – wreszcie! - publiczne za"o#enia par-
kowe i ogrodowe. 

Po drugie, wida% wzrost zainteresowa-
nia renowacjami i adaptacjami architektury
historycznej – tak poszczególnych obiek-
tów (architektury drewnianej, kamienic,
pa"aców miejskich), jak i wi(kszych za"o-
#e' (dworów). 

Po trzecie, ewidentny jest, jak wynika
z powy#szych przyk"adów – wzrost po-
ziomu *wiadomo*ci inwestorów, tak pry-
watnych i korporacyjnych, jak i publicznych,
przy niew$tpliwym poziomie wzrostu ich
zamo#no*ci (w 6 ju# lat po wst$pieniu do
struktur Unii Europejskiej). I oczywi*cie –
wzrost poziomu warsztatu architekto-
nicznego – skuteczno*ci i adekwatno*ci
rozwi$za', niezale#nie od przyj(tych kon-
wencji artystycznych czy stylistyki.

Natomiast, co do niezmienno*ci, czyli
kontynuacji – widz( tak#e kilka jej aspektów.
Niezmienny pozostaje sam, tak dla nas
wa#ny, kontekst kulturowy i topograficzny
Ma"opolski . Mimo coraz bardziej post(pu-
j$cego, w du#ej cz(*ci - wszyscy wiemy
czym uwarunkowanego - chaotycznego
zainwestowania, charakter regionu jest jesz-
cze widoczny. Na szcz(*cie! I oby na zawsze.

W przewa#aj$cej wi(kszo*ci, prezen-
towane w katalogu rozwi$zania, w tym licz-
ne przyk"ady architektury mieszkaniowej,
kontynuuj$ dobre cechy kontekstu. Staraj$
si( te#, na ile to mo#liwe, uzdrowi% jego nie-
fortunne strony - przydaj$c lokalizacjom
spoisto*ci, w my*l teorii prof. -órawskiego.
Poza tym, wida% z regu"y twórcz$ konty-
nuacj( tradycji – w sensie przyjmowanych
cz(sto, typowych dla regionu, rozwi$za'
materia"owych, a nawet i formalnych. 

Reasumuj$c…
rzec by mo#na, znów subiektywnie, wobec
kontynuacji tego, co warto*ciowe w ar-
chitekturze Ma"opolski, i wspomnianym
zmianom ilo*ciowym i jako*ciowym na lep-
sze, #e zdajemy si( zmierza%, oczywi*cie
nie bez przeszkód, jednak w dobrym kie-
runku. Z niecierpliwo*ci$ czekamy na dal-
sze -oby pozytywne – zmiany. I na kolejny
katalog dokona' architektów – cz"onków
Ma"opolskiej Okr(gowej Izby Architektów. 
Czego Pa'stwu i sobie #ycz( 

ARCH. MARTA A. URBA.SKA

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:34  Page 6



P

ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR)GOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Podobnej konfrontacji dorobku zawodo-
wego jeszcze nie by"o. Na "amach wy-
dawnictwa „Architekci Ma"opolski 2010”,
ukazuj$cego si( nak"adem Ma"opolskiej
Okr(gowej Izby Architektów, prezentuje
swe dokonania 136 twórców, zajmuj$-
cych si( dziedzin$, która wp"ywa zarówno
na kszta"t otaczaj$cej nas przestrzeni, jak
te# formuje nasz$ wyobra+ni( i wra#li-
wo*%. 

Spo"eczny kontekst tego wydarzenia
jest szczególny – wszystkie uczestnicz$-
ce w nim osoby s$ przedstawicielami za-
wodu, nale#$cego do tych nielicznych w
Polsce, których szczególny status okre*la
konstytucja RP. Przypomnijmy, #e zgodnie
z intencj$ ustawodawcy funkcjonuj$ dzi*
w Polsce samorz$dy zawodowe repre-
zentuj$ce „osoby wykonuj$ce zawody za-
ufania publicznego” i sprawuj$ce piecz(
nad nale#ytym wykonywaniem tych za-
wodów „w granicach interesu publiczne-
go i dla jego ochrony”. 

Z dziennikarskiego punktu widzenia
gwarancje odpowiedzialnego wykonywa-

nia zawodu s$ - w realiach konkurencji i nie-
rzadko bezpardonowej gry rynkowej -
warto*ci$ trudn$ do przecenienia. U pod-
staw decyzji ustawodawcy, o czym mó-
wiono niedawno w Sejmie przy zgo"a innej
okazji, leg"y, stare niemal jak *wiat, regu-
"y deontologiczne, formu"owane ze szcze-
gólnym uwzgl(dnieniem aspektu moral-
nego. Zgodnie z nimi takiej samej ochro-
nie podlega interes osoby wykonuj$cej za-
wód architekta, jak i jego klienta. 

Pi(kno zdobywa serca
Dalej ju#, ponad wspomnianym status
quo, rozpo*ciera si( przestrze' najbli#sza
sztukom pi(knym, która u odbiorców wy-
zwala emocje i jednocze*nie otwiera pole
do rozmaitych ocen oraz analiz. Przywo-
"ywany dzi* coraz cz(*ciej Marcus Vitru-
vius Polio, zwany w Polsce Witruwiuszem,
wybitny rzymski konstruktor, autor traktatu
„O architekturze ksi$g dziesi(%”, podkre-
*la", #e architektura polega na zachowaniu
trzech zasad: trwa"o*ci, u#yteczno*ci i
pi(kna. Mimo up"ywu wieków mo#emy po-
twierdzi% trafno*% tego s$du. Przecie# i dzi*
spodziewamy si(, #e w naszym otoczeniu
pojawi$ si( obiekty trwa"e, zaprojektowa-
ne z nadziej$, i# w przysz"o*ci stanowi%
b(d$ *wiadectwo naszej aktualnej wra#li-
wo*ci, jako swoiste signum temporis dla
przysz"ych pokole'. Z pewno*ci$ prag-
niemy te# architektury funkcjonalnej, któ-
ra zapewnia komfortowe warunki do #ycia,
zarówno w miejscu pracy, jak i zamiesz-
kania, wyznaczaj$cej równocze*nie nowe
standardy na miar( wspó"czesnych ocze-
kiwa'. 

Harmonijne pi(kno jest tym ostatnim,
by% mo#e najwa#niejszym, wyznaczni-
kiem bardzo dobrej architektury, stano-
wi$cym najpowa#niejsze wyzwanie dla
twórcy projektu, maj$cego *wiadomo*%,
jak ogromne s$ oczekiwania wobec nowo
powstaj$cych budowli, które w ka#dej
przestrzeni stanowi$ najzwyczajniej trud-

ny do niezauwa#enia znak. Dialog, swois-
ta korespondencja, jak$ nawi$zuje autor
projektu z odbiorc$, stanowi clou upra-
wianego zawodu. W ten kontekst pi(knie
wpisuj$ si( s"owa Artura Schopenhauera,
który powiedzia", #e pi(kno jest otwartym
listem polecaj$cym, z góry zdobywaj$cym
dla nas serca.

My*l(, #e taka górnolotno*% jest uza-
sadniona przy ocenie prezentowanych w
katalogu sylwetek i obiektów. Decyduje o
tym kontekst miejsca. Nasz region, a Kra-
ków w szczególno*ci, maj$ wpisane w
przestrze' znakomite dokonania wielu
pokole' wybitnych twórców architektury,
nie tylko rodzimych, ale równie# przyby"ych
z ró#nych stron *wiata. Ostatnie dziesi(-
ciolecia, do prze"omu w roku 1989, ce-
chowa", z nielicznymi wyj$tkami, regres wy-
nikaj$cy z rozmaitych ogranicze' podyk-
towanych uwarunkowaniami politycznymi
i gospodarczymi. Zmiany, b(d$ce skut-
kiem odzyskanej niepodleg"o*ci i procesu
integracji europejskiej, spowodowa"y, #e w
nowej rzeczywisto*ci znalaz"o si( szerokie
miejsce dla ka#dej, w tym równie# indy-
widualnej, twórczej dzia"alno*ci. Wydaw-
nictwo i towarzysz$ca mu wystawa, s$
*wiadectwem dokonuj$cych si( na na-
szych oczach przemian, których g"ówne
cechy stanowi$ – otwarto*%, równie# na
do*wiadczenia rozwini(tych krajów Za-
chodu i Wschodu, ró#norodno*% oraz
wielowymiarowo rozumiana nowoczes-
no*%. 

Zapoznaj$c si( z dorobkiem ma"opol-
skich architektów warto zwróci% uwag(, i#
wiele niezwykle dojrza"ych projektów jest
dzie"em ma"ych biur projektowych, a nie-
rzadko - twórców dzia"aj$cych wr(cz w po-
jedynk(, którzy w ostatnich kilku latach
otrzymali dyplom uko'czenia studiów. 

Architekt w roli planisty
Ma"opolska z jej stolic$, która kultywuje od
stuleci tradycje dobrego budowania, sta-

"y si( pot(#nym placem budowy, co po-
zwoli"o na uporz$dkowanie i rozwój wielu
fragmentów otaczaj$cej nas przestrzeni.
Dzie"em architektów i wspó"pracuj$cych z
nimi inwestorów - o czym równie# warto
pami(ta% - s$ nie tylko nowe budowle, ale
tak#e pi(knie odnowione stare kamienice,
zrewitalizowane obiekty i obszary po-
przemys"owe, niegdy* niemal ca"kowicie
zdegradowane, a dzi* pe"ni$ce nowe,
wa#ne ze spo"ecznego punktu widzenia
funkcje.

Szeroko rozumiana dzia"alno*% archi-
tektoniczna jest dziedzin$ bardzo wra#liw$
na wszelkie zewn(trzne bod+ce – zarów-
no rynkowe, jak i administracyjne. W Pol-
sce napór, jaki jest na ni$ wywierany, po-
woduje, #e twórcy architektury – wobec
braku planów miejscowych – wchodz$
g"(biej ni# w innych krajach w rol( planis-
tów, kreuj$c od podstaw du#e kwarta"y za-
budowy miejskiej. To w"a*ciwie dzi(ki nim
mamy na terenie Krakowa du#e, dobrze
zorganizowane zespo"y budynków miesz-
kalnych z przemy*lan$ infrastruktur$ spo-
"eczn$.

Nale#y mie% *wiadomo*%, #e prezen-
towane prace stanowi$ tylko niewielki
fragment dzia"alno*ci ma"opolskich ar-
chitektów, których w Izbie zrzeszonych jest
ok. 1300! Dzi(ki ich aktywno*ci Ma"opol-
ska jest o*rodkiem promieniuj$cym na
inne regiony kraju, widocznym równie# za
granic$ (znacz$ca grupa architektów ma
za sob$ sta#e, a cz(sto nawet lata pracy
w uznanych zachodnich biurach projek-
towych, co niew$tpliwie sprzyja przeno-
szeniu najlepszych do*wiadcze' na lo-
kalny rynek). Aktywno*% ta jednocze*nie
jest wysoko oceniana w mi(dzynarodo-
wych i krajowych konkursach, o czym
*wiadcz$ liczne nagrody uzyskane przez
twórców architektury.

JANUSZ MICHALCZAK 
„DZIENNIK POLSKI” 

Kilka 
powinno*ci
architektury
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Szeroko rozumiana dzia"alno*% architektoniczna jest
dziedzin$ bardzo wra#liw$ na wszelkie zewn(trzne bod+ce
– zarówno rynkowe, jak i administracyjne. W Polsce napór,
jaki jest na ni$ wywierany, powoduje, #e twórcy
architektury – wobec braku planów miejscowych –
wchodz$ g"(biej ni# w innych krajach w rol( planistów,
kreuj$c od podstaw du#e kwarta"y zabudowy miejskiej.
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Ewidentny jest wzrost poziomu *wiadomo*ci
inwestorów, tak prywatnych i korporacyjnych,
jak i publicznych, a tak#e wzrost poziomu
warsztatu architektonicznego – skuteczno*ci
i adekwatno*ci rozwi$za', niezale#nie od
przyj(tych konwencji artystycznych czy
stylistyki..
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Kaplica w Skrzypnem na Podhalu

Architektura nawi$zuje (inspiracj$) - form$, de-
talem, materia"em i kolorystyk$ - do architektury
miejscowej Podhala. 

Autorzy: architektura i wn(trza - T. Baczy'ski,
konstrukcja: mgr in#. W. Panczakiewicz. Projekt
- 2006, realizacja – 2008. Pow. zabudowy
133 m kw., pow. netto 185 m kw., kubatura
1117 m sze*c. 

Zdj(cia: Sz. Baczy'ski

Pracownia Architektoniczna
Tel. 18 275 48 86
e-mail: baczynscysz@poczta.onet.pl

Architekt 
Tadeusz Baczy!ski

Mgr in#. arch.Tadeusz Baczy'ski, absolwent
Wydzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej.
Praca: biura projektów w kraju i USA, od 1999 r.
w"asna pracownia architektoniczna. Ostatnie
realizacje: pensjonaty w Zakopanem, Bia"ym Du-
najcu, Poroninie, Austrii (z bali drewnianych), sala
gimnastyczna w Maruszynie, domy jednoro-
dzinne (ró#ne technologie: wieniec, szkielet,
mur). Projekty w opracowaniu: hotel nad jezio-
rem Czorszty'skim i inne.

13
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Obiekt handlowo–us"ugowy w Sopocie 
przy ul. Sikorskiego

Projekt, autorstwa dr. arch. Janusza Barnasia i dr.
arch. Bogus"awa Podhala'skiego, zosta" zreali-
zowany w latach 2007 – 2009. 

Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 3240,79
m kw. Powierzchnia u#ytkowa obiektu - 5 526,83
m kw., kubatura - 27 650,00 m sze*c. Parking na
50 samochodów osobowych. 

IPG 
30-045 Kraków, ul. Królewska 5/8
Tel. 12 632 06 25
e-mail: ipg@ipg.com.pl

Architekci 
Janusz Barna"
Bogus#aw Podhala!ski

Dr arch. Janusz Barna*. W latach 1970 – 1976 stu-
dia na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej. Zatrudniony w Zak"adzie Metodologii Pro-
jektowania Budownictwa Przemys"owego i Ogól-
nego, Instytutu Projektowania Architektonicznego
Wydzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej
im. T. Ko*ciuszki w Krakowie w latach 1976 –
1986. Od 1986 zatrudniony w Zak"adzie Projekto-
wania Architektury U#yteczno*ci Publicznej, In-
stytutu Projektowania Architektonicznego Wy-
dzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Ko-
*ciuszki w Krakowie. Adiunkt od roku 1999, od 1996
projektant w IPG sp. z o.o.

Dr arch. Bogus"aw Podhala'ski. Urodzi" si( 30 mar-
ca 1953 r. w D(bicy. W latach 1972 – 1978 studio-
wa" na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej. W latach 1977 – 1980 by" zatrudniony w In-
stytucie Kszta"towania &rodowiska Oddzia" w Kra-
kowie. Od roku 1980 pracownik naukowy w Zak"a-
dzie Projektowania Miast i Planowania Przestrzen-
nego, Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wy-
dzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Ko-
*ciuszki w Krakowie. Od roku 1993 adiunkt, od 1991
- projektant w IPG sp. z o.o.
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Hala Widowiskowo–Sportowa z Inkubatorem
Przedsi(biorczo*ci przy ul. Grunwaldzkiej
w Elbl$gu

Inwestor: Urz$d Miejski w Elbl$gu. Pow. dzia"ki:
55597 m kw., pow. zabudowy: 6337 m kw.,
pow. u#ytkowa obiektu: 9248,30 m kw. Liczba
miejsc na trybunach: 2438, kubatura budynku:
82600 m sze*c. Parking na 441 samochodów
osobowych i 10 autokarów. Realizacja: 2004 –
2007. 

Autorzy projektu: dr arch. Bogus"aw Podhala'-
ski i dr arch. Janusz Barna*.

IPG 
30-045 Kraków, ul. Królewska 5/8
Tel. 12 632 06 25
e-mail: ipg@ipg.com.pl

Architekci 
Janusz Barna"
Bogus#aw Podhala!ski

15
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Architekt 
Barbara Bator

Barbara Bator jest absolwentk$ Wydzia"u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1979 r.). Pra-
cowa"a w ró#nych krakowskich biurach projektów,
w tym w BPBO Miastoprojekt-Kraków. Od 1990 roku
pracuje w Agencji Architektonicznej Centrum
sp. z o.o. Jest projektantem, sprawdzaj$cym i wspó"-
autorem wielu obiektów w Krakowskim Centrum Ko-
munikacyjnym. Ostatnie projekty to: Krakowski
Szybki Tramwaj Tunel z przystankami „Politechnika“
i „Dworzec“; Dworzec Kolejowy Podziemny Kra-
ków G"ówny; modernizacja stacji PKP Kraków G"ów-
ny na EURO 2012. Inne znacz$ce projekty to: Cen-
trum Rehabilitacyjne im. Ojca Pio dla Osób Niepe"-
nosprawnych w Stró#ach k. Grybowa.

Krakowski Szybki Tramwaj– rondo Mogilskie

Za"o#eniem koncepcji przestrzennej przebudowy
ronda Mogilskiego w ramach zadania Krakowski
Szybki Tramwaj w Krakowie, by"o usprawnienie
i powi$zanie komunikacyjne (komunikacja ko"owa,
tramwajowa, piesza i rowerowa) rozleg"ej prze-
strzeni dawnego ronda oraz uzyskanie przestrzeni
miejskiej o wysokiej jako*ci estetycznej i funkcjo-
nalnej. W efekcie uzyskano spójn$ komunikacyjnie
i wizualnie przestrze' miejsk$, przyjazn$ dla u#yt-
kowników, (mieszka'ców, turystów), "$cz$c histo-
ryczny wymiar fragmentu miasta (pozosta"o*ci
dawnej Twierdzy Kraków) ze wspó"czesnymi ten-
dencjami kszta"towania przestrzeni miejskich oraz
wymogami wspó"czesnego u#ytkownika. Projekt:
2006/2007, realizacja 2007/2008. 

Architektura: arch. arch. Ryszard Frankowicz, Bar-
bara Bator, Agnieszka Wilczak, Joanna Janik, Ag-
nieszka St(pie'.

Wyró#nienie w konkursie „Mój Dom”. Laureat Ple-
biscytu w kategorii Architektura Terenów Otwartych,
czerwiec 2009.

Agencja Architektoniczna Centrum
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
Tel. 12 422 31 74 
e-mail: acentrum@ceti.pl
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Biurowiec Duhan w Krakowie 
przy ul. Balickiej

W trudnej lokalizacji zaprojektowano cztero-
kondygnacyjny budynek biurowy firmy hand-
lowej Duhan w Krakowie przy ul. Balickiej. Pro-
jekt powsta" w roku 2007, a realizacja nast$pi-
"a w roku 2008. Powierzchnia u#ytkowa –
2500 m kw., kubatura – 9 000 m sze*c.

Autorzy:  arch. arch. Krzysztof S. Bia"ka, Jacek
Ku*, Anna Biskupska, Stanis"aw Ciesielski. 

Biuro Architektoniczne Krzysztof S. Bia"ka
Tel. 12 633 41 22
www.kb-architekt.pl

Architekt 
Krzysztof S. Bia#ka

Mgr in#. arch. Krzysztof S. Bia"ka jest absol-
wentem Wydzia"u Architektury Politechniki
Krakowskiej. Pracowa" w biurze projektów, ad-
ministracji pa'stwowej, a obecnie prowadzi
w"asne biuro architektoniczne w Krakowie. 

Zrealizowane ostatnio projekty: centrum hand-
lowe Rajw D(bicy przy ul. Rzeszowskiej, wie#a
technologiczna z hal$ Krakowskiej Fabryki Kab-
li w Krakowie przy ul. Wielickiej, biurowiec ME-
Polska w Krakowie przy ul. Mrozowej, biurowiec
Duhan w Krakowie przy ul. Balickiej oraz wyko-
nany projekt  biurowca i centrum logistycznego
Berner–Polska w Niepo"omicach.

17

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:35  Page 17



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR)GOWA IZBA ARCHITEKTÓW18

Budynek apartamentowy w Krynicy Zdroju

Budynek zlokalizowany jest w Krynicy przy
ul. Pi"sudskiego. Obiekt posiada 9 kondygnacji
(funkcja mieszkalna, na kondygnacji podziem-
nej parking).  Budynek tworz$ dwie bry"y wza-
jemnie si( przenikaj$ce,  o zró#nicowanej wy-
soko*ci, wkomponowane w teren z wykorzys-
taniem jego naturalnego spadku. Kszta"tem
i u#ytymi materia"ami budynek nawi$zuje do s$-
siedniej zabudowy. Kubatura - 25 000 m sze*c.

Pracownia Projektowa 2MB
33-300 Nowy S$cz, ul. Nawojowa 10 a
Tel. 516 152 147

Architekt 
Czes#aw Bia#y

Czes"aw Bia"y, architekt, samodzielny projektant.
Wspó"w"a*ciciel Pracowni Projektowej 2MB
z siedzib$ w Nowym S$czu i Krakowie. Absol-
went Technikum Budowlanego w Zakopanem
oraz Wydzia"u Architektury w Politechnice Kra-
kowskiej (1961 – uprawnienia budowlane, 1989
– status twórcy przyznany przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki). Dzia"alno*% zawodowa: m.in.
realizacje 17 ko*cio"ów, Muzeum Przyrodni-
czego w Ustrzykach Dolnych, Wydzia"u  Tech-
nicznego PWSZ w Nowym S$czu, budynku
apartamentowego w Krynicy Zdroju. 
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Zespó" Szkó" z wielofunkcyjna sal$
widowiskowo-sportow$ w Skale k. Ojcowa

Pierwszy etap – Liceum i Gimnazjum wyró#-
niony I nagrod$ w konkursie im. St. Witkiewicza.
Zespó" poszerzony o pe"nowymiarowy obiekt
sportowy z rozwini(t$ infrastruktur$ towarzy-
sz$c$ (fitness, si"ownia, korty, boiska, terenowe
urz$dzenia sportowe). Oddany do u#ytku w roku
2007. Kubatura: 28 000 m sze*c.

Studio Architektury i Krajobrazu 
30-069 Kraków, ul. Warmijska 7/68
Tel. 12 637 39 46, 505 022 237
608 024 538
e-mail: biuro@saik.krakow.pl
www.saik.krakow.pl

Architekt 
Zbigniew S. Bielak

Arch. Zbigniew S. Bielak jest dwukrotnym lau-
reatem (w latach 2003 i 2004) konkursu o Na-
grod( im. Stanis"awa Witkiewicza za  twórcze za-
stosowanie w$tków tradycyjnych we wspó"-
czesnej architekturze – za Zespó" Szkó" w Ska-
le oraz Zespó" Obs"ugi Turystycznej Pieni'-
skiego Parku Narodowego. Laureat Nagrody Mi-
nistra Kultury i Sztuki za dzia"alno*% architek-
toniczn$ i artystyczn$. 

Posiada status architekta twórcy Ministra Kultury
i Sztuki. Autor prac i publikacji zamieszczanych
w tekach Komisji Urbanistyki i Architektury
PAN. Cz"onek Zarz$du G"ównego  Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Artysta
malarz z dorobkiem kilkudziesi(ciu wystaw w
kraju i za granic$. W"a*ciciel odbudowanego
w"asnymi  si"ami zabytkowego zespo"u dwor-
sko-parkowego w Go"yszynie. 

19
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Dom bli+niak z ogrodem trzech fontann w Krakowie

Dom powstal na skraju osiedla domów jednorodzinnych,
w krajobrazie jurajskim. Wp"yn("o to na jurajski charakter
formy domu,  wpisuj$c$ si( w ca"o*% osiedla. Zastosowa-
ne materia"y nada"y  wspó"czesn$ opraw( tej formie. Za-
daniem interesuj$cym by"o budowanie wn(trz, z wyj$tko-
w$ dba"o*ci$ o detal oraz kreacja ogrodu z nowatorskim
podej*ciem do formy i funkcji fontanny i altany. Pow.
2x300 m kw.
Autorzy: Studio Sztuki OKO: Alicja i Grzegorz Bili'scy (ar-
chitektura, wn(trza, ogród).

Studio Sztuki OKO
Tel. 501 360 817
e-mail: stud.oko@o2.pl

Architekci
Grzegorz Bili!ski
Alicja Duzel-Bili!ska 

Grzegorz Bili'ski – dr hab. (artysta, specjalizacja: sceno-
grafia, intermedia, multimedia, wystawiennictwo), in#. ar-
chitekt. Absolwent Wydzia"u Architektury Politechniki
Krakowskiej i Akademii Sztuk Pi(knych w Krakowie. Od
roku 1993 w krakowskiej Akademii Sztuk Pi(knych im.
Jana Matejki prowadzi autorskie wyklady z zakresu ar-
chisfery - sztuki przestrzeni intermedialnej oraz scenografii
wirtualnej.

Alicja Duzel-Bili'ska – dr sztuki (specjalizacja: scenogra-
fia, intermedia, multimedia, wystawiennictwo), in#. archi-
tekt. Absolwentka Wydzia"u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej i Akademii Sztuk Pi(knych w Krakowie. Wyk"a-
dowca na krakowskich uczelniach - ASP, UJ, PI (wyk"ady
z zakresu semiotyki wizualnej).

Arty*ci od pocz$tku dzia"alno*ci pracuj$ razem w ramach,
cenionej za dzia"alno*% artystyczn$ i architektoniczn$, pra-
cowni Studio Sztuki OKO. Arty*ci dzia"aj$cy w dziedzinach:
intermedia, w tym artystyczny film eksperymentalny
(twórcy formy i poj(cia videohaiku), scenografia, wysta-
wiennictwo, architektura i urbanistyka. Wyk"adowcy
w akademiach artystycznych.
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Biurowiec zrealizowany dla firmy Havre 
przy ul. S"awka 

Zrealizowany projekt spe"nia sztywne za"o#enia
inwestora, jakimi by"y maksymalna po-
wierzchnia zabudowy, minimalna – komunika-
cji oraz niski koszt budowy.  Budynek zrealizo-
wano w za"o#onym czasie i przy *ci*le okre-
*lonych kosztach. Obiekt ten jest od chwili
przekazania do u#ytkowania w 100 proc. wy-
naj(ty. Pow. 2600 m  kw. Realizacja: 2009.

Kontakt
e-mail: t.bobrowski@wp.pl

Architekt 
Tomasz Bobrowski 

Arch. Tomsz Bobrowski, absolwent  Politechniki
Krakowskiej. Ma za sob$ 8 lat pracy w Kana-
dzie, m.in. przy projekcie stadionu olimpijskie-
go w Calgary. Konsultant stowarzyszenia Wspól-
nota Polska (koncepcje Domu Polskiego  w Wil-
nie i Szko"y Polskiej w Grodnie). Konsultant
prezydenta m. Krakowa. Prezes BMB Architekci
sp. z o.o. (projekty obiektów u#yteczno*ci pub-
licznej, rezydencje).

21
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Biurowiec zrealizowany dla firmy 
Omeko Inwestment przy ul. Zawi"ej 
w Krakowie

Czterokondygnacyjny obiekt biurowy z nowo-
czesn$ infrastruktur$ i 100 miejscami parkin-
gowymi. G"ównymi za"o#eniem projektu by"a
prosta, czytelna forma obiektu oraz optymalne
wykorzystanie powierzchni zabudowy. Nacisk
po"o#ono równocze*nie na staranne, wyso-
kiej jako*ci wyko'czenie budynku. Obiekt ten
jest od chwili przekazania do u#ytkowania w 100
proc. wynaj(ty. Pow. 3000 m kw. Realizacja:
2008.

Kontakt
e-mail: t.bobrowski@wp.pl

Architekt 
Tomasz Bobrowski 
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Architekt 
Witold Bolek  

Mgr in#. arch. Witold Bolek - absolwent Wydzia"u Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. Prowadzi w"asn$ praktyk(
projektow$ wraz z arch. Józefem Bia"asikiem pod firm$ B2
Studio sp. z o.o. sp. Komandytowa w Krakowie. Wa#niejsze
realizacje: budynek us"ugowo–mieszkaniowy „Dom Wscho-
dz$cego S"o'ca” w Krakowie, osiedle mieszkaniowe „Eu-
ropejskie” w Krakowie, „Pawilon du#ych kotów” i „Pawilon
ma"p” w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym, osiedle „Moje
Eldorado” w Krakowie, budynki mieszkalno–us"ugowe przy
ul. Senatorska/ Ko*ciuszki w Krakowie, zespó" mieszkanio-
wo-us"ugowy „Salwator City” w Krakowie, Centrum Handlowe
„Decathlon” przy al. Pokoju w Krakowie, budynki socjalne
w Kamien iu Pomorskim.

Projekt wybiegu du#ych kotów wraz z pawilonem 
w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym 

Charakterystyczna nowatorska konstrukcja wybiegów w for-
mie przekrycia z siatki wspartej na stalowych "ukach, stano-
wi nie tylko bezpieczne ogrodzenie wybiegów, ale równie# cie-
kaw$, przykuwaj$c$ uwag( form( przestrzenn$. Kszta"t wy-
biegów w rzucie tworzy w uproszczeniu liter( „L”.
Pawilon, mieszcz$cy pomieszczenia hodowlane, usytuowany
zosta" w pó"nocnym naro#u wybiegów. Podobnie jak wybie-
gi oparty zosta" na kszta"cie litery „L”. Elewacja pawilonu z be-
tonu architektonicznego imituj$cego kamie' ma za zadanie
zamaskowanie budynku tak, by sta" si( on integraln$ cz(*ci$
projektowanych „masywów skalnych”. Dodatkowo, w cz(*ci
pó"nocnej *ciany budynku obsypano ziemi$, tworz$c w ten
sposób wra#enie naturalnej skarpy. Pawilon zaprojektowany
zosta" jako jednokondygnacyjny, przekryty dachem p"askim.
Dla zwiedzaj$cych zaprojektowano „tarasy widokowe” w for-
mie otwartych obiektów, których *ciana wychodz$ca na wy-
bieg jest ca"kowicie przeszklona.
Projekt i realizacja z za"o#enia stanowi po"$czenie funkcjo-
nalno*ci, my*li in#ynierskiej i estetyki. Autor: B2 Studio sp. z o.o.
Konstrukcja: Biuro Konstrukcyjne Szefer, Grabacha, Rucha"a,
Zdeb.

B2 Studio 
30-011 Kraków, ul. Wroc"awska 27a 
e-mail:  sekretariat@b2studio.com.pl

23
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Zespó" mieszkaniowo-us"ugowy 
Salwator City w Krakowie

Kompozycj( urbanistyczn$ zespo"u Salwator City, zajmuj$c$
obszar kszta"tem zbli#ony do kwadratu o powierzchni blisko
5 ha, zbudowano w oparciu o kwarta"y za"o#one na ortogo-
nalnej siatce wywodz$cej si( z krakowskiej tradycji. G"ówna o*
kompozycyjna z za"o#enia podkre*lona zosta"a przebiegaj$-
c$ centralnie w kierunku wschód – zachód piesz$ promena-
d$ tworz$c$ g"ówny ci$g spacerowy osiedla, wzd"u# którego
za"o#ono kana" wodny, ziele'ce ozdobne oraz parkow$ gale-
ri( rze+by wspó"czesnej, sk"adaj$c$ si( z sze*cianów two-
rz$cych kompozycje rze+biarskie, w której ka#dy z sze*cianów
zbudowany jest z innego materia"u u#ytego do budowy osied-
la, tj. beton, szk"o, drewno i stal. Wzd"u# po"udniowej granicy
zlokalizowano dwa wolnostoj$ce budynki 4–kondygnacyjne,
które pod"u#n$ falist$ form$ nawi$zuj$ do przebiegaj$cego
w s$siedztwie potoku M"ynówka  Królewska. 

Architektura Salwator City odzwierciedla idee budynków o lek-
kiej wizualnie kompozycji, wprowadzaj$cej do osiedla poczu-
cie przestronno*ci i swobody. Uzyskano to dzi(ki du#ym po-
wierzchniom przeszkle' zarówno na najwy#szych kondyg-
nacjach, jak i na pi(trach znajduj$cych si( poni#ej. Wra#enie
to dope"nia du#y taras, loggia lub balkon zlokalizowane przy ka#-
dym z mieszka'. Na elewacjach budynków zosta"y zastoso-
wane ok"adziny z p"yt hpl  imituj$ce drewno.

B2 Studio 
30-011 Kraków, ul. Wroc"awska 27a 
e-mail:  sekretariat@b2studio.com.pl

Architekt 
Witold Bolek  
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Kaplica na cmentarzu parafialnym 
na Bielanach w Krakowie

Wzorem dla kaplicy by"y niewielkie kamienne ro-
ma'skie ko*ció"ki.  Kszta"t krzy#a "aci'skiego jest pod-
staw$ bry"y kaplicy. Tradycyjna forma frontu ka-
miennego,§ uwspó"cze*niona du#ym oknem witra-
#owym i zwie'czona ma"$ dzwonnic$. W cz(*ci tyl-
nej kaplicy dominuje klasyczna pó"okr$g"a absyda  wy-
ci(ta z bry"y ko*cio"a przeszkleniem wokó" niej. Dwa
boczne skrzyd"a wychodz$ symetrycznie  z nawy
g"ównej i opadaj$ ku ziemi dachami o "agodniejszym
spadku. Zastosowane lokalne materia"y:  kamie', pas-
telowa ceg"a klinkierowa, blacha ocynkowana, pod-
kre*laj$ prostot( bry"y. Wn(trze surowe i ch"odne w ko-
lorystyce, w przysz"o*ci b(dzie o#ywione kolorowymi
witra#ami, które zast$pi$ prze+roczyste okna.  

Brach Biuro Projektów i Obs"ugi Inwestycji
30-117 Kraków, ul. Prusa 29/11
Tel. 12 429 83 80, fax 12 429 71 33
e-mail: brach@brach.pl    
www.brach.pl

Architekt 
Ma#gorzata Brach

Mgr in#. arch. Ma"gorzata Brach jest absolwentk$ Wy-
dzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracowa"a
na stanowisku projektanta architektury w biurze pro-
jektowym „Miastoprojekt” oraz Agencji Projektowej
„Centrum” w Krakowie. Obecnie prowadzi praktyk(
projektow$ w zespole z m(#em Zbigniewem Brach.
Bra"a udzia" w konkursach publicznych otrzymuj$c na-
grody lub wyró#nienia. W swojej dzia"alno*ci wykonuje
projekty obiektów  us"ugowych, s"u#by zdrowia, bu-
dynki mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne,
obiekty sakralne oraz  projekty wn(trz. Obecnie pro-
jektant, konsultant i sprawdzaj$cy. Ostatnio zrealizo-
wane projekty: domy mieszkalne jednorodzinne w re-
jonie Krakowa, budynki sakralne w Krakowie i Gitega
(Burundii –Afryka), centrum handlowo-us"ugowe
w Bochni, hale biurowo-magazynowe, projekty wn(trz.

25
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Dom jednorodzinny w Zelkowie

Dom jest prób$ uwspó"cze*nienia tradycyjnej formy bu-
dynku – dach dwuspadowy, okapy, ganki, bry"a pod"u#na
– obowi$zuj$cej w rejonie Parków Jurajskich, gdzie stoi.
Centralny punkt domu to wewn(trzna przestrze' – doce-
lowo ogród wewn(trzny – na parterze wokó" której jest
kuchnia, jadalnia i pokój dzienny na pi(trze, otoczona ga-
leri$ maj$c$ kontynuacj( w postaci podestu widokowego
daleko wypuszczonego przed dom. Otwarty na otoczenie
o wybitnych walorach krajobrazowych poprzez zastoso-
wanie du#ych przeszkle'. Z ka#dego miejsca w domu
otwiera si( widok na okoliczny krajobraz i rezerwat przyrody.
Monochromatyczna kolorystyka – szara do grafitowej, ze-
wn(trzna i wewn(trzna, zosta"a wzbogacona barwn$ zie-
lono-fioletow$ kuchni$. Ch"odna kolorystyka domu ocie-
plona zosta"a naturalnym br$zowym drewnem posadzek
i okien. Materia"y zastosowane to dachówka p"aska po-
pielata o nowoczesnej formie, stal balustrad, drewno, klin-
kier grafitowy.

Brach Biuro Projektów i Obs"ugi Inwestycji
30-117 Kraków, ul. Prusa 29/11
Tel. 12 429 83 80, fax 12 429 71 33
e-mail: brach@brach.pl    
www.brach.pl

Architekt 
Zbigniew Brach

Mgr in#. arch. Zbigniew Brach jest absolwentem Wydzia"u
Architektury Politechniki Krakowskiej, stypendyst$ rz$du
francuskiego w zakresie zarz$dzania inwestycjami i pro-
jektowania inwestycyjnego.  Pracowa" na stanowisku pro-
jektanta architektury w czo"owych biurach polskich i fran-
cuskich.  Od 1998 prowadzi Biuro Projektów i Obs"ugi In-
westycji, wspólnie z #on$ Ma"gorzat$ Brach. Bra" udzia"
w konkursach publicznych, otrzymuj$c nagrody lub wy-
ró#nienia. Oprócz dzia"alno*ci projektowej zarz$dza" rea-
lizacj$ wielkopowierzchniowych inwestycji publicznych,
komercyjnych i handlowych, biurowych i hotelowych,
wspó"pracuj$c z inwestorami polskimi, francuskimi, au-
striackimi, japo'skimi.  Ostatnio zrealizowane projekty:
obiekty biurowo-przemys"owe, hale magazynowe, stacje ob-
s"ugi samochodów, obiekty u#yteczno*ci publicznej, cen-
tra handlowo-us"ugowe, obiekty s"u#by zdrowia, budynki
mieszkaniowe  wielorodzinne i jednorodzinne, obiekty i ze-
spo"y sakralne (w Polsce i w Afryce). 
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Budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Na Polach w Krakowie

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy 
ul. Na Polach w Krakowie – jest to niewielki
obiekt mieszkalny, skal$,  form$ i detalem wpi-
suj$cy si( w przekszta"caj$cy si( podmiejski
krajobraz.  Autor: arch. Jacek Bruzda.

LINIAarchitekci Bruzda M(tel
30-086 Kraków, ul. Halczyna 25/1
Tel. 12 623 77 65
e-mail: linia@architekci.pl

Architekt 
Jacek Bruzda

Jacek Bruzda, Marta Bruzda, Szymon M(tel –
s$ absolwentami Wydzia"u Architektury Poli-
techniki Krakowskiej. Prowadz$ wspólnie firm(
projektow$  LINIAarchitekci.

27
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Dom jednorodzinny Pod Psiklatk$
w Jerzmanowicach  
Podmiejska rezydencja usytuowana w krajob-
razie Jury Krakowsko-Cz(stochowskiej, u stóp
ska"y Psiklatka. Projekt jest prób$ poszukiwa-
nia formy odwo"uj$cej si( wprost do krajobra-
zu jurajskiego, z pomini(ciem niby-regionalnej
stylistyki katalogów domów typowych. Uzyska"
pozytywn$ opini( Dyrekcji Jurajskich Parków
Krajobrazowych. 
Autorzy: architekci Marta Bruzda, Szymon M(-
tel. Projekt wn(trz: art. plastyk Mado Kucharska.

LINIAarchitekci Bruzda M(tel
30-086 Kraków, ul. Halczyna 25/1
Tel. 12 623 77 65
e-mail: linia@architekci.pl

Architekci 
Marta Bruzda
Szymon M$tel

Marta Bruzda, Jacek Bruzda i Szymon M(tel s$
absolwentami Wydzia"u Architektury Politech-
niki Krakowskiej. Prowadz$ wspólnie firm( pro-
jektow$  LINIAarchitekci.
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Architekci
Adam Bubak
Andrzej Zalewski
Adam Bubak (1975 – Kraków). Absolwent WA PK (dyplom
u prof. W. Buli'skiego i prof. H. Bühlera w 2001r). Laureat
mi(dzynarodowego konkursu studenckiego na zagospo-
darowanie otoczenia Grzegórzeckiej Hali Targowej w Kra-
kowie, uczestnik i laureat mi(dzynarodowych warsztatów
studenckich Kraków – Münster – La Tourette. W latach
1997-2000 wspó"pracowa" z kilkoma krakowskimi pra-
cowniami projektowymi. Od 2000 r. jest udzia"owcem
i cz"onkiem zarz$du APA Baza Architekci Sp. z o.o.

Andrzej Zalewski (1976 – Genewa). Absolwent WA PK (dy-
plom u prof. Ceckiewicza, w 2000r). W latach 1996 -1999
pracowa" w sekcji in#ynierskiej CERN w Genewie (Szwaj-
caria), Terence John Cox and Associates w Genewie, Art
Ingenierie w St Etienne, (Francja), a tak#e wspó"pracowa"
z kilkoma krakowskimi biurami projektowymi. Od 2000 r.
jest udzia"owcem i prezesem zarz$du APA Baza Architekci
(wcze*niej APA Architekci Po"udnie).

Wa#niejsze projekty: Zak"ady Kablowe Bitner - Trzyci$# k.
Krakowa – 18000 m kw.; Tim S.A. – biurowiec i magazyn
centralny – Siechnice k. Wroc"awia – 15.000 m kw.; Inter-
sport Polska S.A. – biurowiec i magazyn centralny – Cho-
lerzyn k. Krakowa – 4000 m kw.; Motogama – biurowiec i ze-
spó" magazynów – Rz$ska k. Krakowa – 4000 m kw.; ze-
spó" mieszkaniowy w Wieliczce – 46000 m kw.; 

Konkursy: 2003 r. wyró#nienie w konkursie SARP za „Plac
weteranów 1863” (wspólnie z APA Markowski Architekci);
2008 r. - wyró#nienie w konkursie Marvipol „New Hill Park”
(wspólnie z APA Markowski Architekci)

Siedziba i centrum logistyczno-magazynowe Motogama

Inwestycja po"o#ona w Rz$sce, przy w(+le autostradowym.
To pierwszy wi(kszych rozmiarów obiekt zlokalizowany przy
wje+dzie do Krakowa od strony Katowic. Ma zatem przy-
ci$ga% uwag(, b(d$c charakterystycznym punktem dla po-
dró#uj$cych oraz elementem identyfikuj$cym u#ytkowni-
ka obiektu, zestawienie metalicznych materia"ów elewa-
cyjnych z deskowaniem i drewnian$ stolark$, to "agodze-
nie surowo*ci wynikaj$cej z przyj(tej – uzasadnionej eko-
nomicznie – technologii. 

APA Baza Architekci sp. z o. o.
30-252 Kraków, ul. Herzoga 5
Tel. 12 429 71 39
e-mail: studio@apa.pl   www.apa.pl
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Pa"ac Pod Krzysztofory 
– Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

W roku 1965 Muzeum Historyczne przej("o zarz$d nad pa"a-
cem Pod Krzysztofory – jednym z najciekawszych obiektów
naszego miasta. Od tego czasu trwa przygotowanie obiektu
do pe"nienia funkcji muzealnej – wykonane badania, eksper-
tyzy, doprowadzi"y do opracowania programu generalnego re-
montu pa"acu. W wyniku zamkni(tego konkursu na opraco-
wanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej prace powierzo-
no Pracowni Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków, któ-
ra od tego czasu prowadzi prace projektowe i badawcze.
W roku 2008 powsta"a koncepcja przebudowy i rozbudowy mu-
zeum, która obejmuje: budynek g"ówny, Rynek G"ówny 35, bu-
dynek Jagiello'ska 2 i 4 oraz budynek stacji trafo i gara#y oraz
dziedzi'ce. !$czna powierzchnia u#ytkowa 6300 m kw., ku-
batura 53300 m sze*c. Przedstawione zdj(cia ilustruj$ I etap
tej inwestycji, zaplanowanej do 2015 roku oraz wizualizacj( frag-
mentu projektowanej przebudowy.

Zespó" projektowy: M. Cempla, M. Spyt-Strzelec, S. Spyt,
J. 0wiek, W. Okarma, E. Chor$#y, S. &wierz. Zespó" badaw-
czy: M. Cempla, S. Cechosz, !. Holcer, A. Olbrycht. Opraco-
wanie projektu: Pracowania Cempla i Partnerzy – Konserwacja
Zabytków, 2002-2009. Realizacja I etapu: 2007- 2009.

Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków
31-028 Kraków, ul. *w. Krzy#a 7/8
Tel. 12 421 66 75

Architekt
Marek Cempla   
Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
w 1969 r. Specjalizacja w zakresie konserwacji zabytków. Od roku
1971 praca w PP Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie
i Zamo*ciu, Centro Nacional de Conservacion w Hawanie, sty-
pendium Ministerstwa Kultury w Holandii. Od 1996 r. prowadzi
firm( Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków. Projekty: ad-
aptacje kamienic, pa"aców, zamków i dworów; z wa#niejszych
modernizacji: Collegium Novum UJ, przebudowa i rozbudowa
Muzeum Historycznego w pa"acu Pod Krzysztofory, klasztoru
w Hebdowie, rezerwatu archeologicznego w Kaliszu, wspó"autor
kuchni obozowej w Auschwitz i ko*cio"ów w Wi*le, St. Górnym,
&leszowicach, planu rewaloryzacji bielskiej starówki. Badania ar-
chitektoniczne kamienic, dworów, pa"aców i ko*cio"ów. Z wa#-
niejszych: zamek w Wi*niczu i Wieliczce, wie#a wi(zienna
w Gda'sku, pa"ac Lubomirskich, ul. *w. Jana 15, Muzeum Czar-
toryskich.
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Bielsko-Bia"a – rekonstrukcja elewacji i odbudowa
kamienicy, Rynek G"ówny 4-5 oraz ods"oni(cie podcieni
w zachodniej pierzei

Kamienica znajduje si( w zachodniej pierzei Rynku –
zbudowana na rzucie zdwojonego prostok$ta, zwrócona
krótszym bokiem do Rynku, zbudowana zosta"a w 2 po".
XVII wieku. Po po#arze miasta w 1808 roku zlikwidowano
podcienia. Prace badawcze wykaza"y istnienie dwu pod-
murowanych arkad podcienia w fasadzie, istnienie ka-
mieniarki bramy, obramie' i "uków arkad poprzecznych.
Zrealizowany projekt obj$" przywrócenie podcieni w cz(-
*ci frontowej i wprowadzenie funkcji handlowej w drugim
trakcie, przystosowanie piwnic do funkcji u#ytkowej oraz
modernizacj( cz(*ci mieszkalnej na 1 i 2 p. wraz z ko-
niecznymi wzmocnieniami, wymian$ fragmentów kon-
strukcji i ca"kowit$ instalacji wewn(trznych i zewn(trznych.
Odtworzono równie# podcienia budynków 1, 2, 3, 7 w tej
pierzei.

Zespó" autorski: M. Cempla, J. 0wiek, A. Cygnarowski,
W. Okarma, M. Spyt-Strzelec, A. Kozio", K. Tomala, W. Ko-
zub. Zespó" badawczy: M. Cempla, S. Cechosz, !. Holcer.
Opracowanie: Firma Cempla i Partnerzy – Konserwacja Za-
bytków, 2000-2002. Realizacja: 2002-2004.

Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków
31-028 Kraków, ul. *w. Krzy#a 7/8
Tel.: 12 421 66 75

Architekt
Marek Cempla
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Rezerwat archeologiczny – Kalisz Zawodzie

Gród na Zawodziu to najstarszy element w strukturze
ca"ej aglomeracji pobliskich osad, który funkcjonowa"
przez kilka stuleci do po"owy wieku XIII, tj. do czasu lo-
kacji miasta w nowym miejscu. Poros"e traw$ obwaro-
wania dawnego grodu kryj$ w sobie relikty drewniano-
ziemnych umocnie' i zabudowy mieszkalnej, muro-
wanej oraz architektury sakralnej. Projekt rekonstrukcji
rezerwatu wykonano w oparciu o program przygoto-
wany przez Muzeum Okr(gowe i badania oraz kon-
sultacje specjalistyczne. Zrealizowany projekt rozbu-
dowuje walory osadowo–dydaktyczne w"$czaj$c w nie
funkcje rekreacyjne. Zrekonstruowano fragmenty ob-
warowa', bram( do grodu, odcinki palisady, wie#(
obronn$, fundamenty roma'skiej kolegiaty *w. Paw"a
oraz odtworzono 7 chat drewnianych o ró#norodnej kon-
strukcji. Projekt zieleni zdeterminowany jest stanem zie-
leni istniej$cej. Wprowadzono 3 koncentryczne pasma
zieleni odkrywowej do wn(trza grodu – w liniach kolej-
nych faz dawnych obwarowa'. Teren poza przestrzeni$
grodu przewidziano na funkcj( us"ugow$ (zaplecze dla
imprez o*wiatowych).

Zespó" autorski: M. Cempla, A. Cygnarowski, J. P. Wzo-
rek, J. 0wiek, W. Okarma, P. Bia"oskórski, I. Cygankie-
wicz. Opracowano w firmie: Cempla i Partnerzy – Kon-
serwacja Zabytków – Kraków 2005. Realizacja projek-
tu: 2006-2008.

Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków
31-028 Kraków, ul. *w. Krzy#a 7/8
Tel. 12 421 66 75

Architekt
Marek Cempla   
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Adaptacja komór solnych Drozdowice IV i II Kopalni Soli Wie-
liczka dla potrzeb centrum konferencyjnego, z zapleczem
gastronomicznym i wystawowym

Projekt architektoniczno-budowlany i nadzory adaptacji
XVIII-wiecznych komór solnych. Komora Drozdowice IV Ko-
palni Soli Wieliczka zlokalizowana na poziomie 139,30 m
pe"ni funkcj( sali konferencyjno-szkoleniowej. Z uwagi na
bliskie s$siedztwo komory Drozdowice II, pe"ni – wspólnie
z ni$ – funkcje bankietowo-ekspozycyjne. Projektowane
rozwi$zania funkcjonalne zapewniaj$ obs"ug( konferen-
cyjn$ dla 110 osób (plus prelegenci) oraz bankietow$ dla
ok. 200 osób.

O wprowadzeniu balkonu do sali zadecydowa"y wzgl(dy
akustyczne, tj. potrzeba wi(kszego rozproszenia fal d+wi(-
kowych poprzez brakuj$ce w niej elementy wystroju ar-
chitektonicznego, z mo#liwo*ci$ wype"nienia materia"ami
d+wi(koch"onnymi, typu naturalna struktura drewna (kon-
strukcja). 

Inwestor: Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna
sp. z o.o. Autorzy projektu: arch. Wojciech Jan Chmielew-
ski, arch. Anna Chmielewska, arch. Krzysztof Kiendra.
Realizacja, nadzory autorskie  -  2006-2007, otwarcie  -  kwie-
cie' 2007.

Architektoniczna Pracownia Projektowa
Wojciech Jan Chmielewski
30-218 Kraków, ul. Stanis"awa Ciechanowskiego 8
Tel. +48 12 425 33 19
e-mail: archmiel@poczta.onet.pl

Architekt 
Wojciech Jan Chmielewski  

Dr in#. arch. Wojciech Jan Chmielewski jest absolwentem Wy-
dzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej. Od uko'czenia
studiów pracuje w Instytucie Projektowania Architektonicz-
nego tej uczelni. Obecnie na stanowisku adiunkta w Zak"a-
dzie Architektury U#yteczno*ci Publicznej. Prowadzi w"asn$
praktyk( projektow$ w firmie rodzinnej pod nazw$ Archi-
tektoniczna Pracownia Projektowa W.J.Chmielewski.

Ostatnio zrealizowane projekty: sala koncertowa zabytko-
wego budynku PSM II st. w Krakowie, ul. Basztowa/Kro-
woderska, budynek biurowo-mieszkalny firmy Pinnex
w Krakowie, ul. Prusa/Fa"ata, Centrum Konferencyjne Ko-
palni Soli Wieliczka, Centrum Us"ug Publicznych w Rybnej
gm. Czernichów.
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Projekt zagospodarowania terenu 
dla centrum handlowo-us"ugowego 
Bonarka City Center w Krakowie

Inwestycja po"o#ona jest na terenie 19 ha zre-
kultywowanego poprzemys"owego obszaru po
by"ych Zak"adach Chemicznych „Bonarka“. Za-
danie projektowe obejmowa"o koncepcj(, wie-
lobran#owe projekty budowlane oraz projekty
przetargowe. Realizacja 2007-2009.

Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
Tel. 12 411 20 22
email: brksa@brk.com.pl
www.brk.com.pl

Architekt 
Sebastian Chwedeczko 
Architekt i urbanista. Uko'czy" studia na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach
indywidualnego toku nauczania i obroni" prac( dy-
plomow$ z wyró#nieniem w 2000 r. Od lipca
2001 r. zwi$zany z BRK S.A. kolejno na stano-
wiskach kierownika pracowni architektonicznej,
wieceprezesa zarz$du. Wspó"autor wielu pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Krakowa oraz gmin o*ciennych, m.in.
gminy Zielonki, projektów architektonicznych,
np. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy
ul. Srebrnych Or"ów (2003), ul. Koszykarskiej
(2004), ul. Komuny Paryskiej (2005), ul. Halszki
(2005), ul. Wielickiej (2006), ul. Zakrzowieckiej
(2006-08), ul. Walerego S"awka (2008), zabudo-
wy biurowej i mieszkaniowej przy ul. Kamiennej
(2009), ul. Wielickiej. Wspó"autor nagrodzonych
prac konkursowych m.in. za budynek S$du Ape-
lacyjnego w Krakowie (2005) - II miejsce, Zespó"
mieszkaniowy Bonarka Residential (2007) -
I miejsce, Centrum Obs"ugi Inwestora w Krakowie
(2008) - III miejsce, ul. Kopernika w Krakowie
(2010) II miejsce równorz(dne. Od 2003 r. cz"o-
nek MpOIA. 
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Zespó" zabudowy wielorodzinnej przy ul. K. Hoffmanowej
w Krakowie

Zabudowa zlokalizowana w po"udniowej cz(*ci Krakowa.
W zamierzeniu budynek jest odpowiedzi$ na potrzeb(
podniesienia warto*ci przestrzennych enklawy starej niskiej
zabudowy, otoczonej wysokimi budynkami osiedli miesz-
kaniowych z lat 80. G"ównym zadaniem projektantów by"o
zachowanie skali i relacji przestrzennych z otoczeniem, przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich wymogów obo-
wi$zuj$cych standardów dla tego typu bydynków. Projekt
2007, realizacja 2009/10. Autorzy GPP Grupa Projektowa:
S"awomir Kogut, Borys"aw Czarakcziew,  Katarzyna Kowal-
ska, Maciej Kocio"ek, Miko"aj Iwa'czuk, Magdalena Dró#d#.

GPP Grupa Projektowa
31-111 Kraków 
Al. Krasi'skiego 17/6, 
Tel. 12 430 44 11 (33)

Architekci
Borys#aw Czarakcziew
S#awomir Kogut
Mgr in#. arch. Borys"aw Czarakcziew jest absolwentem Wy-
dzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej. Obecnie wspó"-
w"a*ciciel biura projektowego GPP Grupa Projektowa. Od 2002
roku kieruje Ma"opolsk$ Okr(gow$ Izb$ Architektów. Za dzia-
"alno*% na rzecz *rodowiska uhonorowany wieloma odzna-
czeniami. Laureat konkursów architektonicznych, jako wspó"-
autor m.in. nagrodzonych prac na: zagospodarowanie by"ego
obozu P"aszów, placu Inwalidów, przestrzeni pomi(dzy rondem
Kotlarskim a rondem Mogilskim, Bulwarów Wi*lanych, Mi(-
dzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Mgr in#. arch. S"awomir Kogut jest absolwentem Wydzia"u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. By" g"ównym projektantem
w Agencji Architektonicznej Centrum. Wspó"autor wielu wa#-
nych realizacji, w tym Krakowskiego Centrum Komunikacyj-
nego i Systemu Szybkiego Tramwaju. Laureat konkursów ar-
chitektonicznych, jako wspó"autor m.in. nagrodzonych prac:
na zagospodarowanie terenu by"ego obozu koncentracyjnego
w Krakowie-P"aszowie, Mi(dzynarodowego Centrum Kon-
gresowego w Katowicach, mostu Pychowickiego w Krakowie,
zagospodarowanie placu Inwalidów w Krakowie, zagospo-
darowania przestrzeni pomi(dzy rondem Kotlarskim a rondem
Mogilskim w Krakowie, zagospodarowania Bulwarów Wi*la-
nych w Krakowie i innych. 

35

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:37  Page 35



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR)GOWA IZBA ARCHITEKTÓW36

Rozbudowa i dostosowanie terminalu pasa#erskiego
Mi(dzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw"a
II do przepisów Unii Europejskiej (Traktat z Schengen)

Projekt rozbudowy i modernizacji uzyska" pozytywn$ opi-
ni( komisji ewaluacyjnej Unii Europejskiej. Realizacja
projektu umo#liwi"a spe"nienie wymaga' wynikaj$cych
z Traktatu z Schengen, a tym samym mo#liwo*% w"$-
czenia przej*% granicznych na wyznaczonych w Polsce
lotniskach do systemu odpraw pasa#erskich Schengen.
Dodatkowym pozytywnym efektem rozbudowy, poza za-
k"adanym spe"nieniem wymaga' traktatu - by"o zwi(k-
szenie mo#liwo*ci w zakresie przepustowo*ci lotniska, jak
równie# zdecydowanego podniesienia standardu bez-
piecze'stwa i obs"ugi pasa#erów oraz przewo+ników. Mia-
"o to miejsce w okresie wyj$tkowego wzrostu ruchu w Mi(-
dzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie–Balicach.

Pomimo braku planu generalnego dla lotniska i jedno-
znacznie okre*lonych kierunków rozwoju, rozbudowa ter-
minalu pasa#erskiego by"a kolejnym elementem przy-
czyniaj$cym si( do zachowania "adu przestrzennego
w obr(bie kompleksu obiektów lotniskowych oraz jego
najbli#szego otoczenia. Wraz z istniej$cym terminalem pa-
sa#erskim, terminalem cargo, budynkiem zaplecza tech-
nicznego i realizowanym obecnie gara#em wielopozio-
mowym (wszystkie obiekty projektowane przy udziale
APA)  jak równie# planowan$ rozbudow$ terminalu pa-
sa#erskiego – inwestycje realizowane w obszarze lotniska
wpisuj$ si( w funkcjonuj$cy uk"ad urbanistyczny. 

Autorzy projektu: APA Czech-Duli'ski-Wróbel (arch. Ja-
cek Czech, arch. Janusz Duli'ski, arch. Piotr Wróbel).

APA Czech-Duli'ski-Wróbel
31-148 Kraków
Tel. 12 631 09 60
e-mail: architektura@apa.krakow.pl

Architekt 
Jacek Czech  

Jacek Czech jest absolwentem Wydzia"u Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, od roku 1990 - wspólnikiem w biu-
rze projektowym APA Czech-Duli'ski-Wróbel. Wa#niej-
sze projekty: Radio Kraków, terminal pasa#erski MPL Kra-
ków-Balice, budynek administracyjno-techniczny „BAT”
MPL Kraków-Balice, terminal pasa#erski PL Rzeszów-
Jasionka, Centrum Informatyki AGH w Krakowie.
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Zespó" budynków mieszkalnych Nowy Przewóz I
z us"ugami przy ul. Przewóz w Krakowie

Osiedle Nowy Przewóz I realizowane jest jako zespó" pi(ciu,
architektonicznie urozmaiconych budynków mieszkalnych zlo-
kalizowanych w po"udniowo-wschodniej  cz(*ci Krakowa. Znaj-
duj$ si( w nim podziemne gara#e oraz miejsca postojowe
z bezpo*rednim dost(pem do nowoczesnych wind osobo-
wych, komórki lokatorskie oraz wygodne klatki  schodowe.
I etap - powierzchnia: 24700 m kw., II etap: 29300 m kw. Pro-
jekt I etapu opracowany zosta" w roku 2006, II – w roku 2007. 

Autor: arch. Stanis"aw Nesterski, arch. Grzegorz Czuchra.

NC Architekci
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 28/15
Tel.12 429 21 00, fax 12 631 00 60
e-mail: nca@ncarchitekci.pl

Architekt 
Grzegorz Czuchra

Architekt Grzegorz Czuchra jest absolwentem Politechniki
Krakowskiej (1988). Przebieg kariery zawodowej: praca
w Archplast Spó"dzielnia Pracy Twórczej Architektów i Ar-
tystów Plastyków, F.U.P.H. Archicenter, Construction sp.z o.o.,
Ahold & Allkauf Polska sp. z o.o., Ahold Polska Real Estate
sp. z o.o., Ahold Commercial Centres Polska sp. z o.o. Od
roku 2003 wspó"w"a*ciciel pracowni NC Architekci s.c. Sta-
nis"aw Nesterski, Grzegorz Czuchra. Uprawnienia: upraw-
nienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika bu-
dowy i robót oraz do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalno*ci architektonicznej.

Wybrane projekty i realizacje: projekty renowacji i moder-
nizacji kamienic w Dre+nie i Berlinie (1989), projekty mo-
dernizacji Polsko-Ameryka'skiego Instytutu Pediatrii Aka-
demii Medycznej w Krakowie (1990), projekt V fazy rozbu-
dowy Polsko-Ameryka'skiego Instytutu Pediatrii Akademii
Medycznej w Krakowie - Centrum Szkolenia Medycznego
Fundacji Project Hope dla Europy Wschodniej (1991), pro-
jekt adaptacji Willi Lewalskich dla Konsulatu Generalnego
Republiki Austrii w Krakowie  (1994), projekt Laboratoryjnego
Centrum Kryminalistycznych Bada' Fizykochemicznych In-
stytutu Ekspertyz S$dowych (1994), projekt wn(trz centrum
handlowego w Saint Quentin En Yvelilines w Pary#u (reali-
zacja 2004), projekt modernizacji budynku S$du Apelacyj-
nego w Krakowie - realizacja 2005 rok. 
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Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiello'skiego
w Krakowie przy ul. Krupniczej 

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiello'skiego jest
pierwszym obiektem w Krakowie, który posiada sal( wy-
k"adow$ mieszcz$c$ 1200 s"uchaczy. Obiekt posiada
trzy sale audytoryjne, sal( wystaw, sale seminaryjne i kon-
ferencyjne. Istotn$ cech$ tego zespo"u jest bardzo du#a ela-
styczno*% aran#acji pomieszcze', z mo#liwo*ci$ dzielenia
przestrzeni sal na mniejsze jednostki w zale#no*ci od po-
trzeb programowych. Du#a sala audytoryjna mo#e tak#e
s"u#y% organizacji koncertów, baletu i innych artystycznych
wydarze'. Wielofunkcyjny charakter obiektu wymaga"
indywidualnych rozwi$za' przestrzeni wewn(trznej, do-
stosowanej do skali pomieszcze' i elastycznych zmian po-
dzia"ów wn(trz. Ten ró#norodny skalarnie zespó" funkcji zin-
tegrowanych w jednym budynku, wymaga" z jednej stro-
ny dostosowania konstrukcji tej budowli do zmiennych roz-
pi(to*ci i obci$#e', z drugiej – szukania oszcz(dno*ci w do-
borze technologii  i *rodków.

Biuro Architektoniczne WIZJA
ul. Wróblewskiego 3/1
31-148 Kraków
Tel. 12 632 66 52
e-mail: biuro@wizja.krakow.pl
www.wizja.krakow.pl

Architekt 
Stanis#aw De!ko

Stanis"aw De'ko, mgr in#. architekt; cz"onek SARP, MpO-
IA; dyrektor generalny Biura Architektonicznego WIZJA sp.
z o.o.; partner Investment Quality Group Consortium. Pias-
towane funkcje: zast(pca przewodnicz$cego rady Ma"o-
polskiej Okr(gowej Izby Architektów oraz wiceprzewod-
nicz$cy Zespo"u Koordynacyjnego S(dziów Konkurso-
wych SARP, cz"onek WKUA.

Wa#niejsze realizacje: Ambasada Polski w New Delhi
(1972), Mi(dzynarodowy Port Lotniczy w Krakowie-Bali-
cach (1993), budynek mieszkalny wielorodzinny — ad-
aptacja starych silosów zbo#owych w Oslo (2004), Audi-
torium Maximum Uniwersytetu Jagiello'skiego (2005), ze-
spó" mieszkalno-us"ugowy „Konstelacja” przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego w Krakowie (2006); zespó" mieszkalno-
us"ugowy „Angel City” ul. Pawia w Krakowie (2009). Lau-
reat nagród im. Stanis"awa Witkiewicza (2010) i im. Jac-
ka Michalskiego (2010).
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Architekt 
Stanis#aw De!ko

Zespó" mieszkaniowo-us"ugowy Angel-City 
przy ulicach: Pawia, Warszawska, Szlak

Ide$ przewodni$ projektu by"a potrzeba wpisania nowej ar-
chitektury w kontekst miejsca, przy uwzgl(dnieniu takich
czynników, jak: gabaryty i intensywno*% zabudowy, struk-
tura przestrzenna o charakterze kwarta"u miejskiego,
„wertykalizm” pierzei historycznej wynikaj$cy z podzia"ów
na kamienice, materia"y elewacyjne stosowane w oto-
czeniu.  Nowym akcentem tej przestrzeni mia" si( jedynie
sta% naro#nik pó"nocny, podkre*laj$cy wej*cie i przedpo-
le do g"ównego gmachu Politechniki Krakowskiej. Ten-
dencje autorskie zwi$zane z form$ modernistyczn$ za-
decydowa"y o rozbiciu zamkni(tego kwarta"u w naro#ni-
kach. Skrzyd"o pó"nocne kwarta"u po stronie po"udniowej
ulicy Szlak i skrzyd"o po"udniowe s$siedniego kwarta"u two-
rz$ce pó"nocn$ pierzej( tej ulicy, zosta"y potraktowane jako
bry"y wolnostoj$ce, spi(te jedynie w parterze funkcj$
us"ugow$. Decyzja ta pozwoli"a stworzy% bram(, rodzaj
„portalu” wjazdowego do ulicy Szlak. 

Ze wzgl(du na gabaryty i potrzeb( zredukowania „g"(-
boko*ci” dziedzi'ca wewn(trznego, w obu kwarta"ach pod-
niesiono poziom podwórka do wysoko*ci pierwszej kon-
dygnacji, kryj$c pod spodem funkcje komercyjno-us"u-
gowe i handlowe. Te ostatnie stanowi$ o jako*ci przestrzeni
publicznej ulicy wyposa#onej w us"ugi, frontem do ulicy,
w przeciwie'stwie do rozwi$za' Galerii Krakowskiej. Wy-
ko'czenie elewacji za pomoc$ ceg"y klinkierowej, w intencji
stanowi"o nawi$zanie do gmachów Politechniki. Wybrana
technologia pokazuje jednak w stosunku do budynków his-
torycznych nowy poziom rozwi$za' technicznych (mury
konstrukcyjne s$ wykonane z #elbetu), ale równocze*nie
wykorzystuje cechy materia"u dla stworzenia korzyst-
nych warunków energooszcz(dnych i akustycznie od-
pornych na ha"as. Projekt wykonany w ramach konsorcjum
IQ-Investment Quality Group.

Biuro Architektoniczne WIZJA
ul. Wróblewskiego 3/1
31-148 Kraków
Tel. 12 632 66 52
e-mail: biuro@wizja.krakow.pl
www.wizja.krakow.pl
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Wielofunkcyjny budynek zaplecza technicznego
Mi(dzynarodowego Portu Lotniczego 
im. Jana Paw"a II Kraków-Balice

Budynek sk"ada si( z trzech hal warsztatowo-magazyno-
wych oraz budynku administracyjnego. Budynek tech-
niczno–administracyjny stanowi niezb(dne zaplecze umo#-
liwiaj$ce prawid"owe funkcjonowanie lotniska w Krakowie.
Dzi(ki przyj(tym za"o#eniom projektowym (uk"ad urba-
nistyczny, modu"owy – otwarty uk"ad obiektów pozwalaj$cy
na rozbudow(, system konstrukcyjny, rozwi$zania archi-
tektoniczne) obiekt okaza" si( na tyle elastyczny, #e istnia-
"a mo#liwo*% dzielenia inwestycji na etapy w dostosowaniu
do mo#liwych do pozyskania przez inwestora *rodków fi-
nansowych oraz opracowywania ju# w trakcie budowy pro-
jektów zamiennych dla nowych funkcji w cz(*ciach reali-
zowanego budynku.  

Mimo z"o#onych uwarunkowa' realizacyjnych budynek za-
chowa" spójno*% w zakresie uk"adu funkcjonalno-prze-
strzennego oraz ukszta"towania architektonicznego. Z ra-
cji swojej wielko*ci i rozstrzygni(% urbanistycznych jest ele-
mentem porz$dkuj$cym znaczn$ cz(*% otoczenia lotnis-
ka, zw"aszcza w eksponowanym widoku od strony ob-
wodnicy autostradowej Krakowa (A4). Pomimo braku pla-
nu generalnego dla lotniska i jednoznacznie okre*lonych
kierunków rozwoju, budynek techniczny jest kolejnym
elementem przyczyniaj$cym si( do zachowania "adu
przestrzennego w obr(bie kompleksu obiektów lotnisko-
wych oraz jego najbli#szego otoczenia.  Autorzy projektu:
APA Czech-Duli'ski-Wróbel (arch. Jacek Czech, arch. Ja-
nusz Duli'ski, arch. Piotr Wróbel).

APA Czech-Duli'ski-Wróbel
31-148 Kraków
Tel. 12 631 09 60
e-mail: architektura@apa.krakow.pl

Architekt 
Janusz Duli!ski

Arch. Janusz Duli'ski, absolwent Wydzia"u Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, od 1990 jest wspólnikiem w biurze
projektowym APA Czech-Duli'ski-Wróbel. Wa#niejsze
projekty: Radio Kraków, terminal pasa#erski MPL Kraków-
Balice, budynek administracyjno-techniczny „BAT” MPL
Kraków-Balice, terminal pasa#erski PL Rzeszów-Jasionka,
Centrum Informatyki AGH w Krakowie. 
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Zespó" wielofunkcyjny 
mieszkaniowo-us"ugowy Angel Plaza

Lokalizacja obiektu w pobli#u Wzgórza Wawelskiego jest wa-
lorem, którego wykorzystanie decydowa"o o koncepcji za-
budowy na dzia"ce.

Budynek frontowy uzupe"nia i porz$dkuje pierzej( ulicy
Zwierzynieckiej i jest wizytówk$ kompleksu. Ze wzgl(du na
d"ugo*% budynku od tej strony i potrzeb( nawi$zania skal$
do s$siedniej zabudowy, zró#nicowano wysoko*% elewacji
i wprowadzono stopniowe wycofanie wg"$b górnych kon-
dygnacji. Wyra+na tektonika budynku utworzona jest rytmem
kolumn b(d$cych charakterystycznym motywem obiektu.

Realizacja: 2006/2007. Autorzy: DDJM Biuro Architekto-
niczne.

DDJM Biuro Architektoniczne
31-018 Kraków, ul. &wi(tego Jana 12
e-mail: biuro@ddjm.pl
Tel. 12 429 26 78,  12 422 53 8

Architekt 
Marek Dunikowski

Architekt Marek Dunikowski, absolwent Wydzia"u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1986-87 stypen-
dysta Fullbrighta w University of California, Berkley, USA. W la-
tach 1987 - 1990 profesor wizytuj$cy w University of Ten-
nessee, Knoxville, USA. Od 1991 dyrektor i jeden z za"o#y-
cieli Biura Architektonicznego DDJM. Przynale#no*% do or-
ganizacji: SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Stowarzyszenie Przedsi(biorców Miasta Krakowa.

Wa#niejsze nagrody: medal Prezydenta Miasta Krakowa dla
arch. Marka Dunikowskiego (2009), Nagroda Specjalna
w konkursie Nagroda Roku SARP 2004 za budynek muze-
um w obr(bie Za"o#enia Pomnikowego na terenie by"ego hit-
lerowskiego Obozu Zag"ady w Be"#cu, Honorowa Nagroda
SARP dla arch. Marka Dunikowskiego (2004).

Wybrane konkursy: mi(dzynarodowy konkurs na Muzeum
Historii -ydów Polskich w Warszawie – DDJM zosta"o za-
kwalifikowane do fina"u (2005),  Bank Przemys"owo-Hand-
lowy Oddzia" w Opolu – pierwsza nagroda (2005), mi(dzy-
narodowy konkurs na projekt Centrum Islamskiego w Mad-
rycie – pierwsze honorowe wyró#nienie, mi(dzynarodowy
konkurs na projekt Biblioteki Narodowej w Damaszku –
pierwsza nagroda (1974).
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Zespó" us"ugowo-mieszkaniowy
apartamenty Murano przy ul. Pokornej
w Warszawie

Zespó" mieszkaniowo-us"ugowy „Murano” jest
klasycznym kwarta"em wielkomiejskiej zabu-
dowy. Wype"nia 2,5-hektarowy teren pomi(dzy
ulicami Inflanck$ i Stawki, w dynamicznie roz-
wijaj$cej si( cz(*ci warszawskiego Muranowa.
Obrze#ny charakter zabudowy kwarta"u wraca
do historycznych zasad budowy miasta z wy-
ra+nym rozdzieleniem przestrzeni publicznej
i prywatnej. Ze wzgl(du na historyczne losy,
Warszawa jest wspólnot$ architektury wspó"-
czesnej i socrealistycznej. Przy czym architek-
tura socrealizmu daje temu miastu w$tki urba-
nistyczne unikalne w skali Unii Europejskiej. „Mu-
rano” nawi$zuje do tej stylistyki, poszukuj$c in-
dywidualnej atmosfery dla jego mieszka'ców,
daj$c przestrzenn$ *wiadomo*% mieszkania
w centrum miasta.  

Realizacja: I etap wiosna 2009, II etap jesie'
2009, III etap 2011. Autorzy: DDJM Biuro Archi-
tektoniczne.

DDJM Biuro Architektoniczne
31-018 Kraków, ul. &wi(tego Jana 12
e-mail: biuro@ddjm.pl
Tel. 12 429 26 78,  12 422 53 8

Architekt 
Marek Dunikowski
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Zespó" budynków biurowych Globe Trade
Center Korona przy ul. Armii Krajowej w
Krakowie

Zespól GTC Korona sk"ada si( z czterech bu-
dynków biurowych. Rozplanowanie budynków
na terenie wynika ze sposobu komunikacji, po-
dzia"u na etapy realizacyjne i przyj(tych opty-
malnych za"o#e' funkcjonalnych. Proponowa-
na zabudowa ma stworzy%, poprzez swoj$ ska-
l( i rytm powtarzaj$cych si( obiektów o monu-
mentalnym wyrazie, w"a*ciw$ opraw( wlotowej
arterii do miasta. Podstawow$ wytyczn$ dla pro-
jektu poszczególnych budynków by"o stwo-
rzenie prostego w zasadzie, komercyjnego bu-
dynku biurowego o powtarzalnym planie, który
pozwoli na "atw$ aran#acj( wn(trz wed"ug in-
dywidualnych potrzeb najemców. Przyj(to za-
"o#enie, #e obiekt o takim przeznaczeniu po-
winna cechowa% z jednej strony prostota i funk-
cjonalno*%, z drugiej za* wyrafinowana dostoj-
no*% daj$ca przysz"emu u#ytkownikowi po-
czucie presti#u miejsca. 

Realizacja:  I etap 2003, II etap 2005, III etap 2007,
IV etap 2008/2009. Autorzy: DDJM Biuro Ar-
chitektoniczne.

DDJM Biuro Architektoniczne
31-018 Kraków, ul. &wi(tego Jana 12
e-mail: biuro@ddjm.pl
Tel. 12 429 26 78,  12 422 53 8

Architekt 
Marek Dunikowski
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Budynek biurowy Awatar 
przy ul. Lea w Krakowie

Biurowiec Awatar przy ulicy Lea 210 w Krako-
wie zlokalizowano w miejscu wyburzonego Hy-
drokopu, prefabrykowanego budynku z lat 70.
W obecnym projekcie przewidziano powstanie
bry"y w formie prostopad"o*cianu. Kszta"t bu-
dynku uzyskano „zdejmuj$c klocki” modu"ów
elewacyjnych z bloku biurowca. 

Zró#nicowan$ i dynamiczn$ posta% elewacji
osi$gni(to naprzemienne stosuj$c aluminium
i mleczne szk"o. Do*wietlenie budynku by"o
mo#liwe dzi(ki zamontowaniu na obramowaniu
okiennym systemu *wiate". Fasada to kompo-
zycja s"upowo-ryglowa z oknami wychylnymi na
zewn$trz i nieprzeziernymi filarkami mi(dzy-
okiennymi. Zaprojektowano o*miokondygna-
cyjny obiekt z dwoma podziemnymi pozioma-
mi gara#owo-technicznymi.

DDJM Biuro Architektoniczne
31-018 Kraków, ul. &wi(tego Jana 12
e-mail: biuro@ddjm.pl
Tel. 12 429 26 78, 12 422 53 8

Architekt 
Marek Dunikowski
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Architekt 
Przemys#aw Flaga

Przemys"aw Flaga, absolwent Wydzia"u Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, jest wspó"autorem m.in.: projektu
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, dworców kolejowych
(Kraków, Cz(stochowa), przestrzeni publicznych (ulica Pa-
wia w Krakowie), budynków mieszkalnych i us"ugowych. Pra-
ce jego wspó"autorstwa zosta"y dwukrotnie wyró#nione i raz
nagrodzone w konkursach SARP. Przej*cie podziemne w Za-
kopanem jest pierwszym wi(kszym projektem zrealizo-
wanym we w"asnej pracowni projektowej PF Studio.

Przej*cie podziemne 
w ci$gu ulic Krupówki i na Guba"ówk( w Zakopanem

Za"o#eniem projektu by"o wkomponowanie w trudn$ lokali-
zacj( wygodnego i funkcjonalnego przej*cia podziemnego,
b(d$cego atrakcyjnym elementem g"ównej osi spacerowej
Zakopanego. Przej*cie ma stanowi% akcent widokowy, „bra-
m(" identyfikuj$c$ wa#ny punkt w mie*cie. Uk"ad pi(ciu rze+-
biarsko skomponowanych wiat, w konstrukcji z drewna kle-
jonego, identyfikuje obiekt w przestrzeni miasta. Zastosowanie
szk"a dodaje obiektowi lekko*ci, jednocze*nie anga#uj$c
*wiat"o jako czynnik buduj$cy architektur(. Zadaszonym scho-
dom towarzysz$ zielone skarpy i obni#enia murów z nisko-
pienn$ ro*linno*ci$, a schodom od strony Krupówek faktu-
rowa *ciana z gnejsu.  Architektura przej*cia prowokuje do
zmiany my*lenia o obiektach in#ynierskich w kategoriach
czysto technicznych rozwi$za'. Przestrzenna faktura *cian
w po"$czeniu z ekspresyjn$ form$ zadasze' ma przypomi-
na% formacje skalne pobliskich dolin tatrza'skich, nawi$zu-
j$c do walorów krajobrazowych Skalnego Podhala. Projekt wy-
konany w latach 2005-2006 zrealizowano w 2007-2008
roku. 
Architektura: PF Studio (arch. Przemys"aw Flaga, arch. Jo-
anna Janik). Konstrukcja i projekty bran#owe: Biuro In#y-
nierskie Fija"kowski. Inwestor: Urz$d Miasta Zakopanego.

PF Studio
Tel. 502 072 481
fax 12 422 38 55
e-mail: pfstudio@o2.pl
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Architekt 
Ryszard Frankowicz

Ryszard Frankowicz jest absolwentem  Wydzia"u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1969 r.).
Pracowa" w pracowni autorskiej Centrum Komuni-
kacyjnego w PKP Biurze Projektów Kolejowych
i BPBO Miastoprojekt-Kraków. Od 1990 roku pracu-
je we w"asnym biurze projektów Agencja Architek-
toniczna Centrum sp. z o.o. Jest generalnym pro-
jektantem i wspó"autorem Krakowskiego Centrum
Komunikacyjnego. Ostatnie projekty w Krakowie to:
budowa nowych i przebudowa istniej$cych ulic Lu-
bicz, Pawiej, Warszawskiej, Szlaku, 29-Listopada,
Wita Stwosza, Lubomirskiego z tunelem i przej-
*ciem dla pieszych. Inne znacz$ce projekty: w Cz(s-
tochowie - Dworzec Kolejowy, w Warszawie - stacja
podziemna pod Terminalem-2 MPL na Ok(ciu oraz
Centrum Rehabilitacyjne im. Ojca Pio dla Osób Nie-
pe"nosprawnych w Stró#ach k. Grybowa (nowos$-
deckie).

Krakowski Szybki Tramwaj
- przystanek Dworzec G"ówny Tunel

Za"o#eniem koncepcji przestrzennej budowy przy-
stanków podziemnych Krakowskiego Szybkiego Tram-
waju w Krakowie – przystanku Dworzec G"ówny Tunel
i przystanku Politechnika by"o usprawnienie i powi$zanie
komunikacyjne (mo#liwo*% "atwego dost(pu do alter-
natywnych *rodków transportu w ramach Krakow-
skiego Centrum Komunikacyjnego). Czytelny system
informacji wizualnej podró#nych, w powi$zaniu z naj-
nowszymi systemami teleinformatycznymi pozwoli"
uzyska% efekt ciekawej, nowatorskiej przestrzeni ko-
munikacyjnej, stanowi$cej krakowsk$ alternatyw( met-
ra. Projekt: 2007/2008, realizacja - 2008. Przystanki po-
dziemne Krakowskiego szybkiego Tramwaju – spe-
cjalne wyró#nienie Kapitu"y Konkursu „Mój Dom”.

Architektura: arch. arch. Ryszard Frankowicz, Joan-
na Janik,  Agnieszka St(pie', Agnieszka Wilczak, Bar-
bara Bator, Maciej -yczkowski.

Agencja Architektoniczna Centrum 
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
Tel. 12 422 31 74
e-mail: acentrum@ceti.pl
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Budynek rozdzielni Centrum 
przy ul. Wita Stwosza

Budynek mie*ci rozdzielni( 110/15 kV z obu-
dowanymi transformatorami mocy, maj$c$ za-
sila% Galeri( Krakowsk$ oraz okoliczne obiekty.
Obiekt zrealizowano na w$skim pasie terenu
mi(dzy ulic$ Wita Stwosza a dojazdem na dwo-
rzec autobusowy. Zachodnia *ciana budynku
zosta"a wykonana jako *ciana szczelinowa. Wej-
*cia, zarówno piesze, jak i transportowe, zapro-
jektowane zosta"y w elewacji wschodniej. Rea-
lizacja by"a tak zorganizowana, #eby w mini-
malnym stopniu ograniczy% dojazdy na dworzec
autobusowy i przejazd przez rondo ul. Wita
Stwosza.   Budynek wykonano w konstrukcji #e-
lbetowej, wylewanej, z elementami wype"niaj$-
cymi z gazobetonu i ceg"y. Bry"a budynku w po-
"owie d"ugo*ci jest zdylatowana. Stropy i klatka
schodowa – #elbetowe, wylewane. Stropodachy
zrealizowano w konstrukcji stalowej ocieplonej
we"n$ mineraln$ tward$ i pokryte pap$ zgrze-
waln$. Elewacje pokryto tynkiem cienkopow"o-
kowym na styropianie. W cz(*ci wej*ciowej za-
stosowano *ciank( os"onow$ ze szk"a harto-
wanego. Pow. zabudowy: 640 m kw., kubatura:
6920 m sze*c. 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
Energoprojekt Kraków SA
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
Tel. 12 29 97 322

Architekt 
Krzysztof Frey 

Arch. Krzysztof Frey urodzi" si( w roku 1945 we
Lwowie. W 1962 r., po zdaniu matury, wst$pi" na
Wydzia" Architektury Politechniki Krakowskiej.
Prac( dyplomow$ obroni" w roku 1968 w kate-
drze prof. Zbigniewa Kupca. Po dyplomie pod-
j$" prac( w krakowskim oddziale Biura Projek-
tów Energetycznych. W biurze tym, mimo kilku
zmian jego statusu prawnego, pracuje do dzisiaj,
projektuj$c obiekty budowlane technologiczne
i towarzysz$ce dla energetyki zawodowej na te-
renie ca"ej Polski oraz poza jej granicami.
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Budynek rozdzielni Dajwór 
przy ul. Wawrzy'ca

Budynek mie*ci rozdzielni( 100 kV oraz dwie
komory transformatorów mocy. Jest on prze-
budowanym fragmentem budynku rozdzielni 15
kV, zrealizowanego w latach 60. XX w. na tere-
nie Enion Kraków przy ul. &w. Wawrzy'ca i ul.
Starowi*lnej.  Zarówno program, jak i lokaliza-
cja obiektu powodowa"y konieczno*% licznych
wymaga', niejednokrotnie wykluczaj$cych si(
wzajemnie jak: zachowanie istniej$cych gaba-
rytów budynku przy jednoczesnym umiesz-
czeniu w nim urz$dze' o wi(kszych wymiarach,
zachowanie poziomu istniej$cych fundamen-
tów, co ogranicza"o mo#liwo*% wi(kszego za-
g"(bienia cz(*ci podziemnej projektowanego
budynku, prowadzenie robót budowlanych na
czynnym obiekcie.

Przebudowa budynku zosta"a zaprojektowana
jako jednokondygnacyjna, podpiwniczona na
przestrzeni rozdzielni 110 kV z zachowaniem ga-
barytów i powi$za' funkcjonalnych z pozosta-
"$ cz(*ci$ rozdzielni. Zrealizowana zosta"a me-
tod$ tradycyjn$. Podpiwniczenie oraz stano-
wiska transformatorów jako #elbetowe, wyle-
wane. Konstrukcja rozdzielni 100 kV szkieleto-
wa, #elbetowa, wype"niona gazobetonem. W ko-
morach transformatorów konstrukcja stropo-
dachu oparta na s"upach stalowych z zacho-
waniem murowanych *cian zewn(trznych w ist-
niej$cym obrysie. Stropodach z blachy fa"dowej
na d+wigarach stalowych, ocieplony we"n$ mi-
neraln$ i kryty pap$ zgrzewaln$. Pow. zabudo-
wy: 275 m kw., kubatura: 2550 m sze*c.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
Energoprojekt Kraków SA
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
Tel. 12 29 97 322

Architekt 
Krzysztof Frey 
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Budynek rozdzielni Salwator

Budynek mie*ci rozdzielni( 110/15 kV, z obu-
dowanymi transformatorami mocy, zasilaj$c$
Salwator i okolice B"o'. Decyduj$cym ograni-
czeniem wysoko*ci budynku by" nieprzekra-
czalny poziom +9,0 m ponad otaczaj$cy teren.
Poziom ten zosta" zachowany poprzez cz(-
*ciowe zag"(bienie kubatury do poziomu -5,0 m.
Zag"(bienie to, ze wzgl(du na blisko*% Rudawy
stanowi"o problem wykonawczy, który rozwi$-
zano stosuj$c pompowanie wody z wykopu i wy-
konanie *cian z betonu szczelnego.

Budynek posiada konstrukcj( #elbetow$ szkie-
letow$ wylewan$. Wype"nienie stanowi$ blocz-
ki gazobetonowe pokryte od strony zewn(trz-
nej styropianem i tynkiem cienkopow"okowym.
Cz(*ci *rodkowe elewacji wschodniej i za-
chodniej pokryte s$ *ciank$ systemow$ ze
szk"a hartowanego. Pow. zabudowy: 608 m kw.,
kubatura: 5302 m sze*c.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
Energoprojekt Kraków SA
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
Tel. 12 29 97 322

Architekt 
Krzysztof Frey 
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Budynek wielomieszkaniowy 
przy ul. Dauna w Krakowie

Zaprojektowany budynek wielomieszkaniowy
ma powierzchni( ok. 600 m kw. Ten w pe"ni funk-
cjonalny obiekt nawi$zuje do form dwudziesto-
lecia mi(dzywojennego. Posiada cztery kon-
dygnacje nadziemne, w tym podwy#szony par-
ter mieszkalny i u#ytkowe poddasze z luksuso-
wymi apartamentami typu penthouse.

Pracownia Projektowa F-11
Dr in#. arch. Marcin Furtak
31-521 Kraków, ul. Grochowska 65
e-mail: furtak@f11.pl
www.f-11.pl
Tel. 608 177 419

Architekt 
Marcin Furtak

Dr in#. arch. Marcin Furtak jest wyk"adowc$ Po-
litechniki Krakowskiej. W roku 2001 obroni"
mi(dzynarodowy dyplom, a nast(pnie podj$"
prac( jako asystent na Politechnice Krakowskiej.
W roku 2007 uzyska" stopie' naukowy dokto-
ra architektury, broni$c rozpraw( doktorsk$
z wyró#nieniem, a w 2008 roku otrzyma" sta-
nowisko adiunkta oraz nagrod( rektora za do-
tychczasow$ prac( naukow$. 

Marcin Furtak prowadzi wyk"ady z zakresu ar-
chitektury i urbanistyki oraz budownictwa ogól-
nego. Jest autorem kilkudziesi(ciu projektów,
w tym osiedla mieszkaniowego w Jaworzu,
szkó" w Modlnicy i Zabierzowie, mostu w An-
drychowie oraz k"adek pieszych na zakopian-
ce (w trakcie realizacji).

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:38  Page 50



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR)GOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej Zdroju

Budynek pijalni wód mineralnych w Wysowej
Zdroju zosta" zaprojektowany w miejscu i na
wzór dawnej pijalni drewnianej. Z za"o#enia mia"
nawi$zywa% do formy architektonicznej daw-
nego obiektu. Zaprojektowano go na rzucie pro-
stok$ta o wymiarach 16,18 x 7,93 m, z charak-
terystycznym pó"kolistym, zadaszonym tara-
sem i podcieniami wokó" budynku, wspartymi
na drewnianych s"upach. Budynek ma kon-
strukcj( *cianowo-szkieletow$ z oryginaln$,
drewnian$ wi(+b$  dachow$ i dachem wielo-
spadowym krytym gontem blaszanym. &ciany
wyko'czone s$ drewnem, posadzka podcieni
z p"yt kamiennych. Obiekt jako atrakcja tury-
styczna zosta" laureatem konkursu „Wielkie od-
krywanie Ma"opolski”, wygra" te# plebiscyt na
najlepsz$ inwestycj( Ma"opolski Lider ZPORR. 

Pow. u#ytkowa -151,88  m kw., pow. zabudowy
- 316,67  m kw., kubatura -  620,00  m sze*c.

Pracownia Architektoniczna AG Projekt
Tel. 501 354 304
e-mail: a.gajewski@onet.pl

Architekt 
Andrzej Gajewski

Mgr in#. arch. Andrzej Gajewski jest absol-
wentem Wydzia"u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. W latach 1978-1991 pracowa" w Wo-
jewódzkim Biurze Projektów w Nowym S$czu.
W roku 1991 za"o#y" wraz z #on$, arch. Mart$
Gajewsk$  w"asn$ pracowni( projektow$ pn.:
Pracownia Architektoniczna A&M Gajewscy,
obecnie - AG-Projekt.

Ostatnie wa#niejsze projekty i realizacje: budy-
nek us"ugowo-gastronomiczny stacji narciar-
skiej w Wierchomli, Pijalnia Wód Mineralnych
w Wysowej Zdroju, budynek mieszkalny wielo-
rodzinny w Gorlicach przy ul. Orzeszkowej, bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny w Gorlicach
przy ul. Korczaka.
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Architekt 
Witold Gaw#owski

Mgr in#. arch. Witold Gaw"owski  jest absolwentem
Wydzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej.
Obecnie - starszym wyk"adowc$ w Katedrze Pro-
jektowania Ogólnego Wydzia"u Architektury
Wn(trz Akademii Sztuk Pi(knych w Krakowie.
Prowadzi, wraz z Krzysztofem Le*nodorskim, wy-
dzielon$ pracowni( architektoniczn$ Studio Archi
5. Ostatnie projekty: Centrum Gminy Rytro, Gale-
ria Millenium Hall w Rzeszowie. 

Most Kotlarski w Krakowie

Most przecina przestrze' i stanowi znak formalnie
wa#ny w krajobrazie. Jego kszta"t w ogl$dzie da-
lekim, a forma i detal w miar( zbli#ania si( zosta-
n$ zapami(tane w kontek*cie fragmentu krajob-
razu miasta, którego most jest sk"adow$. 

Analiza si" dzia"aj$cych na most i zró#nicowanych
obci$#e' u#ytkowych w przekroju pod"u#nym i po-
przecznym, pozwoli"a na zaprojektowanie „linii” ele-
mentów konstrukcyjnych o charakterystycznym
przebiegu w obu przekrojach. W zamierzeniu,
wspó"praca obu tych uk"adów konstrukcyjnych
daje efekt synergiczny równie# dla formy mostu
– tworzy jego struktur( przestrzenn$. Schemat
mostu Kotlarskiego nigdy dot$d nie zosta" zreali-
zowany. Schemat ten obleczony w stalow$ kon-
strukcj( ma odpowiedzie% na  wyzwanie stawia-
ne projektantom przez czas i miejsce. Status
symbolu, który uzyskuje stopniowo most Kotlar-
ski to efekt szczególnie korzystny w procesie re-
witalizacji tej cz(*ci miasta. D"ugo*%: 168 m. Sze-
roko*%: 37 m.  Realizacja uko'czona w 2001.

Inwestor: Gmina m. Krakowa. Projekt architektu-
ry mostu: Witold Gaw"owski. Projekt konstrukcji
mostu: Bogan Majcherczyk, KBPDiM Transprojekt.
Projekt dróg i infrastruktury: KBPDiM Transprojekt. 

Studio Archi 5
31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 20a /7
Tel./fax 12 633 13 50
e-mail: sa5@sa5.krakow.pl
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Hala sportowa w Maniowach

Obiekt ten jest pe"nowymiarow$ przestrzeni$
sportow$ (o wymiarach 45 x 36 m) i widowni$
dla 600 osób, pe"ni% mo#e równie# funkcj( wi-
dowiskow$ oraz wystawiennicz$. Posiada pe"-
ne zaplecze. Przestrze' w podziemiu dla uzu-
pe"niaj$cych funkcji sportowych i odnowy bio-
logicznej -  oddana do u#ytku w roku 2008. Po-
wierzchnia u#ytkowa - 3500 m kw.; kubatura -
22000 m sze*c. Wielofunkcyjna hala sportowa
dobudowana zosta"a do istniej$cej, zaprojek-
towanej wcze*niej przez projektanta szko"y. In-
westorem jest Urz$d Gminy  Czorsztyn. 

Autorska Pracownia 
Architektury oraz Wn(trz
Tel. 18 201 21 18, 601 867 035 
e-mail: gadek.arch@interia.pl

Architekt 
Krzysztof G%dek

Architekt Krzysztof G$dek urodzi" si( w Zako-
panem w roku 1952. Jest absolwentem Wy-
dzia"u Architektury PK (studia w latach 1969–
1974), dyplom w roku 1976. W roku 1985 otrzy-
ma" status twórcy architekta, nadawany przez
Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1976–1990
kierowa" zespo"ami projektowymi w zakopia'-
skich pracowniach, krakowskich i nowos$-
deckich biurach projektów i planowania prze-
strzennego. Od roku 1990 prowadzi w"asn$ Au-
torsk$ Pracowni( Architektury oraz Wn(trz.
Od 2003 roku wspó"pracuje z synem Krzysz-
tofem i córk$ Magdalen$ (od roku 2009). Jest
laureatem nagród i wyró#nie', m.in. w konkur-
sach: Budowa Roku oraz im. Stanis"awa Wit-
kiewicza. S(dzia konkursowy SARP, cz"onek ko-
misji MKUA i innych. W swym dorobku posiada
realizacje obiektów u#yteczno*ci publicznej,
mieszkaniowych o ró#nej skali, realizowane
pod pe"nym nadzorem wraz z projektami
wn(trz.
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Ko*ció" parafialny p.w. &w. Brata Alberta
w Nowym Targu

&wi$tynia znajduje si( w nowotarskim osiedlu
Niwa. Realizacja w latach 1994 – 2005. Ko*ció"
zaprojektowany jest na rzucie kwadratu z g"ów-
n$ osi$ po przek$tnej. Nawa z emporami przy-
kryta dachem czterospadowym i wie#$ izbi-
cow$ charakterystyczn$ dla Podhala. Po-
wierzchnia u#ytkowa 646 m kw., kubatura
4700 m sze*c..

Biuro Projektów Jerzy G"odkiewicz
Tel. 601 435 611

Architekt 
Jerzy G#odkiewicz

Architekt Jerzy G"odkiewicz studiowa" na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej
w latach 1975–1980. Od roku 1987 prowadzi
Biuro Projektów – Jerzy G"odkiewicz. Przebieg
pracy zawodowej: w latach 1980–1982 by" za-
trudniony  w Przedsi(biorstwie Budownictwa
Ogólnego „Podhale” w Zakopanem, nast(pnie
– w latach 1982–1987 – pracowa" w Urz(dzie
Miejskim w Nowym Targu (od roku 1984
do 1987 na stanowisku architekta miejskiego).
Wa#niejsze realizacje: o"tarz papieski w Lud+-
mierzu zbudowany na pielgrzymk( Ojca &wi(-
tego w 1997 r., rozbudowa Sanktuarium Ma-
ryjnego w Lud+mierzu (1985 – do chwili obec-
nej), ko*ció" we wsi Mizerna (1990), biurowiec
Banku Pekao SA w Nowym Targu (1996), biu-
rowiec PZU w Nowym Targu (1996), biurowiec
PEC Geotermia Podhala'ska w Zakopanem
(2001).
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Przebudowa kamienicy i oficyn w Krakowie przy
ul. Zwierzynieckiej 30

Obiekt wpisany do rejestru zabytków, w strefie *cis"ej ochrony
konserwatorskiej. Zlokalizowany w pierzei ulicy Zwierzynieckiej,
przyci$ga uwag( stylow$, dziewi(tnastowieczn$ elewacj$ ze
wspó"czesnymi elementami w partii parterów. Szklana brama,
eksponuj$c zachowane sklepienie klasztorne sieni, zaprasza zuli-
cy w stref( pasa#u, prowadz$cego do us"ug w piwnicach i no-
wych budynków wpodwórku. Obiekty zabudowy podwórka wy-
konano we wspó"czesnych materia"ach i technologiach. Na zró#-
nicowanych poziomach p"askich dachów wprowadzono zielo-
ne tarasy, po"$czone komunikacyjnie z istniej$c$ zabytkow$ za-
budow$. Ca"o*% zamierzenia projektowego stanowi wspó"-
czesn$ prób( interpretacji malarskiej urody „architektury ganków”
krakowskich podwórek. Powierzchnia dzia"ki wynosi 857 m kw.,
powierzchnia zabudowy 780m kw., kubatura 5600m sze*c. Au-
tor: Ma"gorzata Gruszka. Projekt powsta" w latach 2005 –
2006. Realizacja 2006 – 2009. Inwestor prywatny.

Autorskie Biuro Architektoniczne AbArch
Ma"gorzata Gruszka
30-405 Kraków, ul. Szaniawskiego 23
Tel. 12 267 42 22
e-mail: biuro@ab-arch.pl
www.ab-arch.pl

Architekt 
Ma#gorzata Gruszka

Ma"gorzata Gruszka jest absolwentk$ Wydzia"u Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. Prowadzi w"asn$ praktyk( pro-
jektow$. Jest projektantem i w"a*cicielem Autorskiego
Biura Architektonicznego AbArch. Autor i wspó"autor wie-
lu projektów i realizacji w zakresie architektury u#yteczno-
*ci publicznej i mieszkaniowej – w otoczeniu wspó"czesnym,
historycznym oraz w obiektach zabytkowych. Wa#niejsze
z nich: siedziba firmy Karcher I etap w Krakowie, ul. Jasno-
górska; kamienica mieszcza'ska w Krakowie, ul. S"aw-
kowska 26; klasztor ss. klarysek, Skaryszew k.Radomia; piw-
nice Collegium Nowodworskiego w Krakowie, ul. &w. Anny;
dom mieszkalny w Krakowie, ul. Sodowa. Ostatnie, autorskie
projekty: kamienica z oficynami w Krakowie, ul. Zwierzy-
niecka 30; ogólnopolska sie% oddzia"ów banku Bise i DnB
Nord; nadbudowa kamienicy w Krakowie, ul. Zwierzyniec-
ka 30 wraz z wind$ zewn(trzn$; kamienica z oficynami
w Krakowie przy ul. Starowi*lnej.
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Gimnazjum w Skawinie przy ul. Witosa 3

Zaprojektowano Zespó" Szkó", który zrealizo-
wany zosta" jako gimnazjum z sal$ sportow$.
Obiekt zlokalizowany na stoku, w otwartym
krajobrazie, charakteryzuje si( nisk$, rozci$g-
ni(t$ bry"$, wpisan$ w otaczaj$cy teren. Przy-
j(te rozwi$zanie stworzy"o mo#liwo*% otwo-
rzenia wn(trz rekreacyjnych na po"udnie, zgod-
nie ze spadkiem stoku. Obiekt wykonany zos-
ta" w technologii tradycyjnej z zastosowaniem
czerwonego klinkieru. 

I nagroda w konkursie SARP i nagroda spe-
cjalna Grand Prix Miss Klinkieru.

Autorzy: architekci - prof. Wac"aw Seruga, Kazi-
mierz Hamada, Ma"gorzata Buraty'ska-Seruga.

Studio AP Hamada
31-271 Kraków
ul. Krowoderskich Zuchów 23
Tel. 12 633 64 33, 500 031 548   

Architekt 
Kazimierz Hamada

Mgr in#. arch. Kazimierz Hamada jest absol-
wentem Wydzia"u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej (dyplom 1980 rok). Uzyska" status
twórcy nadany przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki w roku 1989. W latach 1981-1989 pra-
cowa" w Biurze Rozwoju Krakowa i COSB In-
westprojekt Warszawa. W latach 1989-2002
wspó"pracowa" z Autorskim Biurem Architek-
tonicznym prof. arch. Wac"awa Serugi. Od
2003 prowadzi indywidualn$ prac( projektow$.
Jest autorem i wspó"autorem wielu zrealizo-
wanych projektów, z których kilka zosta"o na-
grodzonych w konkursach architektonicznych.
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Ogród Do*wiadcze' im. Stanis"awa Lema

Park edukacyjny „Ogród Do*wiadcze' im. Stanis"awa Lema”
zlokalizowany jest w rozleg"ym Parku Lotników Polskich w Kra-
kowie. Zró#nicowane pod wzgl(dem formalnym i materia"o-
wym li*cie stanowi$ platformy dla urz$dze' edukacyjnych.
W przysz"o*ci na terenie parku planowane s$ dwa pawilony
i wie#a widokowa. Autorzy: dr arch. Krzysztof Ingarden,
arch. Jacek Ew/, arch. Bartosz Haduch (architekt prowa-
dz$cy). Zespó": arch. arch.: Piotr Hojda, Krzysztof St(pniak,
arch. Piotr Skucha, Bartosz Ku*nierz, stud. El#bieta Moczek,
stud. Joanna Kania, stud. Marcin Lenkiewicz, stud. Krysty-
na Dubas, stud. Maciej Jagielak, stud. Piotr Panek, stud. Ka-
tarzyna Olszewska. Projekt urz$dze' edukacyjnych: dr Ma-
rek Go"$b, mgr in#. Krzysztof St(pie'. Wykonawca: AKG Ar-
chitektura Krajobrazu.

K. Ingarden, J. Ew/ - Architekci 
31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/3
Tel. +48 12 632 80 10, fax +48 12 632 68 80
www.ingarden-ewy.com.pl
e-mail: architekci@ingarden-ewy.com.pl

Architekci 
Krzysztof Ingarden
Jacek Ew&

Krzysztof Ingarden (1957, Wroc"aw) — laureat Honorowej Na-
grody SARP 2009, uko'czy" Wydzia" Architektury Poli-
techniki Krakowskiej (1982), odby" sta# doktorancki w Scho-
ol of Art and Design, Tsukuba University w Japonii (1983-85,
stypendium Ministerstwa Edukacji Japonii). Pracowa" w biu-
rach Arata Isozaki, Tokyo (1984-5), J.S.Poschek & Partners,
Nowy York (1987). Uzyska" stopie' doktora architektury na
WA PK (1987).  Od 2003 roku jest profesorem i prodzieka-
nem Wydzia"u Architektury i Sztuk Pi(knych w Krakowskiej
Szkole Wy#szej,  od roku 2002 sprawuje funkcj( General-
nego Konsula Honorowego Japonii w Krakowie. 

Jacek Ew/ (1957, Kraków) — laureat Nagrody Honorowej
SARP 2009;  uko'czy" Wydzia" Architektury Politechniki
Krakowskiej (1983). Pracowa" jako asystent w Miejskim Biu-
rze Projektów w Krakowie (1983-1989). Odby" sta# projektowy
w biurze architektonicznym GRM Kennedy & Partners w Edyn-
burgu (1977-78), a tak#e w biurze architektonicznym Jan No-
ordman Architektenburo Architectenbureau  s’Hetogen-
bosch, Holandia (1986). Krzysztof Ingarden i Jacek Ew/ wspó"-
pracuj$ jako architekci od roku 1987; od roku 1991 w formacji
JET Atelier, a od 1998 jako Ingarden & Ew/ - Architekci.
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Budynek mieszkalny jednorodzinny,
zlokalizowany w Uj*ciu ko"o Pi"y
Obiekt wolnostoj$cy, pi(trowy, niepodpiwni-
czony, sk"adaj$cy si( z trzech bry": g"ównej
(dwukondygnacyjnej), jednokondygnacyjnej
przekrytej tarasem u#ytkowym, ograniczonej
*cian$ "ukow$, za któr$ mieszcz$ si( kuchnia
i jadalnia oraz bry"y gara#u dwustanowiskowego
ze schowkiem na narz(dzia ogrodnicze. Po-
wierzchnia zabudowy - 174,7 m kw., po-
wierzchnia u#ytkowa - 212,7 m kw. (w tym:
mieszkalna - 177,83 m kw., gara# ze schowkiem
34,87 m  kw.).  Pow. ca"kowita - 276,3 m kw., ku-
batura - 912,0 m  sze*c. Realizacja w latach
2003-2005. 

Pracownia Architektoniczna EGJ 
Grzegorz Jachym
32-700 Bochnia, ul. &w. Paw"a Aposto"a 1
Tel. 14 625 91 92, tel. kom. 606 399 104     
e-mail: egj@poczta.onet.pl 

Architekt 
Grzegorz Jachym

Grzegorz Jachym (1966) jest absolwentem
Wydzia"u Architektury Politechniki Krakowskiej
(1991). Od roku 1991 prowadzi w"asn$ pra-
cowni( projektow$, zajmuj$c si( g"ównie ar-
chitektur$ mieszkaniow$ i u#yteczno*ci pub-
licznej. 

Wybrane wa#niejsze realizacje: rozbudowa bu-
dynku terminalu pasa#erskiego Portu Lotnicze-
go Balice o salon dla VIP-ów (arch. Grzegorz Ja-
chym, arch. Renata Talaga), odbudowa i rozbu-
dowa kamienicy (budynku handlowo-us"ugo-
wego) w Bochni, ul. Kraszewskiego, rozbudowa
kamienicy w Bochni, ul.&w. Marka,  wn(trza skle-
pów „Dagnez“ i „Pasmanteria“ w budynku Galerii
Krakowskiej, zespó" 4 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w Micha"owicach, dom pa-
sywny w Starachowicach, budynki mieszkalne
jednorodzinne w Rz$sce k.Krakowa, Bolecho-
wicach, Wi(ckowicach oraz w Bochni.
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Krakowski Szybki Tramwaj – przystanek Politechnika

Tunel przystanku znajduje si( bezpo*rednio pod jezdni$
ulicy Pawiej przy Politechnice Krakowskiej. Zadaniem
funkcjonalnym przystanku politechnika jest powi$zanie ko-
munikacyjne ruchu pieszych z Krakowskim Szybkim
Tramwajem, transportem zbiorowym tramwaju tradycyj-
nego i autobusów MPK w ul. Pawiej. Realizacja przystan-
ku da"a mo#liwo*% stworzenia w przestrzeni miejskiej Kra-
kowa wn(trza komunikacji zbiorowej o wysokiej jako*ci es-
tetycznej i funkcjonalnej. Efekt ten uzyskano dba"o*ci$
o elementy wyposa#enia przystanków, zastosowanie
trwa"ych i estetycznych materia"ów oraz elementów od-
pornych na dzia"anie czasu i eksploatacji w du#ym ruchu
ludzi. Czytelny system informacji wizualnej podró#nych,
w powi$zaniu z najnowszymi systemami teleinforma-
tycznymi, pozwoli" uzyska% efekt ciekawej, nowatorskiej
przestrzeni komunikacyjnej, stanowi$cej krakowsk$ al-
ternatyw( metra. Przystanki podziemne Krakowskiego
szybkiego Tramwaju – specjalne wyró#nienie Kapitu"y Kon-
kursu „Mój Dom”. Projekt: 2007/2008 r. Realizacja: 2008 r.

Architektura: arch. arch. Ryszard Frankowicz, Joanna Ja-
nik,  Agnieszka St(pie', Agnieszka Wilczak, Barbara Ba-
tor, Maciej -yczkowski.

Agencja Architektoniczna Centrum 
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
Tel. 12 422 31 74
e-mail: acentrum@ceti.pl

Architekt 
Joanna Janik-'opata

Joanna Janik-!opata jest absolwentk$ Wydzia"u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej (dyplom w 1999 r.). Od
1999 r zwi$zana z biurem projektowym Agencja Archi-
tektoniczna Centrum sp. z o.o. w którym wspó"projek-
towa"a szereg obiektów u#yteczno*ci publicznej: wn(trza
sal seminaryjnych III Kampusu UJ w Krakowie; przystanki
podziemne Krakowskiego Szybkiego Tramwaju; rondo
Mogilskie; stacj( podziemn$ MPL Ok(cie; obecnie Dwo-
rzec i Stacj( Kraków G"ówny (modernizacja) oraz szereg
obiektów mieszkalnych i mieszkalno-us"ugowych. Do-
*wiadczenie zawodowe zdobywa"a równie# podejmuj$c
zlecenia indywidualne oraz bior$c udzia" w wielu kon-
kursach SARP, w których uzyska"a szereg wyró#nie'.
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Budynek szeregowy przy ul. S"onecznikowej w Krakowie

Szeregowy budynek jednorodzinny przy ul. S"onecznikowej
nawi$zuje swoim charakterem do zabudowy s$siedniej,
a swoimi gabarytami harmonizuje z rozproszon$ zabudow$
jednorodzinn$ w po"udniowej cz(*ci ulicy i z bardziej inten-
sywn$ zabudow$ wielorodzinn$ w jej pó"nocnej cz(*ci. Jest
to 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny, w podziale na 4 seg-
menty. Na kondygnacji +2 powsta"y poddasza, przeznaczo-
ne na pracownie lub wn(trza mieszkalne. Ka#dy z segmen-
tów tworzy niezale#n$ cz(*%, wraz z odr(bnym wej*ciem i klat-
k$ schodow$, z dwustanowiskowym gara#em w piwnicy
i ogrodem od wschodu. 

Autorzy: dr in#. arch. Artur Jasi'ski, arch. Marcin Godzi'ski , 
realizacja: 2004/2005. Pow. netto: 1050 m kw.

Artur  Jasi'ski i Wspólnicy Biuro Architektoniczne
30-213 Kraków, ul. S"onecznikowa 8a/2
Tel. 12 661 81 20, fax 12 661 20 98
e-mail: aj@ajbiuro.pl   www.ajbiuro.pl

Architekt 
Artur Jasi!ski
Dr in#. arch. Artur Jasi'ski uko'czy" Wydzia" Architektury
w PK w 1980 roku. W czasie studiów odby" praktyk( w Iowa Sta-
te Uniwersity, USA, a nast(pnie w latach 1980-1990 praktyk(
zawodow$ w biurach projektów w Polsce, Kuwejcie, Indiach
i Wielkiej Brytanii. W latach 1991- 2001 partner i wicedyrektor
biura architektonicznego DDJM w Krakowie. W 2002 za"o#y"
w"asne, autorskie biuro architektoniczne.  W 2005 wraz z Mar-
cinem Godzi'skim, Marcinem Paw"owskim i Paw"em Wie-
czorkiem, utworzy" pracowni( Artur Jasi'ski i Wspólnicy Biu-
ro Architektoniczne sp. z o. o. Uprawnienia projektowe od 1983
roku. Rzeczoznawca SARP ds. prawa autorskiego. W latach
2003-2007 wiceprezes zarz$du Krakowskiego Oddzia"u SARP.

W 2009 r. obroni" prac( doktorsk$ pt. „Przekszta"cenia struk-
turalne, formalne i znaczeniowe wspó"czesnych budynków ban-
kowych”.  W ostatnich latach Artur Jasi'ski i Wspólnicy Biuro
Architektoniczne sp. z o.o. by"o autorem takich projektów
jak, m.in.: kompleks budynków biurowych Bonarka w Krakowie
(w budowie), centrum edukacyjno–rekreacyjne w Wieliczce (w
budowie), s$d w&widniku (w budowie), s$d w Olkuszu (budo-
wa zako'czona w 2008 r.), rozbudowa sklepu IKEA w Krako-
wie. Laureat licznych konkursów polskich i zagranicznych.
W 2009 r. Artur Jasi'ski i Wspólnicy Biuro Architektoniczne
sp. z o. o. otrzyma"o I nagrod( w konkursie realizacyjnym na bu-
dynek Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne
w Nowym S$czu. 
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Budynek mieszkalno-us"ugowy 
przy ul. Kijowskiej/Kazimierza Wielkiego w Krakowie

Budynek swoj$ form$ i wysoko*ci$ nawi$zuje do s$-
siedniego wie#owca Biprostalu i wspólnie tworz$ dwie do-
minanty przestrzenne zamykaj$ce osie ulic: Królewskiej,
Kijowskiej i Kazimierza Wielkiego. Wysoki parter za-
mkni(ty aluminiow$ *cian$ os"onow$ z kolumnad$ sta-
nowi reprezentacyjny cokó" budynku. Element dominu-
j$cy kompozycji – budynek wysoki, jest dodatkowo za-
akcentowany smuk"ymi tarczami przeplataj$cymi si(
ponad dachem oraz kolumnami z naturalnego aluminium.
Naro#niki zosta"y rozrze+bione balkonami. Przewa#aj$c$
funkcj$ budynku jest funkcja mieszkalna, zlokalizowana
od kondygnacji +6.20 do kondygnacji +49.25. Parter
wraz z antresol$ od strony ulic przeznaczony jest na lo-
kale us"ugowe. W ca"ym budynku znajduje si( 11 lokali
us"ugowych i 3 kondygnacje gara#u. Gara# podziemny do-
st(pny z ul. Kazimierza Wielkiego oraz dwie kondygnacje
gara#u nadziemnego, zlokalizowanego w centralnej cz(-
*ci dzia"ki, dost(pnego wjazdem oraz wind$ od strony uli-
cy Kijowskiej.

Autorzy: dr in#. arch. Artur Jasi'ski, arch. Marcin Godzi'ski ,
arch. Marcin Paw"owski, arch. Pawe" Wieczorek. Realizacja:
2007/2008. Pow. netto: 14 000 m kw.

Artur  Jasi'ski i Wspólnicy Biuro Architektoniczne
30-213 Kraków, ul. S"onecznikowa 8a/2
Tel.  12 661 81 20,  fax. 12 661 20 98
e-mail: aj@ajbiuro.pl   www.ajbiuro.pl

Architekt 
Artur Jasi!ski
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Kompleks sportowy w Wodzis"awiu &l$skim

W projekcie w Wodzis"awiu ogrom skojarze' obróci" si( w ich
wzajemn$ g(stwin( - jedne nast(puj$ po drugich. Stadion
to dworzec, brama z szorstkimi s"upami, otwarte wn(trze.
W oddali kolorowe p"yty aluminiowych biurowców z lat sie-
demdziesi$tych. Kora brzozy z rozoranymi bruzdami –
wzór naniesiony na elewacj( w postaci betonowych #eber.
Delikatne li*cie brzozy. I w ko'cu attyka - pa"ac. Wapie' bia-
"y i ró#owy z pa"acu Do#ów. Nadmiar z"ota San Marco. Punk-
ty na elewacji z krakowskiego ko*cio"a na Ska"ce - okr$g"e
okna. Post(puj$ wi(c po sobie obrazy z lat siedemdziesi$-
tych na przemian z gdzie* zobaczonymi w"oskimi freskami,
powietrze przesycone wiosenn$ wilgoci$ i palce dotykaj$ce
wilgotnej kory brzozy - wdychane delikatnym powietrzem li-
*cie. Architekt Andrzej Kaczmarczyk, Sylwia Bartoszewska.
Wspó"praca: Tomasz Wicherek. Realizacja - 2007 rok.

Biuro Architekt Kaczmarczyk
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A
Tel. 33 874 40 21, fax 33 874 57 61
www.aak.com.pl

Architekt 
Andrzej Kaczmarczyk  

Arch. Andrzej Kaczmarczyk uko'czy" Technikum Budowlane
w Krakowie, a potem Wydzia" Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Blisko dziesi(% lat pracowa" w biurach architekto-
nicznych Wiednia, nast(pnie za"o#y" Biuro Architekt Kacz-
marczyk, w którym pracuje z arch. Sylwi$ Bartoszewsk$. Biu-
ro w Suchej Beskidzkiej mie*ci si( w przebudowanym bu-
dynku starej ku+ni. Biuro Architekt Kaczmarczyk realizuje pe"-
nobran#owe projekty obiektów u#yteczno*ci publicznej –
szkó", sal gimnastycznych, szpitali i domów jednorodzinnych.
Obecnie budowane s$: szko"a i hala w Podkowie Le*nej, dom
mieszkalny w Milanówku, hala sportowa w Rudach, hala spor-
towa w Brzesku, sala gimnastyczna w !abowej, domy
mieszkalne w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhala'skim
i okolicy. Biuro wykonuje modele z drewna, p"askorze+by, fo-
tografie architektury, organizuje wystawy.  W lipcu br. biuro
zorganizowa"o we Florencji wystaw( uliczn$ pt. „Architektura
– sztuka – linie polskiego krajobrazu”. W ubieg"ym roku A.
Kaczmarczyk wyda" prezentowany wcze*niej w Radiowej Trój-
ce zbiór tekstów o sztuce „Zarysowane w pami(ci architekta”
(wydano równie# angielsk$ edycj( pt. „Sketched in the me-
mory of an architect”). 
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Sala gimnastyczna w Okocimiu

Sala powsta"a na wzniesieniu, tu# przy ceglanej
szkole autorstwa arch. Teodora Talowskiego,
w s$siedztwie  neogotyckiego ko*cio"a para-
fialnego z cmentarzem. Du#y wp"yw na projekt
mia" pa"ac Goetzów, jego owale okien, wn(trza
pe"ne klasycznej wielko*ci. Pa"ac le#y przy bro-
warze u podnó#a wzniesienia, na którym stoi
szko"a. Istotnym elementem projektu s$ kolory.
Klucza do ich wyboru szukali*my w barwach
krajobrazu i odniesieniach kulturowych. 

Sala jest po"$czona z budynkiem szko"y prze-
szklon$ przewi$zk$, a przestrze' mi(dzy  ko-
*cio"em a sal$ wype"nili*my elementami ka-
miennymi i betonowymi - wyokr$glonymi mu-
rami, skarpami, stopniami. Na samym dole,
w niewielkim oddaleniu od po"udniowej *ciany
sali, stoi drewniany dom, z którego „zapo#y-
czyli*my” kilka drobnych okien na elewacj(.
W takim miejscu jak Okocim zaciera si( grani-
ca mi(dzy architektur$ miasta a wsi, mi(dzy tym,
co regionalne, a tym co ponadregionalne. 

Architekt: Andrzej Kaczmarczyk, architekt Syl-
wia Bartoszewska. Wspó"praca: Tomasz Wi-
cherek.

Realizacja - 2007 rok.

Biuro Architekt Kaczmarczyk
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A
Tel. 33 874 40 21, fax 33 874 57 61
www.aak.com.pl

Architekt 
Andrzej Kaczmarczyk  
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Sala sportowa 
przy ul. Partyzantów w Zakopanem

Styl zakopia'ski rodem z Witkiewicza by" wie-
lokrotnie analizowany i jest ju# klasyk$. Przed-
miotem naszej refleksji nie s$ stylizowane za-
kopia'skie pensjonaty, ale pospolite domy jed-
norodzinne z dachami pokrytymi blach$ oraz
okuciami „górek” i kominów. One te# sta"y si(
kanw$ naszego projektu. Z dachów tych domów
„pozbierali*my” formy,  z których powsta"a sala.
Za blaszanymi skosami *cian starali*my si(
schowa% t( „zbyt du#$” budowl(. Lekkie sk"o-
ny *cian sprawiaj$, #e wn(trze jest prawie jak
mieszkalne, bardzo delikatne - co* na kszta"t jas-
nej, widnej, pobielonej izby. Realizacja: 2008.

Projekt: Andrzej Kaczmarczyk, Sylwia Barto-
szewska. Wspó"praca: Tomasz Wicherek. Rea-
lizacja: 2008.

Biuro Architekt Kaczmarczyk
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A
Tel. 33 874 40 21, fax 33 874 57 61
www.aak.com.pl

Architekt 
Andrzej Kaczmarczyk  
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Centrum Dydaktyczno–Kongresowe
Wydzia"u Lekarskiego Uniwersytetu
Jagiello'skiego Collegium Medicum przy 
ul. &w. !azarza w Krakowie

Obiekt powsta" z inicjatywy nie#yj$cego ju#, wy-
bitnego patomorfologa, prof. Jerzego Stachu-
ry, w latach 2003 – 2006. Zadaniem, jakie zos-
ta"o postawione projektantowi, by"o powi(k-
szenie i poprawienie jako*ci auli wyk"adowych
dla studentów oraz zwi(kszenie powierzchni
u#ytkowej dla medycyny s$dowej. Pozosta"a
cz(*% budynku to powierzchnia administra-
cyjna i komercyjna. Budynek urbanistycznie na-
wi$zuje do istniej$cego obiektu przy ul. Grze-
górzeckiej. 

LK & Projekt
31-426 Kraków, ul. Wi*niowa 16/71
Tel. 12 412 42 71, 12 412 63 73
www.dom-jednorodzinny.pl
e-mail: biuro@lk-projekt.pl

Architekt 
Leszek Kalandyk  

Absolwent Wydzia"u Architektury Politechniki
Krakowskiej. Od 1991 roku dzia"aj$cy pod szyl-
dem pracowni autorskiej LK&Projekt, której
jest za"o#ycielem i prezesem. 

Prowadzone przez firm( tematy maj$ na celu
d$#enie do stworzenia wysokiej jako*ci archi-
tektonicznej i technicznej projektów, które za-
pewniaj$c komfort u#ytkowania, wspó"graj$
jednocze*nie z otoczeniem. Wieloletnia obec-
no*% na rynku zaowocowa"a licznymi realiza-
cjami projektów domów jednorodzinnych, bu-
dynków u#yteczno*ci publicznej oraz du#ym do-
*wiadczeniem w kontaktach z inwestorami.
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Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny, którego projekt powsta" na
zlecenie m"odego ma"#e'stwa w roku 2006. In-
spiracj$ by"o zdecydowane zafascynowanie in-
westorów projektami Franka Lloyda Wrighta.
Dom po"o#ony jest w malowniczym miejscu na
Podbeskidziu, znakomicie wpisuj$c si( w ota-
czaj$cy krajobraz.

LK & Projekt
31-426 Kraków, ul. Wi*niowa 16/71
Tel. 12 412 42 71, 12 412 63 73
www.dom-jednorodzinny.pl
e-mail: biuro@lk-projekt.pl

Architekt 
Leszek Kalandyk  
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Malta'skie Centrum Pomocy
Niepe"nosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
przy ul. Kasztanowej w Krakowie

Budynek przedszkola powsta" w latach 2003 –
2005 z inicjatywy Polskiego Zwi$zku Malta'-
skiego. S"u#y dzieciom z pora#eniem mózgo-
wym oraz ich rodzicom. Jest to pierwszy tego
typu obiekt w Polce. Usytuowany w szczegól-
nym miejscu, bo w s$siedztwie Parku Decjusza,
nawi$zuje stylem do starej architektury kra-
kowskiej.

LK & Projekt
31-426 Kraków, ul. Wi*niowa 16/71
Tel. 12 412 42 71, 12 412 63 73
www.dom-jednorodzinny.pl
e-mail: biuro@lk-projekt.pl

Architekt 
Leszek Kalandyk  
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Zespo"y  zabudowy mieszkaniowo-us"ugowej 
w Mielecu przy ul. ks. Piotra Skargi

W zespole znajduje si( 117 mieszka' (us"ugi w parterze od stro-
ny ulicy i w pasa#u handlowym). Teren zabudowy jest graniczny
– pomi(dzy niskimi budynkami  (klatkowce i punktowce do
5 kondygnacji) oraz dzia"k$ przedszkola a zespo"em wysokich
budynków mieszkalnych (11 kondygnacji). Dlatego zapro-
jektowana zabudowa ma zwart$ form( (dwie bry"y o 4 i 5 kon-
dygnacjach), a cz(*% terenu pozostawiono jako przestrze' par-
kow$. Powierzchnia dzia"ki – 1,76 ha. Realizacja: 1992-1994. 

Kontakt
e-mail: akanta@poczta.onet.pl

Architekt 
Anna Agata Kantarek

Dr arch. Anna Agata Kantarek jest absolwentk$ Wydzia"u
Architektury Politechniki Krakowskiej (1979) i pracownikiem
naukowo-dydaktycznym w Zak"adzie Kompozycji Urba-
nistycznej Instytutu Projektowania Urbanistycznego na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Wa#niejsze realizacje: zespó" ko*cio"a pw. Mi"osierdzia
Bo#ego w Skawinie, realizacja - g". projektant arch. Franci-
szek Maciuk, wspó"autorzy arch. arch.: Andrzej P"u#a'ski,
Marek Jab"o'ski, Anna  Agata Kantarek (1982-1984); dziel-
nica mieszkaniowa „Smoczka” w Mielcu  (1984-1990),
realizacja – g". projektant arch. Tadeusz Suwaj (1984-
1987), g". projektant arch. Anna Agata Kantarek (1988-1989),
arch. g". projektant Maria Sta'ko-W"odarczyk (1989-1990);
zespó" mieszkaniowy Piastowska-Reymonta w Krakowie
(1984-1990), realizacja - arch. Anna Agata Kantarek (g". pro-
jektant), wspó"autorzy: arch. arch. Wojciech Kosi'ski, Artur
Jasi'ski; zespo"y zabudowy mieszkaniowo-us"ugowej przy
ul. Ks. Piotra Skargi w Mielcu (1992-1994). Wa#niejsze
konkursy: I nagroda w konkursie Gminy Kraków na „Za"o-
#enia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krako-
wa” (zespó" arch. arch. Anna K. Agata Kantarek, El#bieta
Kaczmarska, Monika Go"$b-Korzeniowska, Maciej Motak,
Maria Noworól, Aleksandra Tchórzewska) 2006.

Wa#niejsze publikacje: Kantarek A. A. „Paryskie kwarta"y.
Wspó"czesna koncepcja kwarta"u zabudowy w strukturze
miasta”, Monografia nr 317, Wyd. Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2004; Kantarek A. A. „O orientacji w przestrzeni
miasta”, Monografia nr 368, Wyd. Politechniki Krakow-
skiej, Kraków 2008.
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Pub Lunch & Cafe przy ul. Reymonta 15 w Krakowie

Wpisuj$c pub Lunch & Cafe w zastan$ sytuacj( urba-
nistyczn$, autorzy projektu starali si( nawi$za% do ist-
niej$cego kontekstu architektonicznego. Silna artyku-
lacja pionów na elewacji frontowej nawi$zuje do istnie-
j$cych rytmów i podzia"ów na elewacji Domu Studen-
ckiego Nawojka, do zastanych wertykali i linii horyzon-
talnych mocno artyku"owanych w s$siaduj$cej zabu-
dowie. Na skal( obiektu i jego charakter mia"a równie#
wp"yw blisko*% parku Jordana.  Mocna tektonika bu-
dynku, du#e przeszklenia i attyka tworz$ rodzaj archi-
tektury rekreacyjnej. Wn(trze pubu, b(d$ce w opozy-
cji do otwartego tarasu daj$cego w lecie bezpo*redni
kontakt z zielon$ *cian$ parku, ma charakter klubowy
i cieszy si( zainteresowaniem m"odzie#y studenckiej.
Realizacja: wiosna 2009. Autorzy: arch. Tomasz Kapecki
i arch.Tomasz Wieja.

Biuro Projektów Architektonicznych 
i Wn(trz B19 Tomasz Kapecki
Tel. 12 638 67 15 

Architekci
Tomasz Kapecki
Tomasz Wieja

Tomasz Kapecki jest w"a*cicielem Biura Projektów Ar-
chitektonicznych i Wn(trz B19. Autor ponad 100 pro-
jektów, kilkudziesi(ciu realizacji, g"ównie obiektów u#y-
teczno*ci publicznej, w szczególno*ci szkolnictwa wy-
#szego. Adiunkt w Politechnice Krakowskiej na Wydziale
Architektury w Zak"adzie Projektowania Architektury
U#yteczno*ci Publicznej. Zapalony motocyklista.

Tomasz Wieja, adiunkt AGH i ASP w Krakowie. Autor 70
projektów i realizacji z architektury i architektury wn(trz.
Laureat nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków
za prac( naukow$. Opublikowa" 35 prac naukowych
z zakresu konserwacji zabytków i grafiki in#ynierskiej.
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków
Podziemnych Hades - Polska.
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Budynek biurowy w Brzesku

Dla potrzeb biurowca dla firmy Proster w Brzes-
ku, przebudowie uleg" istniej$cy przy trasie A4
budynek, który powsta" w latach 70. XX wieku.
By" to prosty budynek w formie „kostki”.  W pro-
jekcie istniej$ca kostka uleg"a rozbiciu poprzez
wprowadzenie  przenikaj$cego j$ „sze*cianu”
z fasadami aluminiowymi i s"upami. Zmieniono
usytuowanie wej*cia do budynku i wprowa-
dzono du#e przeszklenie istniej$cych otwo-
rów okiennych.

Pow. zabudowy 160,15 m kw., kubatura 1958 m
sze*c., inwestor: Firma Proster w Brzesku,
ul. G"owackiego.

Kontakt
Tel. 14 630 55 45
e-mail: arcada2@post.pl

Architekt 
Gra(yna K$dzierska

Mgr in#. arch. Gra#yna K(dzierska uzyska"a dy-
plom na Wydziale Architektury Politechniki &l$-
skiej w roku 1979. Wybrane projekty i realizacje:
przebudowa biurowca Zak"adów Gazowni-
czych w Jaros"awiu przy trasie A4, rozbudowa
budynku biurowego Zak"adów Gazowniczych
w Sanoku, przebudowa i projekty wn(trz cen-
trum dyspozytorni na zaporach wodnych:
w Ro#nowie, Czchowie, Solinie, Niedzicy, dys-
pozytorni Zak"adów Gazowniczych w Tarnowie,
w Jaros"awiu, w elektrociep"owni w Tychach,
przebudowa budynków o funkcji koszar woj-
skowych dla potrzeb centrum konferencyjne-
go wraz z zapleczem sypialnianym i gastrono-
micznym  w Wieluniu, projekt szko"y podsta-
wowej w Rzepienniku Marciszewskim, budowa
budynku wielorodzinnego w Tarnowie, budyn-
ki jednorodzinne, przebudowa budynku biuro-
wego w Brzesku.
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Budynek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego (etap III) 

Obiekt stanowi dope"nienie urbanistyczne Kampusu Kra-
kowskiej Akademii. Lekko faluj$ca forma budynku naturalnie
nawi$zuje do s$siednich bulwarów Wis"y. 4-kondygnacyjny
obiekt usytuowany na osi wschód - zachód wzd"u# zrealizo-
wanych wcze*niej budynków, zamyka rekreacyjn$ prze-
strze' wewn(trzn$ kampusu. 

Zespó" autorski: K. Kiendra (g"ówny projektant), M. Lipska, K.
Lipska-Opali'ska. Wspó"praca: I. Augustyn-Kiendra, W. Opa-
li'ski.

Agencja Projektowa Architektury Ekspo
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
e-mail: ekspo@ekspo.com.pl
www.ekspo.com.pl

Architekt 
Krzysztof Kiendra
Politechnika Krakowska Wydzia" Architektury (absolwent 1976).
Praca w krakowskim biurze Miastoprojekt - kontrakt w Algierii
poprzez Budimex (1983-1986), stypendium w Rzymie - Centro
Incontri e Studi Europei (1986), praca we Francji (Atelier a’Ar-
chitecture VIP) – 1988, od roku 1990 za"o#yciel i dyrektor Agen-
cji Projektowej Architektury „Ekspo”, status twórcy przyznany
przez Ministra Kultury i Sztuki  (1992), rzeczoznawca budowla-
ny w specjalno*ci architektonicznej (2005). Wa#niejsze realizacje:
biurowiec Cracovia Business Center (B"(kitek1998), kompleks
biurowy University Business Center w Warszawie (1997), Kam-
pus Krakowskiej Szko"y Wy#szej (2002 - 2008), Wydzia" Za-
rz$dzania i Komunikacji Spo"ecznej UJ (2009), wn(trza po-
dziemnych komór Kopalni Soli Wieliczka (2004-2008), hotele Tu-
rówka (2006) i Grand Sal w Wieliczce (2008), zespó" mieszka-
niowo-us"ugowy Garden Residence w Krakowie (2010).  

Nagrody i wyró#nienia: Projekt Roku 1998 Oddz. SARP Kraków
za salon samochodowy Chrysler-Jeep,  I nagroda w konkursie
Budowa Roku 1999 za siedzib( BRE Banku w Krakowie, Mis-
ter Ma"opolski 1998 za Cracovia Business Center, I nagroda w
konkursie Budowa Roku 2004 za Krakowsk$ Szko"( Wy#sz$
(etap 1), I nagroda w konkursie SARP za Rynek w Wieliczce 2006
rok, Nagroda im. Prof. Bogdanowskiego za Kampus Krakow-
skiej Szko"y Wy#szej - 2005 r., I nagroda w plebiscycie „Kraków
Mój Dom” w roku 2009 za Wydzia" Zarz$dzania i Komunikacji
Spo"ecznej UJ.
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Wydzia" Zarz$dzania i Komunikacji
Spo"ecznej Uniwersytetu Jagiello'skiego -
Kampus 600-lecia UJ

Budynek zlokalizowany zosta" w p"n.-wsch. cz(-
*ci Kampusu UJ w bezpo*rednim s$siedztwie
alei Wawelskiej, która tworzy g"ówn$ o* kom-
pozycyjn$ tego terenu. Obiekt skomponowany
zosta" z trzech cz(*ci: centralnej, mieszcz$cej
wielokondygnacyjny hall g"ówny i pomieszcze-
nia dydaktyczne, cz(*ci wschodniej, miesz-
cz$cej zespó" sal audytoryjnych i bibliotek(,
oraz cz(*ci zachodniej (wzd"u# al. Wawelskiej)
mieszcz$cej pomieszczenia dydaktyczne i po-
koje pracy. W elewacjach budynku zastosowa-
no materia"y wyst(puj$ce w obiektach Kampu-
su: tynk mineralny, ok"adziny z piaskowca, *lu-
sark( aluminiow$ i stolark( okienn$ drewnian$.
Realizacja 2007-2008 rok. 

Zespó" autorski: K. Kiendra (g"ówny projektant),
A. Reczek, W. Nowak, M. Lipska, M. Kiendra, I. Au-
gustyn-Kiendra (Agencja Projektowa Architektury
Ekspo na podstawie za"o#e' wst(pnych biura
Anshen Dyer - Londyn).

Agencja Projektowa Architektury Ekspo
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
e-mail: ekspo@ekspo.com.pl
www.ekspo.com.pl

Architekt 
Marcin Kiendra

Politechnika Krakowska Wydzia" Architektury –
absolwent 2004. Od 2004 praca w Agencji Pro-
jektowej Architektury Ekspo. Udzia" w projektach
i realizacjach: Wydzia" Zarz$dzania i Komunikacji
Spo"ecznej UJ w Krakowie (2007-2009), zabu-
dowa mieszkaniowo-us"ugowa Garden Resi-
dence w Krakowie (2008-2010). Nagrody i wy-
ró#nienia: nagroda sponsora za projekt na Bien-
nale Architektury w Krakowie (2000), I nagroda
w plebiscycie „Kraków Mój Dom” za Wydzia" Za-
rz$dzania i Komunikacji Spo"ecznej UJ w Kra-
kowie (2009).
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Multimedialne Muzeum Browaru -ywiec w -ywcu

Muzeum Browaru -ywiec to nietypowe miejsce,
w którym zwiedzaj$cy poprzez rozrywk( i zabaw(
poznaj$ jego histori(. W ramach opracowania pro-
jektowego, oprócz typowych projektów budowlanych
i wykonawczych, opracowano równie# scenariusze
zwiedzania, projekty ekspozycji multimedialnych, pro-
jekty scenograficzne i systemów informacji wizual-
nej. Powierzchnia u#ytkowa muzeum – 1526 m kw.,
kubatura  ponad 5000 m sze*c. Realizacja inwesty-
cji – Modulor sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca.

Modulor 
33-100 Tarnów, ul. Naj*wi(tszej Marii Panny 2a
Tel. 14 622 46 92, 627 25 79
www.modulor.com.pl

Architekt 
Hanna Katarzyna Kipiela

Arch. Katarzyna Kipiela jest absolwentk$ architektu-
ry i urbanistyki na Wydziale Architektury PK. Obrona
pracy: 1994. Przebieg kariery zawodowej: w latach
1995-2000 praca w Urz(dzie Miejskim w O*wi(cimiu
w Wydziale Architektury i Urbanistyki, od 2002 roku
- w firmie projektowo-wykonawczej „Modulor” sp.
z o.o., ul. N.M. Panny 2a w Tarnowie na stanowisku ar-
chitekta. Wa#niejsze projekty i realizacje: projekty bu-
dowlane, wykonawcze centrów dystrybucji produktów
Grupy Kapita"owej „Krosno” S.A. (w Kro*nie, Tarnowie,
Gdyni, Wroc"awiu, Mi'sku Mazowieckim),  projekt bu-
dowlany i wykonawczy Laboratorium Chemicznego
dla Elektrownii Stalowa Wola S.A., projekt budowlany
i wykonawczy wraz ze scenariuszem zwiedzania
multimedialnego Muzeum Browaru -ywiec dla Gru-
py -ywiec S.A. Browar w -ywcu, projekt auli dla Wy-
#szego Seminarium Duchownego w Tarnowie, projekt
budowlany i wykonawczy szatni pracowniczych i Po-
mieszcze' biurowych dla firmy Stalprodukt S.A. Boch-
nia, projekt przystosowania cz(*ci podziemnej przed-
si(wzi(cia, tj.: G"ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
szybu Carnall wraz z podszybiem oraz wyrobisk
"$cznikowych do potrzeb ruchu turystycznego w ra-
mach przedsi(wzi(cia pn. Europejski O*rodek Kultury
Technicznej i Turystki Przemys"owej w Zabrzu.
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Zespó" zabudowy mieszkaniowo-us"ugowej 
przy ul. Rusznikarskiej w Krakowie 

Zespó"  tworz$ trzy  siedmiokondygnacyjne obiekty
zlokalizowane w uk"adzie kwarta"owym. Powierzchnia
u#ytkowa  lokali us"ugowych i mieszkalnych wynosi
35000 m kw.  Na kondygnacji podziemnej zlokalizowa-
no wielostanowiskowe gara#e. W uk"adzie przestrzennym
i gabarytach zabudowa  harmonijnie uzupe"nia  istniej$-
ce obiekty. Spójne elementy detalu, kolorystyka, ok"adziny
elewacyjne oraz geometria dachów tworz$ jednorodn$
ca"o*%. Realizacja: rok 2000.

Biuro Rozwoju Krakowa SA
Tel. 12 411 20 22
e-mail: brksa@brk.com.pl
www.brk.com.pl

Architekt 
El(bieta Koterba

Architekt i urbanista. Dyplom uzyska"a w 1979 roku na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest autorem wie-
lu projektów zespo"ów zabudowy mieszkalno-
us"ugowej, m.in. przy ul. Srebrnych Or"ów (2003), ul. Ko-
szykarskiej (2004), ul. Komuny Paryskiej (2005), ul. Halszki
(2005), ul. Wielickiej (2006), ul. Zakrzowieckiej (2006-08),
ul. Walerego S"awka (2008), ul. Kamiennej (2009) oraz
obiektów u#yteczno*ci publicznej, m.in. zabudowy biurowej
przy ul. Kamiennej (2009) oraz przy ul. Wielickiej.  
Autorka licznych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta Krakowa i gmin o*ciennych, np:
Zabierzowa, Nowego Targu, w tym wyró#nionych mi-
nisterialnymi pierwszymi nagrodami za wybitne osi$g-
ni(cia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego
za plany miast: Zamo*cia i Tarnowa. Posiada rozleg"e do-
*wiadczenie zawodowe, wynikaj$ce z "$czenia dzia"al-
no*ci architekta i urbanisty, z zarz$dzaniem firm$ - pe"-
ni funkcj( prezesa zarz$du Biura Rozwoju Krakowa
S.A. - i prac$ spo"eczn$, co zaowocowa"o przyznaniem
w 2008 roku  Krakowskiego Dukata  w kategorii mene-
d#er firmy przez Krakowsk$ Izb( Przemys"owo Handlo-
w$ oraz honorowej odznaki ,,Za zas"ugi dla budownict-
wa“ przez Ministra Infrastruktury. 

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:39  Page 74



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR)GOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Zespó" budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Wi*niowy Sad w  Krakowie przy ul. Halszki/-aka

Projekt obejmowa" dwa czterokondygnacyjne budynki
mieszkalne wielorodzinne, z parkingiem podziemnym
wielostanowiskowym oraz gara#ami indywidualnymi.
Powierzchnia u#ytkowa ok. 5700 m kw., 100 lokali miesz-
kalnych. Elewacje zaprojektowano jako p"aszczyzny o czy-
telnym rytmie *cian, z prostym podzia"em okien oraz bal-
konów i wn(k balkonowych. Zastosowano akcenty w ko-
lorze czerwieni. Realizacja 2006-2007.

Biuro Rozwoju Krakowa SA
Tel. 12 411 20 22
e-mail: brksa@brk.com.pl
www.brk.com.pl

Architekt 
Kazimierz Koterba

Architekt i urbanista. Dyplom uzyska" na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej w 1982 roku.
W 1988 roku uko'czy" studia podyplomowe na Wy-
dziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest
równie# absolwentem Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie, st$d jego zainteresowania archi-
tektur$ sportow$ i rekreacyjn$. Wielokrotny laureat na-
gród ministerialnych za wybitne osi$gni(cia twórcze
w dziedzinie planowania przestrzennego, np. za pla-
ny Zamo*cia i Tarnowa oraz nagród ,,Budowa Roku“,
np. za I etap budowy osiedla -abiniec w Krakowie. Au-
tor licznych zrealizowanych w Krakowie projektów ze-
spo"ów zabudowy mieszkaniowo-us"ugowej, np: przy
ul. Srebrnych Or"ów, ul. Rusznikarskiej, ul. Koszykar-
skiej (osiedle mieszkaniowe dla osób niepe"nos-
prawnych), obiektów u#yteczno*ci publicznej oraz
planów zagospodarowania przestrzennego, np.: pla-
ny dla miasta Krakowa, miasta i gminy Wieliczki, Zie-
lonek, Alwerni, !$cka.
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Rozbudowa budynku Szko"y Podstawowej
nr 164 w Krakowie

Prezentowany obiekt stanowi rozbudow( bu-
dynku Szko"y Podstawowej nr 164 przy ul. Wy-
s"ouchów w Krakowie dla potrzeb Gimnazjum
Zgromadzenia Sióstr Naj*wi(tszej Rodziny
z Nazaretu. Obiekt zaprojektowany jest dla
150 uczniów, powi$zany komunikacyjnie i funk-
cjonalnie z istniej$cym budynkiem szko"y pod-
stawowej.  Pow. zabudowy 696,6 m kw.,  pow.
u#ytkowa 1728,5 m kw., kubatura 7769,0 m
sze*c.

Pracownia Projektowa Architektura 
Marta Kozielec
Tel. 12 630 23 55, 501 26 23 79
e-mail: architektura@architektura.margraf.pl

Architekt 
Marta Kozielec

Arch. Marta Kozielec dzia"a od 1991 roku, wy-
konuj$c projekty nowych obiektów oraz mo-
dernizacje (uprawnienia do wykonania prac
projektowych przy zabytkach nieruchomych
w specjalno*ci architektonicznej nr 65/95).
Arch. Marta Kozielec jest cz"onkiem Stowarzy-
szenia Architektów Polskich Oddzia" w Krakowie. 

Wa#ne projekty: realizacja pomnika „Fryderykowi
Chopinowi” (autorstwa Marii Jaremy) na Plantach
krakowskich - u zbiegu ul. Wi*lnej i ul. Francisz-
ka'skiej, 2006 rok,  II nagroda w konkursie na
projekt fontanny na Rynku G"ównym w Krakowie
(wraz z arch. Micha"em Nesselem i arch. Rafa-
"em Krawczykiem), 2008 rok.
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Budynek Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemy*lu

Budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Prze-
my*lu jest jednym z pierwszych w okresie po II wojnie *wia-
towej zrealizowanym nowym obiektem Muzeum Narodowego
w Polsce. W 2002 roku koncepcja architektoniczna KKM Ko-
zie' Architekci uzyska"a I nagrod( realizacyjn$ w konkursie
SARP.  Budynek muzeum to obiekt podpiwniczony,  trójkon-
dygnacyjny w cz(*ci  ekspozycyjnej oraz czterokondygnacyjny
w strefie zaplecza  administracyjno–pracownianego. Fort I to
strefa wej*ciowa, stanowi$ca na placu element niezale#ny, po-
wi$zana z g"ównym budynkiem muzeum zawieszonymi po-
mostami i przeszklon$ galeri$. Fort II to strefa zupe"nie za-
mkni(ta dla zwiedzaj$cych, zespolona z g"ównym korpusem.
Forty przekryto zielonymi tarasami, korpus ekspozycyjny
zwie'czony zosta" rytmem *wietlików. 

KKM Kozie' Architekci
31-039 Kraków, ul. Dietla 50/4
Tel. 12 296 23 10, 296 23 11
e-mail: biuro@kozien.pl

Architekt 
Magdalena 
Kozie!-Wo)niak

Dr in#. arch. Magdalena Kozie'-Wo+niak uzyska"a stopie'
magistra w 1994 roku, stopie' doktora w 2001 roku, broni$c
pracy doktorskiej „O czasie w architekturze”, pod promo-
torstwem prof. zw. dr. in#. arch. Wojciecha Buli'skiego. Ad-
iunkt w Katedrze Architektury U#yteczno*ci Publicznej In-
stytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Kra-
kowskiej. By"a uczestnikiem seminarium w Wielkiej Bryta-
nii, Greenich School of Architecture, London (1992), stu-
dentk$ w University of Tennessee, USA (1992/93), sty-
pendystk$ programu Tempus PHARE Kraków-Venezia-
Sewilla-Las Palmas we W"oszech, Instituto Universitario di
Architettura di Venezia (1995, 1996). Jest laureatk$ Sty-
pendium Miasta Krakowa dla M"odych Twórców w dziedzinie
architektury (1999). KKM Kozie' Architekci jest pracowni$
dzia"aj$c$ od 1996 roku. Specjalizuje si( w projektowaniu bu-
dynków u#yteczno*ci publicznej, a w szczególno*ci obiek-
tów kultury: m.in. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemy*lu, Teatru Muzycznego Capitol we Wroc"awiu, sie-
dziby PWST we Wroc"awiu, siedziby Radia Koszalin S.A. Pra-
cownia zwyci(#a"a w wielu konkursach architektonicznych,
ostatni z nich to Teatr Nowy w Warszawie.
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Zespó" budynków mieszkalnych 
przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie

Osiedle sk"ada si( z siedmiu budynków mieszkalnych
dwukondygnacyjnych z u#ytkowym poddaszem, jed-
norodzinnych w zabudowie bli+niaczej oraz wieloro-
dzinnych wraz z podziemnymi parkingami wielosta-
nowiskowymi. Zaprojektowano "$cznie 81 lokali miesz-
kalnych o powierzchni u#ytkowej ok. 5700 m kw..
Realizacja 2007-2009.

Biuro Rozwoju Krakowa SA
Tel. 12 411 20 22
e-mail: brksa@brk.com.pl
www.brk.com.pl

Architekt 
Ewa Kozio#-Taracha

Uko'czy"a studia na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej w 2001 roku. Praca dyplomowa zg"oszo-
na zosta"a do konkursu na Dyplom Roku im. Zbyszka
Zawistowskiego. Od czerwca 2003 roku zwi$zana z fir-
m$ Biuro Rozwoju Krakowa SA, kolejno na stanowis-
ku asystenta projektanta, a od 2008 roku na stanowisku
kierownika pracowni architektonicznej. Wspó"autorka
projektów zespo"ów zabudowy wielorodzinnej przy ul.
Koszykarskiej (2004), ul. Halszki (2005), ul. Wielickiej
(2006), ul. Zakrzowieckiej (2006-08), ul. Walerego
S"awka (2008), zabudowy biurowej przy ul. Kamiennej
(2009) oraz projektu zagospodarowania terenu dla cen-
trum handlowo-us"ugowego Bonarka City Center.
Wspó"autorka nagrodzonych prac konkursowych, m.
in. na budynek S$du Apelacyjnego w Krakowie (2005)
- II miejsce oraz Centrum Obs"ugi Inwestora w Krako-
wie (2008) - III miejsce, ul. Kopernika w Krakowie
(2010) II miejsce równorz(dne. Cz"onek MpOIA od 2006
r. 
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Wojewódzki S$d Administracyjny 
przy ul. Rakowickiej w Krakowie

Budynek nowej siedziby Wojewódzkiego S$du Admi-
nistracyjnego powsta" w miejscu, gdzie na prze"omie lat
50. i 60. XX wieku zlokalizowana by"a  placówka konsularna
Zwi$zku Radzieckiego, bezpo*rednio przy zabytkowym
budynku pa"acu Ma'kowskich. Budynek tworz$ dwa
skrzyd"a w kszta"cie litery „L“ o zró#nicowanej wysoko*ci.
Od strony ulicy Rakowickiej  budynek  nawi$zuje swoj$ wy-
soko*ci$  do zabudowy w pierzei ulicy. Od strony ogrodu
obni#ony zosta" o jedn$ kondygnacj(  w celu nawi$zania
wysoko*ci$  do gabarytów:)

pa"acu. Elewacje budynku wpisuj$ si( w  istniej$c$ lini( za-
budowy od strony ulicy Rakowickiej i tworzy now$ od stro-
ny ulicy Kurkowej. Projektowany budynek po"$czony zos-
ta" funkcjonalnie z pa"acem Ma'kowskich dwukondyg-
nacyjn$ przewi$zk$  w poziomie piwnicy i parteru. Autorzy:
arch. Witold Zieli'ski, arch. Wojciech Kozio". Wspó"praca:
arch. Adam Pabisek, arch. Filip Wojdak. Projekt wn(trz: arch.
Agnieszka Cwynar-!aska, arch. Marta Spodar.

Autorskie Studio Architektury Studio ZET
30-327 Kraków, ul. Jaworowa 33b
e-mail: biuro@asa-studiozet.pl
www.asa-studiozet.pl

Architekt 
Wojciech Kozio#

W 1983 roku uzyska" dyplom uko'czenia Wydzia"u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. W latach od 1983 do
1986 pracowa" na stanowisku asystenta projektanta w Biu-
rze Rozwoju Krakowa. W latach od 1988 do 1991 po od-
byciu rocznej praktyki zawodowej na budowie na stano-
wisku in#yniera budowy podj$" prac( w pracowni projek-
towej Przedsi(biorstwa Rewaloryzacji Zabytków na sta-
nowisku asystenta projektanta. Uprawnienia projektowe
uzyska" w roku 1988, a w 1994 roku uprawnienia kon-
serwatorskie do wykonywania prac projektowych przy
obiektach zabytkowych. W latach 1991 do 2004 jako g"ów-
ny projektant prowadzi" Pracowni( Projektow$ Rewalo-
ryzacji Zabytków sp. z o.o., pe"ni$c jednocze*nie funkcj(
prezesa zarz$du. Obecnie prowadzi w"asn$ pracowni( pro-
jektow$ pod nazw$ Pracownia Projektowa Rewaloryzacji
Zabytków z siedzib$ w Krakowie. 
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Budynek mieszkalny wielorodzinny przy 
ul. Jana Karola Chodkiewicza w Krakowie

Pi(ciokondygnacyjny budynek plombowy, nie-
podpiwniczony; ustawiony na ruszcie #elbeto-
wym posadowionym na palach. Front i oficyna
spi(te "$cznikiem komunikacyjnym. Na parte-
rze lokal u#ytkowy i gara#e (niezale#ne parko-
wanie spi(trzone z wykorzystaniem podno*-
ników hydraulicznych); powy#ej 32 mieszkania.
Powierzchnia ca"kowita:  2600 m kw. 
Projekt: 2001–2004, realizacja: 2004-2006. 
Inwestor: Zwierzyniecka Spó"dzielnia Miesz-
kaniowa, Kraków. 

Architekci Miko"ajski&Wiese
30-019 Kraków
ul. Mazowiecka 25              
Tel. 12 633 03 73

Architekt 
Maciej Kozub

Maciej Kozub urodzi" si( w 1959 roku w Chrza-
nowie; #onaty, 1 dziecko, od 1980 czynny za-
wodowo. 1983 – dyplom na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej w 1986 zak"a-
da w Krakowie biuro MK Architektoniczna Pra-
cownia Projektowa. Od 2000 sta"a wspó"praca
z biurem Architekci Miko"ajski & Wiese w Kra-
kowie.
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Budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Obopólnej w Krakowie

Pi(ciokondygnacyjny budynek plombowy. Mie-
*ci 18 mieszka' i 2 lokale u#ytkowe. W po-
dziemiu gara#. Powierzchnia ca"kowita:   2600
m kw. Jednostka projektowa: Architekci Miko-
"ajski&Wiese. Autorzy: Maciej Kozub, Marian Mi-
ko"ajski, konstrukcja: Jerzy Borkowski. Gene-
ralny wykonawca: Stan-Bud, Nowy Targ.

Architekci Miko"ajski&Wiese
30-019 Kraków
ul. Mazowiecka 25              
Tel. 12 633 03 73

Architekt 
Maciej Kozub
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Aran#acja Rynku w My*lenicach

Projekt i aran#acja Rynku w My*lenicach, wraz
z projektami ma"ej architektury, zosta" zrealizo-
wany w roku 2005. Dokumentacja obejmowa-
"a wykonanie szkiców koncepcyjnych i projek-
tów technicznych aran#acji powierzchni Rynku
z rozmieszczeniem ma"ej architektury oraz
propozycj$ wymiany nawierzchni i rewitalizacj$
zielonych skwerów otaczaj$cych Rynek. Do-
datkowo wykonano autorskie projekty siedzisk,
koszy, s"upków, kwiatonów, tablic informacyj-
nych, treja#y i pergoli, z bezpo*rednim nadzorem
ich realizacji. W projekcie dominuje genius loci.
Szkice koncepcyjne zosta"y wykonane in situ.

Pracownia Architektury i Rysunku 
Sandra Kronowska i Dariusz Kronowski
30-227 Kraków, ul. Grabowa 21/19
Tel. 692 415 013
www.pracownia-projekty.pl

Architekt 
Dariusz Kronowski

Mgr in#. arch. Dariusz Kronowski jest absol-
wentem Wydzia"u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Prowadzi z #on$ Pracowni( Archi-
tektury i Rysunku Sandra Kronowska i Dariusz
Kronowski s.c. Pisze artyku"y naukowe dla cza-
sopism, m.in. Przestrze' i Forma, Architectus,
Architektura Krajobrazu, Folia Turistica. Ostat-
nie projekty: aran#acja p"yty rynku dla My*lenic,
projekty domów jednorodzinnych pod Krako-
wem, projekt koncepcyjny hotelu w Podgórzu
przy ul. D$browskiego, projekt wn(trza restau-
racji „Pod Kasztanami” w Zabrzu, budynek
wielorodzinny w Krakowie, certyfikat energe-
tyczny dla salonu Mercedes w Krakowie.
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Budynek krytego basenu przy O*rodku
Opieku'czo–Rehabilitacyjnym dla Dzieci
i M"odzie#y Niepe"nosprawnej Caritas
Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach
Mokrych

Budynek krytego basenu powi$zany funkcjo-
nalnie z O*rodkiem Opieku'czo–Rehabilita-
cyjnym dla Dzieci i M"odzie#y Niepe"nospraw-
nej, wybudowany zosta" w celu prowadzenia za-
biegów i zaj(% hydroterapeutycznych. Obiekt
spe"niaj$cy warunki u#ytkowania przez osoby
niepe"nosprawne, rozszerzaj$cy dzia"alno*%
O*rodka Caritas Diecezji Tarnowskiej ukierun-
kowan$ na rehabilitacj( dzieci niepe"nospraw-
nych. Kompleks o*rodka w Jadownikach Mo-
krych dzia"a przy wsparciu nuncjusza apos-
tolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowal-
czyka. Obiekt oddany do u#ytkowania w 2007 r.
G"ówny projektant: mgr in#. arch. Adam Krzecz-
kowski. Zespó" projektowy: mgr in#. arch. Ja-
nusz Gawron, mgr in#. arch. Wies"aw Go"(-
biewski, mgr in#. arch. Tomasz Fudali. 

Biuro Projektów A&E Plus 
30-509 Kraków, ul. Kalwaryjska 7/12 
Tel./fax: 12 657 91 04
e-mail: ae_plus@o2.pl

Architekt 
Adam Krzeczkowski

Mgr in#. arch. Adam Krzeczkowski uzyska" dy-
plom na Wydziale Architektury PK w roku 1976.
Wybrane projekty i realizacje: budynek pla-
cówki terenowej KRUS w My*lenicach, hala ma-
gazynowa Oddzia"u Handlowego ZPH Stalpro-
dukt Wroc"aw–Kobierzyce, zak"ad produkcyjny
Tras Okna w Tychach, osiedle domów jedno-
rodzinnych Zarosie w Krakowie, budynek pa-
wilonu „B” O*rodka Opieku'czo-Wychowaw-
czego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadowni-
kach Mokrych, koncepcja architektoniczna
Centrum Biurowego Kamienna w Krakowie.
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Park za Maskalisem w Busku Zdroju

Park stanowi reprezentacyjny, publiczny salon
miasta, harmonijnie powi$zany ze starym Par-
kiem Zdrojowym. Jednocze*nie zachowuje
w"asny, niepowtarzalny charakter w duchu
postmodernistycznym. Zgodnie ze specyfik$
fito- i klimatoterapeutyczn$ uzdrowiska, posia-
da charakter spacerowy. Zagospodarowywany
teren ma powierzchni( 120 000 m kw. Autorzy:
Sabina Kuc, Wojciech Kurzeja (biuro: Team
s.c.). Projekt powsta" w roku 2005, realizacja –
2007.

Team
32-086 W(grzce, ul. Magiczna 22
Tel. 501 133 044
e-mail: sabinakuc@team.busko.pl

Architekt 
Sabina Kuc

Dr in#. arch. Sabina Kuc jest absolwentk$ Wy-
dzia"u Architektury Politechniki Krakow-
skiej. Obecnie - adiunktem w Katedrze Bu-
downictwa Ogólnego i Materia"ów Budow-
lanych Instytutu Projektowania Budowla-
nego. Prowadzi w"asn$ praktyk( projekto-
w$ w zespole z m(#em Wawrzy'cem Ku-
cem. Projektant, konsultant i sprawdzaj$cy
w Team s.c. Ostatnie projekty: O*rodek
Rekreacyjno–Sportowy w !aziskach Gór-
nych, zachodnia cz(*% Parku Zdrojowego
w Busku Zdroju, plac Uniwersa"u Po"anieckie-
go w Po"a'cu.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

W budynku powsta#y m. in.: sala konferencyjna na
100 osób, wypo$yczalnie, pracownie ksi%$ki mó-
wionej, pomieszczenia specjalne do przecho-
wywania starodruków, dwupoziomowa czytelnia
oraz mediateka, udost&pniaj%ca filmy, muzyk&,
gry komputerowe i programy do nauki j&zyków
obcych. Powierzchnia zagospodarowywanego te-
renu 11000 m kw., powierzchnia u$ytkowa 4200
m kw. Koszt inwestycji 14 mln z#. Obiekt dofi-
nansowany ze 'rodków unijnych. Autorzy: Waw-
rzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja (Biuro: Team s.c.).
Projekt powsta# w roku 2005, realizacja – 2008

Team 
32-086 W&grzce, ul. Magiczna 22
Tel. 502 394 836
e-mail: kuc@team.busko.pl

Architekt 
Wawrzyniec Kuc

Mgr in$. arch. Wawrzyniec Kuc jest absolwen-
tem Wydzia#u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Prowadzi w#asn% praktyk& projektow%
w zespole z $on% - Sabin% Kuc. G#ówny projek-
tant  wspólnie z Wojciechem Kurzej% w Team
s.c.. Ostatnie projekty: p#ywalnia miejska w Miel-
cu, budynek G#ównego Inspektoratu Sanitar-
nego w Warszawie, budynek Centrum Transferu
Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
Centrum Archeologii Podkarpacia w Rzeszowie.
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Parking wielopoziomowy z hal% gara$ow% w Tarnowie
przy ul. Bandrowskiego

Uwarunkowania lokalizacji - teren obejmowa# we-
wn&trzny naro$ny fragment posesji  o nieforemnym
kszta#cie, pozbawiony dost&pu do drogi publicznej.
Szczup#o'( miejsca wymusi#a lokalizacj& parkingu
w granicy. Za#o$enie funkcjonalne - zak#ada#o wpro-
wadzenie oddzielenia ruchu samochodów osobowych
klientów i pracowników firmy, dla których przeznaczo-
ne zosta#y trzy kondygnacje parkingowe (piwnice oraz
I i II pi&tro) od ruchu samochodów s#u$bowych, firmo-
wych, dla których przeznaczona zosta#a hala gara$owa
na parterze.   

Rozwi%zanie przestrzenne obiektu zak#ada#o upo-
rz%dkowanie przestrzeni posesji poprzez wytworzenie
centralnego wn&trza o kszta#cie prostok%tnego placu,
w stron& którego zwrócone s% g#ówne budynki biuro-
we inwestora. Dla samej bry#y parkingu przyj&to za#o-
$enie polegaj%ce na do'wietleniu wn&trza obiektu
'wiat#em dziennym, poprzez wykonanie kondygnacji
parkingowych z wewn&trznym atrium, pozwalaj%cym na
do'wietlenie obiektu od wewn%trz, przekrytego nad dru-
gim pi&trem dachem przeszklonym, a nad ogrzewan%
hal% gara$ow% parteru, 'wietlikiem wewn&trznym.

Obiekt przekazano do u$ytkowania w lutym 2009 roku.
Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze opraco-
wano w Biurze Projektów Zak#adów Azotowych Bipro-
zat–Tarnów. Autor: arch. Bogus#aw Kuzara, sprawdze-
nie: arch. Jerzy Skórka.

Biprozat–Tarnów
30-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 7
Tel. 14 637 33 26

Architekt 
Bogus!aw Kuzara

Arch. Bogus#aw Kuzara jest absolwentem Politechniki
Krakowskiej. Dyplom uzyska# w roku 1991 pod kierun-
kiem arch. dr. Przemys#awa Gawora. Od roku 1994 do
chwili obecnej jest pracownikiem Biura Projektów Za-
k#adów Azotowych w Tarnowie Biprozat–Tarnów
sp. z o.o.
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Siedziba firmy Herbewo w Krakowie

Przebudowa kamienicy mieszkalnej ze zmian%
sposobu u$ytkowania na biuro przy ul. Pr%d-
nickiej 4 w Krakowie. Istniej%ca kamienica
z okresu mi&dzywojennego zosta#a dostoso-
wana do potrzeb nowoczesnego biura po-
przez dobudow& windy zewn&trznej, przebu-
dow& przestrzeni wewn&trznej, adaptacj& pod-
dasza. Zaprojektowano reprezentacyjne, no-
woczesne  wn&trza, wykreowane w dialogu
z historycznym charakterem budynku. 

Autorzy: arch. Grzegorz Lechowicz, arch.
Sylwia Kasprzyk, arch. Maria Patraszewska.
Realizacja – 2008 rok.

Kontakt
e-mail: lechowicz.pracownia@gmail.com
Tel. 12 293 43 18

Architekt 
Grzegorz Lechowicz

Mgr in$. arch. Grzegorz Lechowicz jest absol-
wentem Wydzia#u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Prowadzi w#asn% dzia#alno'( projek-
tow%. Cz#onek Rady Okr&gowej Ma#opolskiej
Izby Architektów. Ostatnie projekty:  siedziba fir-
my Herbewo przy ul. Pr%dnickiej w Krakowie,
restauracja przy pl. Dominika)skim w Krakowie,
nadbudowa dla celów biurowych przy ul. Basz-
towej w Krakowie, rezydencja w Gaju. 
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Budynek hotelowo-mieszkalny w Ko'cielisku

Budynek oparty jest na rzucie fragmentu #uku
i przekryty wieloma p#aszczyznami za#amane-
go dachu. Dzi&ki swej organicznej formie wpisuje
si& p#ynnie w panoram& Tatr w tle.  Zosta# po-
sadowiony na ok. 100 palach wielko'rednico-
wych. Powierzchnia u$ytkowa oko#o 4200 m kw.

Autorzy: Piotr Leja, Marek Leja, konstrukcje –
Marian Siudut. Projekt powsta# w roku 2006, rea-
lizacja 2006-2008.

Fot.: archiwum autora

Pracownia Architektoniczna ARQ
e-mail: architekturaarq@poczta.onet.pl

Architekt 
Piotr Leja

Mgr in$. arch. Piotr Leja jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej.
Prowadzi w#asn% Pracowni& Architektoniczn%
ARQ w Zakopanem od 1999 roku. Ostatnie
wi&ksze projekty: budynek wielofunkcyjny w No-
wym Targu, budynek mieszkalno-us#ugowy
w Zakopanem, budynek pensjonatowy w Mu-
rzasichlu, budynek hotelowo-mieszkalny w Ko-
'cielisku.
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Zespó# obiektów II Katedry Chorób Wewn&trznych 
UJCM przy ul. Skawi)skiej w Krakowie

Na realizacj& zespo#u II Katedry z#o$y#a si& przebudowa i mo-
dernizacja zabytkowego, XIX-wiecznego budynku szpitala
oraz budowa  nowych obiektów, bezpo'rednio zwi%zanych
przestrzennie i funkcjonalnie z tym szpitalem. Projektowa-
nie sta#o si& poszukiwaniem równowagi pomi&dzy efek-
tywno'ci% technologiczn% i funkcjonaln%, a warto'ciami hu-
manistycznymi i estetycznymi, 'wiadomego d%$enia do
wzbudzenia odczu( architektury przyjemnej i przyjaznej. 

Autorzy: dr arch. Krzysztof Le'nodorski – g#. projektant,
arch. Witold Gaw#owski, dr arch. Krzysztof Lenartowicz.
Wspó#praca: arch. Krystyna Le'nodorska, arch. Andrzej
Walkowski, arch. Beata Wawrowska-Chmielek, arch. Ka-
tarzyna *ur.

Studio Archi 5
31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 20a /7
Tel./fax 12 633 13 50
e-mail: k.lesnodorski@sa5.krakow.pl

Architekt 
Krzysztof Le"nodorski

Dyplom (mgr in$. arch.) na Wydziale Architektury PK (1966),
doktorat (dr n. techn.) na Wydz. Architektury PK  (1976), sta-
tus twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1986). Od
roku 1966 do chwili obecnej nauczyciel akademicki, na
Wydz. Architektury PK i Wydz. Architektury Wn&trz ASP
w Krakowie. Od 1989 r. za#o$yciel i wspó#w#a'ciciel biura pro-
jektowego Studio Arch 5. Udzia# w konkursach architekto-
nicznych – 21 nagród i wyró$nie), w tym 10 pierwszych na-
gród. Najwa$niejsze wybrane projekty zrealizowane w ostat-
nich latach: Nigeria National Petroleum Corporation, Abu-
ja, Nigeria, Laboratoria Polsko-Ameryka)skiego Instytutu Pe-
diatrii UJCM, Kraków – Prokocim  O'rodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy PKO BP SA w Krynicy, zespó# obiektów II Ka-
tedry Chorób Wewn&trznych UJCM, Kraków ul. Skawi)ska,
Zak#ady Dziewiarskie Beau, Warszawa, I Oddzia# Banku PKO
BP SA, Kraków, ul. Wielopole – adaptacja i przebudowa bu-
dynku zabytkowego (I etap),  Zak#ad Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych Alpha, Dobczyce, Galeria Millenium Hall, Rze-
szów  (w trakcie realizacji), Cracovia Expo - Centrum Tar-
gowo-Kongresowe & Hotel*****, Kraków, ul. Centralna (pro-
jekt w trakcie opracowania).
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Architekt 
Piotr Lewicki

Dr in$. arch. Piotr Lewicki jest absolwentem Wydzia#u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990, dok-
torat 1999). W latach 1992-1999 pracowa# w Instytucie
Projektowania Urbanistycznego PK. W latach 2003-
2009 prowadzi# studio projektowe na Wydziale Archi-
tektury i Sztuk Pi&knych Krakowskiej Szko#y Wy$szej im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wspó#pracuje od
1988 z architektem Kazimierzem !atakiem, od roku 1995
w ramach renomowanej pracowni Biuro Projektów Le-
wicki !atak, posiadaj%cej wiele realizacji i nagrodzonej
w licznych konkursach architektonicznych.

Nowy plac Zgody – przebudowa placu Bohaterów
Getta w Krakowie

Po likwidacji getta w 1943 roku, na plac Zgody trafi#y nie-
potrzebne sprz&ty – wymowny 'lad nieobecno'ci ich
w#a'cicieli: Na placu Zgody niszczeje nieprzeliczona
ilo'( szaf, sto#ów, kredensów i innych mebli, przeno-
szonych nie wiadomo ju$ po raz który z miejsca na miejs-
ce, opisywa# aptekarz Tadeusz Pankiewicz.

Ca#e wn&trze placu opowiada o historii tego miejsca. Pa-
mi&( o tych, których ju$ nie ma, wyra$ona jest przez na-
gromadzenie zwyk#ych przedmiotów. Krzes#a, studnia
z pomp%, kosze na 'mieci, wiaty przystanków tramwa-
jowych, stojaki na rowery, nawet znaki drogowe, oprócz
codziennych funkcji u$ytkowych nabra#y aspektu sym-
bolicznego. Zastosowane materia#y to spatynowany
br%z, skorodowane $eliwo, ocynk, który matowieje, kost-
ka z szarego sjenitu i zwyk#y beton.

Autorzy: Biuro Projektów Lewicki !atak, architekci Piotr
Lewicki, Kazimierz !atak; wspó#praca: Marek Kami)ski,
Marcin Augustyn, Begoña Herrera Rodríguez, Przemek
Kaczkowski, Adam Monica, Tomasz Moskal, Witold
Opali)ski, Wojciech Pawlik, Kinga Raczak, Agnieszka Za-
j%czkowska oraz art. rze+biarz Karol Badyna.

Biuro Projektów Lewicki !atak
31-124 Kraków, ul. Dolnych M#ynów 7/7
Tel. 12 633 59 20, 601 474 927
www.lewicki-latak.com.pl
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Zespó# mieszkalno-us#ugowy Vis-á-Vis

Budynek stanowi domkni&cie naro$nika zabu-
dowy kwarta#owej. Forma i gabaryty obiektu na-
wi%zuj% do bry# budynków s%siaduj%cych. Wej-
'cie g#ówne zlokalizowano w cz&'ci 'rodkowej
naro$nikowej, prowadz%cej do dziedzi)ca we-
wn&trznego, który stanowi wspóln% przestrze)
rekreacyjno-komunikacyjn% dla mieszka)ców.
Pod budynkiem zlokalizowano dwupoziomowy
gara$ podziemny. Inwestor: Interbud Developer
sp. z o.o. Pow. u$ytkowa: 6 600 m kw. Projekt:
2006 – 2008. Realizacja: 2007 – 2008. 

Zespó# autorski: K. Kiendra, M. Lipska, K. Lips-
ka-Opali)ska, W. Opali)ski.

Agencja Projektowa Architektury Ekspo 
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
e-mail: ekspo@ekspo.com.pl
www.ekspo.com.pl

Architekt 
Marta Lipska

Mgr in$. arch. Marta Lipska - absolwentka Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej
(dyplom 1979), cz#onek Ma#opolskiej Okr&go-
wej Izby Architektów od 25.05.2002 r. Praca za-
wodowa: 1985 – 1990 roku Biuro Projektów Bu-
downictwa Ogólnego Miastoprojekt Kraków,
od 1990 Agencja Projektowa Architektury Eks-
po s.c. w Krakowie.

Udzia# w projektach i realizacjach: budynek
Krakowskiej Akademii (etap III), hotele - Turów-
ka oraz Grand Sal w Wieliczce,  budynek Wy-
dzia#u Zarz%dzania i Komunikacji Spo#ecznej UJ.
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Centrum biurowe Kazimierz w Krakowie

Budynek biurowy zosta# zrealizowany w Krakowie pomi&-
dzy ulicami Podgórsk% i G&si%, w bezpo'rednim s%siedz-
twie obiektu GTC - Galeria Kazimierz. Obiekt po#o$ony jest
nad Wis#% w blisko'ci centrum Krakowa. Budynek jest biu-
rowcem klasy A, z ofert% #%cznej powierzchni ca#kowitej
27 768,55 m kw. Obiekt ma kszta#t trójk%ta o bokach rów-
noleg#ych do ulic Podgórskiej, G&siej i 'ciany budynku galerii.
W parterze, oprócz powierzchni do wynaj&cia zlokalizowa-
no cz&'( recepcyjn% z przestronnym hallem, sal% konfe-
rencyjn% (z mo$liwo'ci% podzia#u na dwie mniejsze), kilka ma-
#ych sklepików oraz zespó# kawiarni z barem kanapkowym. 

Trzy skrzyd#a budynku obs#ugiwane s% poprzez 3 zespo-
#y komunikacji pionowej, ze schodami i dwoma windami
ka$dy. Dodatkowo, dwa d#u$sze skrzyd#a zaopatrzono
w dwie klatki schodowe pe#ni%ce rol& ewakuacyjn% i tech-
niczn%. Przestrze) biurowa na ka$dym pi&trze daje mo$-
liwo'( podzia#u w taki sposób, aby ka$da z nich posiada-
#a w#asny w&ze# sanitarno–socjalny oraz przestrze) dla
ewentualnej sali zebra). Dla pracowników i klientów za-
projektowano dwukondygnacyjny parking podziemny na
246 samochodów, dost&pny z ulicy G&siej.  

IMB Asymetria
31-144 Kraków, ul. Biskupia 1
Tel. 12 398 49 00, 12 398 49 04
www.imb.asymetria.pl 

Architekt 
Marek Lisowski

Dr in$. arch. Marek Lisowski – absolwent Wydz. Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. Adiunkt w Zak#adzie Ar-
chitektury U$yteczno'ci Publicznej Instytutu Projekto-
wania Architektonicznego. Zwi%zany z biurami archi-
tektonicznymi Aarcada, IPG, LG Asymetria, obecnie
IMB Asymetria. W zespole tych biur uczestniczy# w po-
wstaniu wielu obiektów handlowych, mieszkaniowych,
biurowych i innych u$yteczno'ci publicznej, a z $on% Bo-
gus#aw% zrealizowa# szereg obiektów w dziedzinie ar-
chitektury wn&trz. Najwa$niejsze to: Centrum Zako-
pianka, Plaza Kraków i Ruda ,l%ska, Galeria Krakowska,
Focus Park Rybnik, Plejada Bytom i Sosnowiec, CH Czy-
$yny wraz dworcem autobusowym, Centrum Biurowe
Kazimierz i wiele innych. Laureat kilku konkursów ar-
chitektonicznych, np. most Zwierzyniecki, Hala Olimpij-
ska w Krakowie, Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach i innych.
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Budynek Opery Krakowskiej

Kanw& kompozycji kompleksu budynków opery stanowi
dialog pomi&dzy „starym i nowym”; pomi&dzy zachowanym
budynkiem dawnej operetki a czerwon% bry#% nowego teat-
ru,  „opasan%” wst&g% zaplecza technicznego. Teatr symbo-
lizuje trzy sfery: tradycji, do'wiadcze) i ludzi. Przenikanie ze-
wn&trznej i wewn&trznej przestrzeni sta#o si& centralnym ele-
mentem konceptualnej architektury g#ównego budynku
opery. Zespó# autorski: dr Romuald Loegler (g#ówny projek-
tant), Tomasz Folwarski (architekt prowadz%cy), Grzegorz Dre-
sler, Piotr Urbanowicz, !ukasz Ruda, Agnieszka Soból. 

Atelier Loegler
31-014 Kraków, ul. S#awkowska 12
e-mail: office@loegler.com.pl 
www.loegler.com

Architekt 
Romuald Loegler

Dyplom i asystentura na Wydziale Architektury Politechni-
ki Krakowskiej (1964); cz#onek Stowarzyszenia Architektów
Polskich; uprawnienia budowlane (1970), praca w biurze pro-
jektowym prof. Karla Schwanzera - Wiede) (1973–1974),
partner Studia Pekki Salminena Helsinki (od 1983); za#o$y-
ciel i dyrektor biura Architektonicznego Atelier Loegler i Part-
nerzy (od 1987); status architekta twórcy; prezes krakow-
skiego Oddzia#u i wiceprezes Zarz%du G#ównego  SARP
(1985–1991), stopie) doktora nauk technicznych na Wy-
dziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1999). 

Wa$niejsze realizacje: ko'ció# B#. Królowej Jadwigi w Krakowie,
osiedle mieszkaniowe Na Skarpie, Pa)stwowa Wy$sza Szko-
#a Teatralna w Krakowie, Biblioteka Jagiello)ska III etap roz-
budowy,  Dom pogrzebowy Brama do miasta zmar#ych na
cmentarzu w Krakowie - Batowicach, Centrum Diagnostycz-
ne Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw#a II w Krakowie,
rozbudowa i modernizacja Mi&dzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie, Filharmonia !ódzka im. Artura Rubinsteina.

Wa$niejsze nagrody i wyró$nienia: Nagroda Honorowa Od-
dzia#u Krakowskiego SARP, za twórczo'( (1993); Nagroda
Honorowa SARP za ca#okszta#t twórczo'ci (1994); Nagro-
da Fritza Schumachera  Uniwersytet w Hanowerze (1994),
Finalista Nagrody Mies van der Rohe – Barcelona [1999), na-
groda I stopnia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa za Centrum Diagnostyczne Szpitala Specjalis-
tycznego im. Jana Paw#a II w Krakowie.
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Dom pod Ska#kami

Kameralny budynek us#ugowo-mieszkalny
w dzielnicy Pychowice, wpisuj%cy si& architek-
tonicznie w charakter lokalny, cechuje si& du$%
dba#o'ci% o detal i zastosowane materia#y. 

Autorzy: architekci Krzysztof !ab&dzki, Marcin
Paw#owski, Zofia Gadomska. Powierzchnia
u$ytkowa ok. 1500 m kw. Projekt 2003-2004, bu-
dowa 2004-2005.

Archimedia
e-mail: krzysztoflabedzki@architekci.pl 
www.archimedia.pl

Architekt 
Krzysztof #ab$dzki

Mgr in$. arch. Krzysztof !ab&dzki jest absol-
wentem Wydzia#u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Posiada uprawnienia, prowadzi wraz
ze wspó#pracownikami w#asn% firm& projekto-
w% Archimedia, realizuj%c% projekty przemy-
s#owe, mieszkaniowe, us#ugowe i zapewniaj%-
c% obs#ug& inwestycji budowlanych. Ostatnie
projekty: fabryka Lampre Polska w Kutnie, fab-
ryka Algibox PL w O#awie, fabryka Menci Polska
w Kleszczowie,  budynek jednorodzinny w Modl-
niczce, budynek wielorodzinny przy ul. Pa)skiej
w Krakowie.
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Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne
z gara$em podziemnym przy ul. !obzowskiej
22 w Krakowie

Projektanci zaproponowali zespó# trzech bu-
dowli z dwoma wewn&trznymi dziedzi)cami po-
mi&dzy nimi. Pierwszy budynek kontynuuje
pierzej& ulicy !obzowskiej, jest w skali s%sied-
niego (zarówno, co do bry#y, jak i detalu), dru-
gi istniej%cy budynek, z ca#kowicie przebudo-
wanym wn&trzem, pozosta# wolnostoj%cy i nie-
zmieniony zewn&trznie, trzeci za', przylegaj%c
do jednego ze skrzyde# ww. modernistycznego
budynku, utrzymuje jego skal&, charaktery-
styczne podzia#y oraz detale. Ca#o'( za#o$enia
jest sekwencj%: budynek, dziedziniec (#%cz%cy
si& optycznie z s%siednimi), nast&pny budynek,
ka$dy w troch& innym charakterze, ale z tych sa-
mych materia#ów.  

Autorzy: Biuro Projektów Lewicki !atak, archi-
tekci Kazimierz !atak, Piotr Lewicki. Wspó#praca
autorska: Mateusz Manecki,  Be goña Herrera
Rodriguez, Agnieszka Zaj%czkowska, Zbig niew
Piotrowicz, Anna Rytter.

Biuro Projektów Lewicki !atak
31-124 Kraków, ul. Dolnych M#ynów 7/7
Tel. 12 633 59 20, 601 474 927
www.lewicki-latak.com.pl

Architekt 
Kazimierz #atak

Mgr in$. arch. Kazimierz !atak jest absolwentem
Wydzia#ów Ar chitektury i Budownictwa L%do-
wego Politechniki Krakowskiej (dyp lomy 1990).
W latach 1992-1999 pracowa# w Instytucie
Pro jek towania Architektonicznego PK.

Wspó#pracuje od 1988 z architektem Piotrem
Lewickim, od roku 1995 w ramach renomo-
wanej pracowni Biuro Projektów Lewicki !atak,
posiadaj%cej wiele realizacji i nagrodzonej w licz-
nych konkursach architektonicznych.
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Dom w R%cznej

Dom w R%cznej (gmina Liszki) wpisuje si&
w kontekst otaczaj%cej go zabudowy zagro-
dowej i jednorodzinnej proporcjami bry#y, da-
chem z wyra+nie zaznaczon% lini% okapu oraz
u$ytym materia#em. Inspiracj% dla tych roz-
wi%za) by#y pobliskie zabudowania gospodar-
cze, wykonane w tradycyjnej konstrukcji szkie-
letowej – na s#upach murowanych z ceg#y wy-
pe#nionych drewnem. Dom zaprojektowano
na pod#u$nej dzia#ce przylegaj%cej krótszym bo-
kiem od strony zachodniej do drogi. Sze'cio-
metrowy trakt budynku pozwoli# na stworzenie
ogrodu od strony po#udniowej, na któr% dom
otwiera si& du$ym przeszkleniem cz&'ci wy-
poczynkowej jednoprzestrzennego wn&trza
parteru. 

Autor projektu: dr in$. arch. Patrycja Macie-
jowska-Haupt. Projekt powsta# w roku 2006.
Realizacja w latach 2006-2008. Powierzchnia
u$ytkowa:  180 m kw., powierzchnia dzia#ki: 18
arów.

Kontakt
e-mail: ph@pro.onet.pl
Tel. 604 361 049, 12 420 25 70

Architekt 
Patrycja
Maciejowska-Haupt

Dr in$. arch. Patrycja Maciejowska-Haupt pro-
jektuje od 1998 roku, wspó#pracuje z biurami ar-
chitektonicznymi, m.in.: Seruga&Seruga oraz L2.
Od 2002 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze
Kszta#towania ,rodowiska Mieszkaniowego
Wydzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej.
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    Wydzia# Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Jagiello)skiego

Budynek wzniesiono wzd#u$ nowo tworzonej alei Wawelskiej
– ci%gu pieszego Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwer-
sytetu Jagiello)skiego w Krakowie-Pychowicach. Sk#ada si&
z dwuipó#traktowych segmentów o wysoko'ci od 2 do 4 kon-
dygnacji naziemnych, które otaczaj% dwa nieznacznie zró$-
nicowane dziedzi)ce wewn&trzne. Dziedzi)ce zapewniaj%
'wiat#o dzienne we wszystkich pomieszczeniach u$ytkowych,
za' w korytarzach czyni% to ci%gi 'wietlików, na'wietli oraz
przeszklonych drzwi. Powierzchnie: dzia#ki 36.450 m kw.; za-
budowy 5.791,9 m kw.; netto - 16.724,4 m kw. Kubatura brut-
to - 71.047,6 m sze'c. Generalni projektanci: Les#aw Manecki,
Jerzy Gurawski. Wspó#pracownicy: Bo$ena Tomaszews-
ka-Kowalik, Jolanta Kulewicz, Magdalena ,lebioda, Anna
Kapinos. Projekt 2006 r., realizacja 2006-2008.

Architektoniczne Przedsi&biorstwo Us#ugowo-Handlowe
Budownictwa APP
31-072 Kraków, ul. Wielopole 1
Tel. 12 422 55 70 

Architekt 
Les!aw Manecki
Mgr in$. arch. Les#aw Manecki jest absolwentem Wydzia#u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. W 1961 roku podj%# pra-
c& w Krakowskim Biurze Projektowo-Badawczym Budow-
nictwa Przemys#owego. Równocze'nie prowadzi# zaj&cia dy-
daktyczne w Zak#adzie Architektury Przemys#owej Wydzia#u
Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1975 wyjecha#
do Francji, gdzie pracowa# w Societe D'Etudes et D'Equipe-
ments w Pary$u. W 1991 roku za#o$y# w#asn% autorsk% pra-
cowni& projektow% ARP, któr% prowadzi do dzi'. W pracowni
ARP, wraz z zespo#em, zaprojektowa# i zrealizowa# budynek
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akade-
mii Nauk w Krakowie, budynek mi&dzyuczelnianego Lotni-
czego Laboratorium Naukowo-Badawczego Politechniki Rze-
szowskiej i Politechniki Warszawskiej w Bezmiechowej, roz-
budow& hali sportowo-widowiskowej Torwar w Warszawie
(wraz z pracowni% PAB), budynek Wydzia#u Matematyki i In-
formatyki na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiello)skie-
go (wraz z Jerzym Gurawskim) oraz kilkadziesi%t innych bu-
dynków u$yteczno'ci publicznej. Aktualnie pracuje m.in. nad
projektem Ma#opolskiego Centrum Biotechnologii na terenie
III Kampusu Uniwersytetu Jagiello)skiego.
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Biurowiec firmy Ericpol Telecom 
przy ul. Dobrzy)skiego w Krakowie

Na czterech kondygnacjach o pow. 5.800 m kw. znajdu-
j% si& miejsca pracy dla prawie 600 osób. Parter mie'ci
hall g#ówny, kawiarni&, sale konferencyjne i pomieszcze-
nia techniczne, w tym przemys#ow% serwerowni&. Na pi&t-
rach pierwszym i drugim znajduj% si& przede wszystkim
pomieszczenia do pracy wraz z zapleczem sanitarnym
i socjalnym. Ostatnie, trzecie pi&tro to: pomieszczenia za-
rz%du, gabinety dyrektorów, ale równie$ pokój wypo-
czynkowy z wyj'ciem na taras, z którego rozci%ga si& wi-
dok na Wawel i stare miasto z jednej strony, a z drugiej na
klasztor kamedu#ów i otaczaj%ce miasto wzgórza. Projekt:
2008-2009, realizacja: 2009-2010.

Zespó# autorski: Ireneusz Krawiec, Bernard Marsza#ek,
Magdalena Rosa-Piechota, Jakub Gowin, Anna Ko#czak,
Krystian Mro$ek, Marek ,wierczy)ski.

PxM-Projekt-Po#udnie
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25
Tel. 12 634 07 08
fax 12 632 55 46

Architekci
Bernard Marsza!ek 
Ireneusz Krawiec

Arch. Bernard Marsza#ek jest absolwentem Wydzia#u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej (1994), z którego In-
stytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków by#
zwi%zany przez kolejne 4 lata w ramach studiów dokto-
ranckich. Od 1998 roku jest pracownikiem PxM-Projekt-
Po#udnie. Autor i wspó#autor wielu projektów, m.in.: biurowca
firmy Comarch (I etap), hali sportowej Politechniki Kra-
kowskiej w Czy$ynach, domu przy ul. Hoffmana w Krako-
wie, Galerii Wis#a w P#ocku i biurowca Ericpol Telecom.

Arch. mgr in$. Ireneusz Krawiec jest absolwentem Wydzia#u
Architektury Politechniki Krakowskiej. Cz#onek zespo#ów
projektowych Biura Rozwoju Krakowa, W-Arch, Celadyn
i Krawiec, Architekci. Obecnie, od roku 1998, pracuje
w PxM-Projekt-Po#udnie, gdzie realizowane s% projekty
obiektów us#ugowych, handlowych, przemys#owych i in-
frastruktury technicznej. Wa$niejsze projekty: Centrum
handlowe M1 w Krakowie, T#ocznia Olejów w Tychach, Ga-
leria Wis#a w P#ocku, budynek biurowy firmy Ericpol w Kra-
kowie, Biblioteka G#ówna Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
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Zespó# sakralny – ko'ció# i plebania
w Krakowie Witkowicach

Na form& architektoniczn% projektowanych
obiektów dominuj%cy wp#yw wywar#a istniej%-
ca XVII-wieczna barokowa kaplica p.w. 'w. Ma-
rii Magdaleny, która stanowi#a g#ówny element
kompozycji ca#ego za#o$enia. Obiekt oddany do
u$ytku w 2009 r.

Autorska Pracownia Architektoniczna
31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, 
Tel./fax: 12 638 48 55 
e-mail: tryglif@interia.pl

Architekt 
Joanna Matuszek

Joanna  Matuszek jest absolwentk% Wydzia#u
Architektury Politechniki Krakowskiej (1972-
1978). Posiada uprawnienia projektowo-bu-
dowlane oraz status architekta twórcy nadany
przez Ministra Kultury  w roku 1985. W latach 80.
zatrudniona w pracowni PA-F w Miastoprojek-
cie Kraków, a od 1990 roku prowadzi indywi-
dualn% dzia#alno'( projektow% wraz
z mgr in$. arch. Krystyn% So#haj Janczykowsk%
oraz mgr. in$. arch. Kazimierzem W&glarskim.

Autorska Pracownia Architektoniczna  – doro-
bek zespo#u obejmuje projekty i realizacje
obiektów sportowych, sakralnych, s#u$by zdro-
wia, mieszkaniowych wielorodzinnych i jedno-
rodzinnych,  przemys#owych, adaptacje i re-
waloryzacje obiektów zabytkowych oraz pro-
jekty wn&trz. Ostatnie projekty: zespó# basenów
krytych z zak#adem odnowy biologicznej AWF,
Kraków, projekt ko'cio#a i plebanii w Zakopanym
przy ul. Anta#ówka, przebudowa, rozbudowa
i odbudowa zespo#u dworskiego w Rogowie,
gmina Opatowiec woj. 'wi&tokrzyskie 
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Komenda Powiatowa Pa)stwowej Stra$y
Po$arnej w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Pa)stwowej Stra$y Po-
$arnej w Suchej Beskidzkiej zosta#a zrealizo-
wana w 2002 roku. Sk#ada si& z cz&'ci admi-
nistracyjno-socjalnej i gara$y wozów bojowych.
Kubatura wynosi 10000 m sze'c., a po-
wierzchnia u$ytkowa 2200 m kw. 

Konstrukcja budynku: 'ciany murowane z pus-
taków, fundamenty $elbetowe, stropy z p#yt ka-
na#owych, opartych na d+wigarach stalowych
i na s#upach stalowych. Wi&+ba drewniana
p#atwiowo-krokwiowa.

Firma Projektowa Urszula Mazur
31-055 Kraków, ul. Miodowa 5/1
Tel.: 606-896- 531
e-mail: ulamazur@op.pl

Architekt 
Urszula Mazur

Firma Projektowa Urszula Mazur dzia#a w Kra-
kowie od 1995 roku. Urszula Mazur jest wpisa-
na na list& cz#onków Ma#opolskiej Okr&gowej
Izby Architektów pod numerem MP-0390. Zaj-
muje si& g#ównie projektowaniem budynków
jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów
sakralnych i u$yteczno'ci publicznej. Ma na
swoim koncie takie realizacje, jak karczma
„Styrnol” w Zawoi, centrum handlowo-us#ugo-
we w Suchej Beskidzkiej, budynek plebanii
w Mordarce i wiele innych. 
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Budynek us#ugowo–biurowy 
Colosseum w Krakowie

Budynek wyró$nia si& szklanym $aglem, w któ-
rym mie'ci si& cz&'( biurowa, wznosz%cym si&
nad dwoma kondygnacjami cz&'ci niskiej o prze-
znaczeniu us#ugowo-handlowym. Fasada s#u-
powo–ryglowa cz&'ci biurowej zapewnia du$%
ilo'( 'wiat#a i daje wra$enie otwartej przestrze-
ni. !%czna powierzchnia u$ytkowa 7 000 m kw. 

Autorzy: arch. Pierdomenico Mazza, in$. Giu-
seppe Mazza, arch. Andrzej Chodorowski (biu-
ro: International Building sp. z o. o.). Projekt po-
wsta# w roku 2002, realizacja 2003 - 2006.

International Building
Tel. 12 661 78 00 
e-mail: biuro@ibuilding.pl 
www.ib-mazza.com

Architekt
Pierdomenico Mazza
Arch. Pierdomenico Mazza jest absolwentem
Wydzia#u Architektury Uniwersytetu w Wenecji.
Wykona# projekty budynków w Polsce, we W#o-
szech, Maroku, Senegalu, Arabii Saudyjskiej,
Egipcie i Libii. Razem z synem Giuseppem, ab-
solwentem Wydzia#u In$ynierii L%dowej Uni-
wersytetu w Padwie, prowadzi w Krakowie biu-
ro projektowe International Building. Ostatnie
projekty: kompleks mieszkaniowy Villa Verona
w Krakowie, zespó# mieszkalno–handlowo–
us#ugowy Rondo Verona we Wroc#awiu, budynki
mieszkalne Tarasy Verona i Torre Verona w Kra-
kowie. Idea dzia#alno'ci Studia Mazza polega na
wprowadzaniu w#oskiego stylu architektonicz-
nego z pe#nym szacunkiem dla kulturowej to$-
samo'ci kraju, w którym aktualnie pracuje. 

Polska, Dominikana, Arabia Saudyjska, Maroko,
Egipt, Libia, Senegal, to tylko niektóre kraje,
w których Studio  Mazza zrealizowa#o wa$ne
projekty, co 'wiadczy o tym, $e jako'( projek-
towania oraz konkurencyjno'( oferty pozwalaj%
na odniesienie sukcesu równie$ za granic%.
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Budynki mieszkalne 
Tarasy Verona w Krakowie
Inwestycja Tarasy Verona obejmuje dwa 14–
kondygnacyjne budynki o #%cznej powierzchni
u$ytkowej 18 000 m kw. Mieszkania zosta#y za-
projektowane w taki sposób, $e ka$de z nich ma
zapewniony widok na okolice kopca Ko'ciusz-
ki. Ponadto ka$dy pokój posiada przestronny
balkon. 
Autorzy: arch. Pierdomenico Mazza, in$. Giu-
seppe Mazza (biuro: International Building sp.
z o. o.). Projekt powsta# w roku 2006, realizacja:
2006 - 2009.

International Building
Tel. 12 661 78 00 
e-mail: biuro@ibuilding.pl 
www.ib-mazza.com

Architekt
Pierdomenico Mazza
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Przedszkole z funkcj% mieszkaln% w zespole
istniej%cych budynków Zgromadzenia Sióstr
S#u$ebniczek N.M.P

Prezentowany obiekt wchodzi w sk#ad rozbudo-
wywanego i modernizowanego zespo#u budynków
klasztoru Sióstr S#u$ebniczek Starowiejskich. Zrea-
lizowany fragment stanowi w cz&'ci parteru wy-
dzielon% przestrze) przedszkola dla oko#o 60 dzie-
ci, natomiast na pierwszym pi&trze i w przestrzeni
poddasza u$ytkowego zaprojektowano pomiesz-
czenia mieszkalne.

Konstrukcja zrealizowanego budynku oparta jest na
technologii $elbetowej i murowanej. Do licowania ze-
wn&trznego coko#ów u$yto naturalnego kamienia
oraz ceg#y klinkierowej do 'cian zewn&trznych.  Ko-
lorystyka stolarki  i naturalnych materia#ów wy-
ko)czeniowych zosta#a dopasowana do istniej%cej
kolorystyki zespo#u klasztornego. 

Inwestor: Zgromadzenie Sióstr S#u$ebniczek Sta-
rowiejskich N.M.P. – Prowincja Krakowska, Kraków,
ul. Kordylewskiego 12. Autorzy projektu: arch. Ma#-
gorzata Me#ges, arch. Hubert Me#ges, arch. Justyna
Tarajko. Konstrukcja: in$. Jan Kowalski. Pow. dzia#-
ki: 1610 m kw.; pow. zabudowy: 715 m kw., pow.
u$ytkowa 837 m kw.

Kontakt
32-067 Kraków, ul. Kasztanowa 8
Tel. 12 282 03 58, 606 229 416

Architekt 
Hubert Me!ges

Dr in$. arch. Hubert Me#ges jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej. Obec-
nie jest adiunktem w Instytucie Urbanistyki Poli-
techniki Krakowskiej. Prowadzi w#asn% pracowni&
projektow%. Jest projektantem, konsultantem,
sprawdzaj%cym. Jest autorem wielu projektów bu-
dynków mieszkalnych, u$yteczno'ci publicznej
i obiektów sakralnych.
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Zak#ad Ekstrudowania Aluminium 
w Chrzanowie

Niedoko)czona hala z lat 80., znajduj%ca si& na
terenie zak#adów Fablok, zosta#a w dwóch fa-
zach przebudowana na zak#ad ekstrudowania
(t#oczenia) profili aluminiowych. Wprowadzono
2 linie technologiczne o najwy$szym 'wiatowym
poziomie rozwi%za) technicznych. Komple-
ksowo zaprojektowano reprezentacyjn% cz&'(
administracyjn% zak#adu. Projekt: 1995-1996,
2005; Realizacja: 1996; 2005 – 2006. Inwestor:
Hydro Aluminium Chrzanów. Powierzchnia
u$ytkowa: 13800 m kw.

Jednostka projektowa: Architekci Miko#ajski &
Wiese, Kraków. Autorzy: Janusz Duli)ski, Maciej
Kozub, Marian Miko#ajski. Generalny wyko-
nawca: Dom-Bud Katowice (1996), Bipromet Ka-
towice (2005–2006). 

Architekci Miko#ajski&Wiese
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25 
Tel. 12 633 03 73

Architekt 
Marian Miko!ajski
Marian Miko#ajski urodzi# w 1959 roku w Kra-
kowie. Od 1980 czynny zawodowo. 1984 - dy-
plom na Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej, 1985-1988 asystent w Instytucie
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (Wy-
dzia# Architektury Politechniki Krakowskiej). Od
1987 zwi%zany z biurem Arkitekt Frithjof Wie-
se/Pride Arkitekter AS w Oslo, od 1992 wspó#-
w#a'ciciel biura Architekci Miko#ajski&Wiese
w Krakowie. Od roku 2001 pe#ni funkcj& konsula
honorowego Królestwa Norwegii w Krakowie,
cz#onek SARP.
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Zespó# budynków mieszkalnych
wielorodzinnych 
przy ul. Mieczys#awa Kar#owicza w Krakowie

Po#o$ony w centrum Krakowa zespó# miesz-
kaniowy, sk#ada si& z 4 budynków mieszcz%-
cych 79 mieszka), lokale u$ytkowe i dwupo-
ziomowy gara$ podziemny na 87 samochodów.
Projekt w nawi%zaniu do wcze'niejszej koncepcji
urbanistycznej prof. arch. A. Wyrzykowskiego
i arch. M. Roga (nagroda III stopnia w ogólno-
polskim konkursie PZiTB Budowa Roku 2008).
Projekt: 2003-2005, realizacja: 2006-2009. In-
westor: ZSM-B Piast w Krakowie. Pow. ca#kowita:
10000 m kw.

Jednostka projektowa: Architekci Miko#aj-
ski&Wiese, Kraków. Autorzy: Maciej Kozub,
Marian Miko#ajski. Konstrukcja: Wies#aw Jokiel.
Generalny wykonawca: Dom-Bud  Kraków.

Architekci Miko#ajski&Wiese
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25 
Tel. 12 633 03 73 

Architekt 
Marian Miko!ajski
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Przebudowa silosów zbo$owych na budynek
mieszkalny w Sinsen k. Oslo (Norwegia)

Przebudowa zabytkowego magazynu zbo$o-
wego i silosów na cele mieszkalne. Zastosowa-
no nietypowe rozwi%zania konstrukcyjne, po-
zwalaj%ce na wprowadzenie funkcji mieszkalnych
w tuby silosów i podwójn% szklan% 'cian& kur-
tynow%. !%cznie na 14 kondygnacjach powsta-
#o 160 mieszka), a poni$ej dwupoziomowy ga-
ra$ podziemny. Projekt reprezentowa# Norwegi&
na przegl%dzie Unii Europejskiej „Europa Nostra
2004”. Projekt: 2000-2002, realizacja:  2003-2004.
Inwestor: Inka Eiendom AS w Oslo. Jednostka
projektowa: Pride Arkitekter AS, Oslo. Po-
wierzchnia ca#kowita: 19500 m kw.

Autorzy: Frithjof Wiese – g#ówny projektant, Sta-
nis#aw De)ko, Peter Hamilton, Robert Kuzianik,
Marian Miko#ajski. 

Architekci Miko#ajski&Wiese
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25 
Tel. 12 633 03 73 

Architekt 
Marian Miko!ajski
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Zespó# pi&ciu budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w Jerzmanowicach k. Krakowa

Przedstawiany zespó# mieszkalny jednorodzinny
sk#ada si& z pi&ciu domów jednorodzinnych, wol-
nostoj%cych, parterowych z poddaszem u$ytko-
wym, zlokalizowanych w miejscowo'ci Jerzma-
nowice. Zabudowa charakteryzuje si& tradycyjn%
form%, detalem nawi%zuj%cymi do jurajskiej okoli-
cy, w której jest zlokalizowana. Przy ka$dym z do-
mów znajduje si& ekologiczna biooczyszczalnia
'cieków. Ka$dy z budynków mieszkalnych ma
powierzchni& u$ytkow% wynosz%c% 237,57 m kw.
oraz kubatur& 1 425,40 m sze'c. Zespó# mieszkalny
zosta# zrealizowany w latach 2008-2009. Autorzy:
Tomasz Mroczka, sprawdzaj%cy Andrzej Rymar-
czyk.

Pracownia Projektowania Architektonicznego
30-138 Kraków, ul. Olkuska 10
Tel. 12 637 15 98
e-mail: ppa@ppa.com.pl

Architekt 
Tomasz Mroczka

Mgr in$. arch. Tomasz Mroczka jest absolwentem
Wydzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej.
Obecnie pracuje na stanowisku projektanta ar-
chitektury w biurze projektowym Pracownia Pro-
jektowania Architektonicznego. W ramach swojej
dzia#alno'ci Pracownia wykonuje projekty bu-
dynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, bu-
dynków us#ugowych, przebudowy obiektów za-
bytkowych oraz projekty aran$acji wn&trz. Ostat-
nio zrealizowane projekty przez zespó# projekto-
wy Pracowni Projektowania Architektonicznego to:
domy mieszkalne jednorodzinne w Krakowie, ze-
spó# budynków wielorodzinnych w Gorlicach, dom
zakonny ksi&$y Rogacjonistów przy ul. Faustyny
w Krakowie–!agiewnikach, budynek mieszkalny
przy ul. Ks. Kusia w Krakowie, przebudowa ka-
mienicy przy ul. Radziwi##owskiej (róg Lubicz)
w Krakowie, przebudowa kamienicy przy al. Kra-
si)skiego w Krakowie, wn&trza hotelu „Logos”,
wn&trza hotelu „Benefis” w Krakowie.
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Projekt konserwatorski rekonstrukcji i rewitalizacji parku
w Wilanowie

Park Wilanowski stanowi integraln% cz&'( królewskiego za-
#o$enia pa#acowo-ogrodowego w Wilanowie. Na terenie 45 ha
znajduj% si& ogrody w ró$nych stylach: ogród barokowy,
neorenesansowy, ró$any, angielski ogród krajobrazowy oraz
park krajobrazowy angielsko-chi)ski. Zespó# w sk#adzie: dr hab.
in$. arch. Zbigniew Myczkowski prof. PK – generalny projek-
tant, mgr in$. arch. arch. J. Wowczak, E. Wowczak – architekci
prowadz%cy, mgr in$. J. Grabczak-Jarosz, in$. E. Zborowska-
Bemer – projekt zieleni, mgr hist. R. Marcinek – studia histo-
ryczne, mgr in$. in$. A. B%k, N. Jakubas, A. Maj - wspó#praca. 

Autorska Pracownia Projektowa
30-812 Kraków, ul. Bie$anowska 46
Tel. 12 658 43 95

Architekt 
Zbigniew Myczkowski

Profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej, dr hab.
in$. arch. Zbigniew Myczkowski – kierownik Zak#adu Krajob-
razu Otwartego i Budowli In$ynierskich w Instytucie Architek-
tury Krajobrazu PK. Autor i wspó#autor ponad stu pi&(dziesi&-
ciu publikacji oraz ponad dwustu studiów i projektów z zakre-
su ochrony i kszta#towania obszarów chronionych i krajobra-
zu. Wspó#autor dokumentacji wpisu na ,wiatow% List& Dzie-
dzictwa UNESCO podkarpackich ko'cio#ów drewnianych
(wpisanych 03.07.2003). Wspó#autor (z J. Bogdanowskim, 1991)
projektu rewaloryzacji Królewskich Ogrodów w Niepo#omicach.
Cz#onek Pa)stwowej Rady Ochrony Przyrody przy Minist-
rze ,rodowiska (2004 – 2014) oraz Rady Ochrony Zabytków
przy Ministrze Kultury (2004 – 2007), Komitetu Ochrony Przy-
rody przy Prezydium PAN (2006-2012). Rzeczoznawca Mi-
nistra Kultury, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
w zakresie architektury, urbanistyki, krajobrazu kulturowe-
go, bieg#y Ministra ,rodowiska i Wojewody Ma#opolskiego
w zakresie ochrony przyrody, cz#onek Ma#opolskiej Izby Ar-
chitektów i Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.
Dwukrotnie nagrodzony Z#otym Medalem Ministra Kultury
i Sztuki za dzia#alno'( na rzecz ochrony zabytkowych par-
ków i ogrodów (1986, 1988), Br%zowym Medalem Ministra
Kultury Gloria Artis – Zas#u$ony Kulturze (2005), laureat na-
grody i medalu im. Prof. Gerarda Cio#ka za zas#ugi w dzie-
dzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problema-
tyki w kraju i zagranic% (2005).
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Zespó# Krytej Uje$d$alni i budynków stajennych w stadni-
nie koni w Janowie Podlaskim 

Obiekty stajni i uje$d$alni usytuowane s% w Parku Krajob-
razowym zakola Bugu oraz w strefie konserwatorskiej ist-
niej%cych obiektów stajennych z pocz%tku XIX w. na terenie
stadniny. Budynki zrealizowano w 2006 r. Osi% kompozy-
cyjn% budynku uje$d$alni zosta#a wybrana aleja grabowa
w parku na terenie stadniny. Architektura budynku nawi%-
zuje do klasycystycznych obiektów usytuowanych w s%-
siedztwie. Pole jazdy w hali spe#nia warunki dla mi&dzyna-
rodowych zawodów w obiektach krytych i wynosi 36x68 m
i wys. 7 m. Hala przekryta konstrukcj% z drewna klejonego
o rozpi&to'ci 45 m mie'ci widowni& na ok. 600 osób oraz
pomieszczenia reprezentacyjne, 2 sale konferencyjne oraz
zaplecze socjalne. Budynki stajni nawi%zuj% architektur% do
istniej%cych budynków tzw. stajni prywatnych z 1825 r. W rea-
lizacji obiektów zastosowano tradycyjne materia#y, a w wy-
ko)czeniu nawi%zano do istniej%cych w otoczeniu  obiek-
tów, wpisanych w tradycj& i histori& Janowa.

NC Architekci
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 28/15
Tel.12 429 21 00, fax. 12 631 00 60
e-mail: nca@ncarchitekci.pl     www.ncarchitekci.pl

Architekt 
Stanis!aw Nesterski

Mgr in$. arch. Stanis#aw Nesterski jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej. Prowadzi
w#asn% praktyk& od 1992 r. jako Pracownia Projektowa Ar-
chitraw. Od 2003 r. wspólnie z arch. Grzegorzem Czuchr%
prowadz% Biuro Projektowe NC Architekci s.c. W okresie
dzia#alno'ci zrealizowa# wiele obiektów handlowych, u$y-
teczno'ci publicznej, przemys#owych oraz mieszkanio-
wych, m.in. Centrum Handlowe M-1 w Krakowie, obiekty
handlowe dla Ahold-Polska,  rozbudowa Instytutu Eks-
pertyz S%dowych w Krakowie, kryta uje$d$alnia koni
wraz z budynkami stajennymi w stadninie koni w Janowie
Podlaskim, Drukarnia Polsko-Ameryka)ska Donneley
w Krakowie, przebudowa budynków fabryki samochodów
Star w Starachowicach dla firmy Man, rozbudowa kom-
pleksu produkcyjno-magazynowego dla firmy Bakallan
w Janowie Podlaskim, budowa osiedli Przewóz i ,liczna
w Krakowie dla Instal Kraków SA oraz projekty wn&trz do
niektórych wykonywanych projektów. 
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Modernizacja i remont 
Domu Kultury Sokó# w Trzebini 

Budynek d. Towarzystwa Gimnastycznego So-
kó#  sk#ada# si& z historycznego budynku Sokolni
(pod ochron% konserwatorsk%) oraz  z prowi-
zorycznej sali kinowej. Modernizacja obj&#a
renowacj& obiektu historycznego, rozbiórk&
sali kinowej i realizacj& nowej  sali (kinowo-teat-
ralno-konferencyjnej) z zapleczem socjalnym
(szatnie, garderoby, sale (wicze)) i restauracj%.
Mie'ci si& tu kino z kameraln% sal% (217 miejsc),
scena z pe#nym zapleczem i wyposa$eniem
teatralnym oraz cz&'( dydaktyczno-administ-
racyjna mieszcz%ca kilka pracowni zaj&cio-
wych dla m#odzie$y. 

Lokalizacja na ty#ach obiektu w#asnego par-
kingu (60 miejsc parkingowych).  Doj'cie do  bu-
dynku pasa$em wzd#u$   s#upów arkady 'wiet-
lnej b&d%cej t#em dla dekoracji inscenizacji
plenerowych. 

Wn&trza: arch. Gra$yna Kaczmarek
(www.studiozebrra.pl), konstrukcja: in$. Józef
Plata. 

Fot.: K. Malczyk

Maciej Nitka Pracownia Architektury
32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Szpitalna 18
Tel. +48 32  623 15 02
e-mail: maciej.nitka@wp.pl
www.maciejnitka.com

Architekci 
Maciej Nitka
Wojciech Wierdak

Arch. Maciej Nitka -  absolwent Wydzia#u Archi-
tektury PK, praca w firmach architektonicznych
i budowlanych w Lublinie i Krakowie; od 1991 pra-
cownia autorska;  www.maciejnitka.com

Arch. Wojciech Wierdak – absolwent Wydzia#u Ar-
chitektury PK, praca w biurze projektowym i fir-
mie budowlanej w Kro'nie, w latach 1990-1991
wojewódzki konserwator zabytków w Kro'nie, od
1991 pracownia autorska; www.wierdak.com.pl
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Hotel Turówka w Wieliczce wraz z cz&'ci%
basenow% i rekreacyjn%

Hotel Turówka powsta# w wyniku rekonstrukcji
i przebudowy budynku zabytkowego z po-
cz%tków XIX wieku, z zachowaniem charakteru
i gabarytu oryginalnej bry#y. Cz&'( rekreacyjn%
hotelu - basen wraz z zapleczem – zlokalizo-
wano w wolnostoj%cym budynku na rzucie
ko#a, po#%czonym z hotelem przej'ciem po-
dziemnym. Bry#a obiektu basenu pokryta p#as-
k% kopu#% stanowi rodzaj przeszklonego pawi-
lonu neutralnego w formie w stosunku do za-
bytkowej bry#y hotelu. Inwestor: Turówka
sp. z o.o. Zespó# autorski: architekci Krzysztof
Kiendra, Marta Lipska, Witold Nowak, Adam Re-
czek (Agencja Projektowa Architektury Ekspo
s.c.). Realizacja: 2003 – 2006.

Agencja Projektowa Architektury Ekspo
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
e-mail: ekspo@ekspo.com.pl
www.ekspo.com.pl

Architekt 
Witold Nowak

Absolwent Wydzia#u Architektury Politechniki
Krakowskiej. Posiada uprawnienia do projek-
towania w obiektach zabytkowych. Cz#onek
Ma#opolskiej Izby Architektów. Przebieg pracy
zawodowej: Miejskie Biuro Projektów w Krako-
wie (od roku 1983), od roku 1991 Agencja Pro-
jektowa Architektury Ekspo w Krakowie. Wa$-
niejsze projekty i realizacje: BPH S.A. w Krako-
wie, Cracovia Business Center w Krakowie,
siedziba BRE S.A. w Krakowie, Hotel Turówka
w Wieliczce  (2002 – 2006), Wydzia# Zarz%-
dzania i Komunikacji Spo#ecznej Uniwersytetu
Jagiello)skiego. 
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Centrum administracyjno-konferencyjne
firmy Comarch S.A. w Krakowie–Czy$ynach

Centrum administracyjno-konferencyjne firmy Comarch
S.A. w Krakowie-Czy$nach przy al. Jana Paw#a II, jest integraln%
cz&'ci% kompleksu budynków biurowych, zrealizowanych
przez Comarch na podstawie projektów wykonanych w Atrium.
Powi%zane ze sob% budynki o ró$nej funkcji tworz% czworo-
bok z wewn&trznym, przeszklonym atrium. Centrum sk#ada
si& z budynku zarz%du, budynku szkoleniowego, biurowego,
restauracji „Open Source” dla pracowników firmy i go'ci z ze-
wn%trz. W przeszklonym atrium urz%dzane s% równie$ spot-
kania i konferencje. ,ciany zewn&trzne i wewn&trzne budyn-
ku ob#o$ono p#ytami kamiennymi. Wn&trza zaprojektowane
przez: Agnieszk& Cwynar i Mart& Spodar, podnosz% rang& sie-
dziby firmy. ,ciany budynku zarz%du i atrium zdobi% malowid#a
wykonane r&cznie przez arch. Rycha Paprockiego wg obra-
zów arch. Rafa#a Olbi)skiego. Projekty i realizacje zespo#u bu-
dynków biurowych oraz Centrum powsta#y zgodnie ze wska-
zówkami, przy twórczym zaanga$owaniu inwestora. 

Projektanci: architekci Krystyna Nykli)ska, Igor Pacanowski,
Ewa Skimina-Podolak. Wspó#praca: Beata Akowacz, Marek
Dormus, Zbigniew Hudzik, Wojciech Kurkiewicz. Projekt
wn&trz: Agnieszka Cwynar, Marta Sporad. Konstrukcja:
Biuro Konstrukcyjne GSBK prof. Jan Grabacki. 

Atrium Pracownia Architektoniczna
30-307 Kraków, ul. Baryka 26
Tel. 12 267 77        94

Architekt 
Krystyna Nykli%ska

Mgr in$ arch. Krystyna Nykli)ska po uzyskaniu dyplomu pra-
cowa#a w katedrze prof. Tomasza Ma)kowskiego, pod kierun-
kiem prof. Zofii Nowakowskiej na Wydziale Architektury PK. Od
1998 r. rozpocz&#a prac& w Pracowni Architektonicznej Atrium,
we wspó#pracy z arch. Ew% Skimin%-Podolakow% przy projek-
towaniu m.in.: kompleksu budynków biurowych firmy Comarch
S.A. na terenie SSE w Krakowie–Czy$ynach, Centrum Sportu
i Rekreacji dla studentów PK w Krakowie–Czy$ynach, rezyden-
cji przy ul. Hofmana w Krakowie. We wspó#pracy z architektami:
Zbigniewem Hudzikiem, Markiem Dormusem, Igorem Paca-
nowskim uczestniczy#a w projektowaniu przebudowy hali lo-
dowiska przy ul. Siedleckiego w Krakowie, koncepcji stadionu Cra-
covii przy ul. Ka#u$y, zagospodarowania terenów Cracovii przy
ul. 3. Maja w Krakowie.
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Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

G#ówn% ide% kompozycji przestrzeni muzeum jest zmien-
no'( formy architektonicznej, która 'wiadczy o ci%g#o'ci
pa)stwa polskiego, o trwaniu w tradycji, przy jednoczesnym
zastosowaniu wspó#czesnego rozwi%zania. Formy uzu-
pe#niaj%c si& wzajemnie tworz%c jedn% kontrastow% kom-
pozycj&, gdzie stare zosta#o odrestaurowane w klimacie
podnios#ej powagi, a nowe to wspó#czesne rozwi%zanie sta-
nowi%ce symbol nadziei na lepsze jutro. 

Studio Architektoniczne Wojciech Obtu#owicz
30-063 Kraków, ul. Oleandry 2
Tel./fax        12 292 76 16

Architekt 
Wojciech Obtu!owicz

Arch. Wojciech Obtu#owicz jest absolwentem Wydzia#u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej (1962). Prezes Studia  Ar-
chitektonicznego.  Radny Rady Miasta Krakowa w latach
1998-2002. Przewodnicz%cy Komisji Planowania Prze-
strzennego UMK, architekt Miasta Krakowa - pe#nomocnik
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Architektury 2000-2001,
przewodnicz%cy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznej UMK 2000-2001.  Redaktor 2 ksi%$ek: „Mo-
derni'ci Krakowscy” i „Moderni'ci 2000”. Zrealizowane pro-
jekty to m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego (2006),
Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego w Katedrze Polo-
wej w Warszawie (2010), hotel Radisson SAS w Krakowie
(2002), stadion pi#karski Wis#y Kraków (1996-2010), Kar-
melita)ski Instytut Duchowo'ci (2001), S%d Apelacyjny
i Okr&gowy w !odzi (2010), Com-Com Zone M#odzie$owe
Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie (2009), most na
Wi'le w miejscowo'ci Koszyce (2002), Polski Pawilon Expo
Hannover (2000), S%d Okr&gowy w Kro'nie (1998), S%d
Okr&gowy Krakowie (1999),  rewitalizacja pa#acu Lasockich
i budowa siedziby zarz%du firmy Hydrotrest SA Kraków
(1999), zespó# mieszkaniowy w Starej Mi#osnej k.Warsza-
wy 2000, siedziba Banku ,l%skiego w Krakowie (2000), sa-
lon samochodowy Peugeot w Krakowie (2000). Wa$niejsze
wyró$nienia: nagroda I stopnia Ministra Budownictwa za Mu-
zeum Powstania Warszawskiego oraz I nagroda w ogól-
nopolskim konkursie architektonicznym (2006); Honorowa
Ogólnopolska Nagroda SARP za ca#okszta#t twórczo'ci ar-
chitektonicznej przyznawana przez Zarz%d G#ówny Sto-
warzyszenia Architektów Polskich (1998).

113

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:45  Page 113



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR"GOWA IZBA ARCHITEKTÓW114

Projekt ko'cio#a parafialnego 
w Gorlicach p.w. ,w. Jadwigi Królowej

Obiekt wkomponowano w 'ródmie'cie Gorlic,
bry#a nawi%zuje do tradycji lokalnych wielu kul-
tur i wyzna). Prace projektowe i realizacyjne
wn&trza, urbanistyka trwaj% do dnia dzisiej-
szego. Konstrukcja tradycyjna $elbetowa, wy-
lewana, ramowa, trzynawowa, oparta o wyko-
rzystanie konstrukcji #uków rozpartych na s#u-
pach tworz%c sklepienie. Pokrycie blacha mie-
dziana, elewacja, wykladzina kamienna, pia-
skowiec. Powierzchnia u$ytkowa: 2700 m kw.,
kubatura 25600 m sze'c.

Kontakt
33-300 Nowy S%cz, ul. Gucwy 9
Tel. 18 442 76 47, 600 98 76 76

Architekt 
Jan Okowi%ski

Architekt Jan Okowi)ski jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechnki Krakowskiej
(1973). Praca zawodowa: pracownia Erik Krok-
stem w Helsinkach, Miastoprojekt Radom, In-
stytut Urbanistyki Wydzia#u Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, Wojewódzkie Biuro Pro-
jektów w Nowym S%czu,  Pracownia Projekto-
wa Jan Okowi)ski (od roku 1983).

Wa$niejsze prace konkursowe: projekt kon-
kursowy na Teatr Opery w Katowicach (I wy-
ró$nienie), projekt konkursowy ko'cio#a para-
fialnego w Gorlicach (I nagroda). Wa$niejsze rea-
lizacje: ko'cio#y – w Kru$lowej, Pagorzynie, Ga-
boniu, Niskowej, S#opnicach, *egiestowie. Po-
nadto projekty: rewaloryzacji pa#acu w Barto-
dziejach,  rewaloryzacji hotelu „Witoldówka”
w Krynicy,  Domu Pomocy Spo#ecznej dla Dzie-
ci w Bia#ce Tatrza)skiej, restauracji „Dziurnów-
ka”  w Wysowej, restauracji „Barok” w Piecho-
wicach k.Jeleniej Góry, schroniska m#odzie$o-
wego „Le'na Oaza” na prze#&czy Rydza ,mig-
#ego.
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Budynek klubu $eglarskiego UKS Horn 
nad zalewem Bagry w Krakowie

Budynek klubu $eglarskiego wraz z hangarem
na #ódki  i szkutni%, stanowi nie tylko baz&
szkoleniowo-noclegow%, ale jest równie$ zna-
kiem przestrzennym, podnosz%cym warto'(
sztucznego jeziora Bagry w zaniedbanej nie-
gdy' okolicy Krakowa. 

Budynek jest harmonijnie powi%zany z lini%
brzegow% i wpisany w ci%g spacerowy wokó# je-
ziora. Uk#ad budynków przystani Uczniow-
skiego Klubu *eglarskiego Horn, tworzy miejs-
ce publiczne, ogólnodost&pne, dobrze wypo-
sa$one i wygodne,  w warunkach krakowskich,
do uprawiania $eglarstwa i organizowania im-
prez sportowych. Autorzy: Beata Pacanowska,
Igor Pacanowski (biuro: Igor Pacanowski Ar-
chitekt. Pracownia Projektowa).

Pozwolenie na budow& w listopadzie 2005 r. 
Pozwolenie na u$ytkowanie w grudniu 2008 r.
Fot: archiwum autora

Kontakt
e-mail: pacanowski@kr.home.pl

Architekt 
Beata Pacanowska

Mgr in$. arch. Beata Pacanowska jest absol-
wentk% Wydzia#u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Prowadzi w#asn% praktyk& projektow%
w zespole z m&$em Igorem Pacanowskim.
Ostatnie projekty: przebudowa i nadbudowa bu-
dynku administracyjnego na ratusz Urz&du
Miasta w Limanowej.
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Budynek biurowo-us#ugowy 
przy ul. Mehoffera w Krakowie

Projekt biurowca jest wynikiem zmiany wcze'-
niejszej funkcji mieszkalnej na biurowo–us#u-
gow%, w oparciu o ponownie uzgodniony pro-
jekt budowlany, wykonany przez tych samych
autorów (arch. Andrzej Pi&ta, arch. Wies#aw
Ca#a, arch. Piotr Strzelecki). Chc%c nada( obiek-
towi charakter to$samy z jego now% funkcj%,
jako materia# elewacyjny zastosowano panele
aluminiowe pasmowo opasaj%ce bry#&, prze-
#amane kontrastuj%cymi odcinkami pomara)-
czowych blach. Cz&'( us#ug medycznych, zlo-
kalizowan% na dwóch najni$szych kondygna-
cjach, otacza 'ciana os#onowa z widocznymi
elementami pionowych $aluzji elewacji wschod-
niej, po'rodku której znajduje si& g#ówne wej'cie
do budynku. Projekt powsta# w roku 2008; rea-
lizacja: 2009 r. 

Pracownia Architektoniczna Andrzej Pi&ta
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
Tel. 12 424 91 40
e-mail: apieta@pieta-arch.pl
www.andrzejpieta.com

Architekt 
Andrzej Pi$ta

Mgr in$. arch. Andrzej Pi&ta uzyska# dyplom na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
w roku 1980. W tym samym roku rozpocz%# pra-
c& w B.P. Miastoprojekt Kraków. Od 1982 do
1999 roku pracowa# wraz z arch. Wojciechem
Obtu#owiczem (w B.P. Miastoprojekt Kraków
i w Studio Architektonicznym sp. z.o.o.). Od roku
1999 prowadzi w#asn% Pracowni& Architekto-
niczn%.

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:45  Page 116



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR"GOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Budynek administracyjno-biurowy fabryki
papierosów Scandinavian Tobacco S.A.
w Jaworniku k. My'lenic

Budynek administracyjno-biurowy o trzech kondyg-
nacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, z dachem
w formie wycinka walca. Na parterze oprócz po-
mieszcze) biurowych zaprojektowano zespó# wej-
'ciowy z recepcj%. Na pozosta#ych kondygnacjach zlo-
kalizowano pomieszczenia biurowe z zespo#em so-
cjalno-sanitarnym i salami konferencyjnymi. 

Jest to budynek o  konstrukcji mieszanej, $elbetowej,
z wype#nieniem konstrukcji 'cianami murowanymi
z ceg#y pe#nej. ,ciany ocieplone styropianem. Stropy mi&-
dzypi&trowe prefabrykowane. Konstrukcja dachu sta-
lowa, ramowa w kszta#cie wycinka walca. Obiekt wy-
posa$ony w podstawowe instalacje wewn&trzne: sani-
tarne, elektryczne i teletechniczne. Projekt w trakcie rea-
lizacji.

Autor projektu: arch. Antoni Pilch, wspó#praca arch.
Marta Momot.

Kontakt
Tel./fax 12 653 19 23, 600 391 469
e-mail: inwest-serwis@go2.pl

Architekt 
Antoni Pilch

Antoni Pilch dyplom na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej uzyska# w 1979 roku. Wybrane
wa$niejsze projekty i realizacje to m.in.: budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Krakowie przy ul. Dobrej, rozbu-
dowa Szko#y Podstawowej w Tr%bkach, przebudowa
z odbudow% budynku biurowo-magazynowego Unimil
S.A. w Krakowie, rozbudowa fabryki wyrobów latekso-
wych Unimil S.A. w Dobczycach, fabryka papierosów
Scandinavian Tobacco S.A. w Jaworniku k.My'lenic, bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny w My'lenicach, bu-
dynek biurowo-us#ugowy Rozdzielni Gazu w Dobczy-
cach, zespó# budynków mieszkalnych, wielorodzinnych
w Krakowie przy ul. Glinianej, stacja paliw p#ynnych i ga-
zowych z wielofunkcyjnym pawilonem stacji i motelem
w Targowisku, stacja tankowania gazem z wielofunk-
cyjnym pawilonem w !azanach, rozbudowa Wydzia#u
Poliamidów w Zak#adach Chemicznych Organika Sa-
rzyna S.A. w Nowej Sarzynie.
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Dom w#asny z pracowni% architektoniczn%
i pracowni% malarsk% przy ul. Daszy)skiego
w My'lenicach

Dom w#asny z pracowni% architektoniczn% i pracowni%
malarsk%, zaprojektowany zosta# wspólnie z $on% Kin-
g% Piwowarczyk, artyst% malarzem, absolwentk% ASP
w Krakowie. 

Dom zaprojektowano na skarpie na kilku poziomach.
Od strony ulicy biuro architektoniczne (na parterze) i pra-
cownia malarska (w wie$y). Funkcje u$ytkowe i funkcje
mieszkalne uzupe#niaj% si&. Miejsca pracy twórczej, po-
mieszczenia mieszkalne i cz&'( go'cinna tworz% wie-
lopoziomow%, wzajemnie przenikaj%c% si& przestrze). 

Starannie zaprojektowano detale i ma#% architektur&, z wy-
korzystaniem ceg#y klinkierowej, dachówki karpiówki,
drewnianych elementów ciesielskich dachu. Parking
przed budynkiem wybrukowano „brukiem my'lenic-
kim” z u$yciem kamieni rzecznych z Raby.

Pow. u$ytkowa: cz&'( mieszkalna  - 210.00 m kw., pra-
cownia architektoniczna -  90.00 m kw., pracowania ma-
larska: 45.00 m kw. Kubatura: 1400 m sze'c. Realiza-
cja: 2002-2005. 

Kontakt
Tel. 601 997 425
e-mail: wp2@dom-projekt.pl  

Architekt 
W!adys!aw Piwowarczyk

Arch. W#adys#aw Piwowarczyk uzyska# dyplom ar-
chitekta na Wydziale Budownictwa i Architektury Po-
litechniki ,l%skiej w Gliwicach w roku 1975. Wybrane
projekty i realizacje: w#asny dom mieszkalny z pra-
cowni% architektoniczn% i pracowni% malarsk% w My-
'lenicach, mieszkanie strychowe w My'lenicach,
ul. Pi#sudskiego 16, przebudowa i rozbudowa zabyt-
kowego budynku OSP My'lenice-,ródmie'cie, bu-
dynki mieszkalno-us#ugowe w My'lenicach: Rynek 31,
ul. Reja 5, ul. Klakurki 1, ul. Traugutta 1, ul. Ko'ciuszki 8,
ul. Poniatowskiego 12,  liczne budynki jednorodzinne
murowane i drewniane.
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Hotel Murowanica w Zakopanem

Hotel Murowanica powsta# w oparciu o istnie-
j%cy stary budynek papierni, zwi%zany z XIX-
wiecznym o'rodkiem górniczo-hutniczym
w Ku+nicach. Modernistyczna forma obiektu na-
wi%zuje do kamienno-betonowych obiektów
in$ynierskich charakterystycznych dla tego re-
jonu, jak równie$ czerpie inspiracj& z form
przyrodniczych krajobrazu tatrza)skiego. Ele-
wacje nowych cz&'ci hotelu symbolizuj% po-
ziome p#yty skalne przedzielone szczelin% lo-
dow%. Jest to hotel trzygwiazdkowy (80 miejsc
noclegowych, sala konferencyjna, basen, SPA,
gara$ podziemny), realizacja obiektu zako)-
czona zosta#a w 2008 roku.

Biuro Architektoniczne Amar
Tel. 18 20 66 200
e-mail: biuroamar@wp.pl

Architekt 
Anna Rafacz

Mgr in$. arch. Anna Rafacz uzyska#a dyplom na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
w roku 1994. Pracuje w Biurze Architektonicz-
nym Amar w Zakopanem. Wybrane projekty
i realizacje: hotel Nosalowy Dwór w Zakopanem,
pasa$ handlowy przy Krupówkach w Zakopa-
nem, hotel Skalny w Zakopanem, ko'ció# w Zie-
lonej Górze, budynek mieszkalno-us#ugowy
przy ul. Ko'cieliskiej w Zakopanem, zespó#
dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Ci%g-
#ówka w Zakopanem.
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Hotel Crocus w Zakopanem

Inspiracj% ukszta#towania formy architekto-
nicznej hotelu by#a architektura stylu zako-
pia)skiego, a w szczególno'ci malownicze
i rze+biarskie obiekty murowane tego stylu. Wy-
soko podmurowane kamienne przypory, do-
minuj%cy dach, masywne rysie i inne drewnia-
ne detale, s% równie$ nawi%zaniem do archi-
tektury schronisk górskich. Hotel jest czterog-
wiazdkowy (100 miejsc noclegowych, restau-
racja, SPA, basen, sale konferencyjne, gara$ po-
dziemny). 

Biuro Architektoniczne Amar
Tel. 18 20 66 200
e-mail: biuroamar@wp.pl

Architekt 
Rafa! Rafacz

Mgr in$. arch. Rafa# Rafacz uzyska# dyplom na
Wydziale Architektury PK w roku 1982. Wybrane
projekty i realizacje: osiedle 40 domów miesz-
kalnych Parda#ówka w Zakopanem, budynek
z restauracj% McDonald's przy Krupówkach
w Zakopanem. W swym dorobku ma m.in. wy-
ró$nienie w konkursie na ,wi%tyni& Opatrzno-
'ci Bo$ej w Warszawie, wyró$nienie za projekt
budynku mieszkalno-us#ugowego przy ul. Ko-
'cieliskiej w Zakopanem, Centrum Handlowe
Spo#em w Zakopanem.
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Kampus Krakowskiej 
    Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(etap I i II)

G#ówne za#o$enia dotycz%ce formy architektonicznej
Kampusu to: kreacja architektury jednoznacznie defi-
niuj%cej funkcje, wywa$ona tektonika obiektów oraz czy-
telny uk#ad komunikacyjny, z rozmieszczeniem funkcji
w sposób zapewniaj%cy komfort dla dydaktyki. 

Zespó# autorski: arch. K. Kiendra (g#ówny projektant),
arch. A. Reczek, arch. M. Kaczor, arch. M. Lipska, arch.
H. Kolarczyk. Realizacja 2003-2005.

Agencja Projektowa Architektury Ekspo
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
e-mail: ekspo@ekspo.com.pl
www.ekspo.com.pl

Architekt 
Adam Reczek

Mgr in$. architekt, absolwent Wydzia#u Architektury Po-
litechniki Krakowskiej – 1972. Przebieg pracy zawo-
dowej: praca w Miastoprojekt Kraków od roku 1973.
Kontrakt w Iraku - „General Housing Programme for
Iraq” (1979-1981), kontrakt w Estonii – centrum kultury
wraz z sal% teatraln% w Tallinie (1989-1990), sta$ za-
wodowy w Ateliere a’Architecture w Cagne’s Sur Mer
– Francja (1990-1992). Od  wrze'nia 1992 roku pra-
ca w Ekspo s.c. Agencja Projektowa Architektury.
Udzia# w realizacjach i projektach: Centrum Handlowo-
Us#ugowe w Chrzanowie, zbiorcza Szko#a Gminna
w Go#czy, centrum kultury wraz z sal% teatraln% w Tal-
linie, Centrum Handlowo-Us#ugowe Makro Cash & Car-
ry w Krakowie, Cracovia Business Center w Krakowe,
al. Pokoju – 1996-1998, salon samochodowy Chrysler-
Jeep w Krakowie  – 1997-1998, Hotel „Turówka”
w Wieliczce – 2000-2003, Krakowska Szko#a Wy$sza
im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, etap I i II – 2002-
2005, Wydzia# Zarz%dzania i Komunikacji Spo#ecznej
UJ w Krakowie - 2006-2008. Nagrody i wyró$nienia:
Projekt Roku 1998 SARP Kraków za salon samocho-
dowy Chrysler-Jeep; I nagroda w konkursie Budowa
Roku 2004 za Krakowsk% Szko#& Wy$sz% im. A.F. Mo-
drzewskiego w Krakowie (etap I); I nagroda w plebis-
cycie „Kraków Mój Dom” w roku 2009 za Wydzia# Za-
rz%dzania i Komunikacji Spo#ecznej UJ.
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Dom zakonny ksi&$y Rogacjonistów w Krakowie

Jest to niewielki, kameralny budynek, mieszcz%cy miesz-
kania zakonników, kaplic&, bibliotek&, aul& oraz zaplecze
administracyjne, kuchenne i gospodarcze. Bry#a, elewa-
cje oraz wn&trza budynku nawi%zuj% do tradycyjnej ar-
chitektury toska)skiej, sk%d wywodzi si& zakon ksi&$y ro-
gacjonistów. Budynek o pow. 1000,0 m kw. oraz kubatu-
rze 3 800,00 m sze'c. zosta# zrealizowany w latach
2006-2008. Autorzy: Andrzej Rymarczyk, sprawdzaj%cy
Barbara Gryszka-Rymarczyk. 

Pracownia Projektowania Architektonicznego
30-138 Kraków, ul. Olkuska 10
Tel. 12 637 15 98
e-mail: ppa@ppa.com.pl

Architekt 
Andrzej Rymarczyk

Mgr in$. arch. Andrzej Rymarczyk jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej. Prac& rozpocz%#
w biurze projektowym Biprowumet. W pó+niejszym okresie
kierowa# biurem projektów Buma-Projekt sp. z o.o. Od
1995 roku posiada w#asn% praktyk& projektow%: Pracownia
Projektowania Architektonicznego, któr% prowadzi wraz z
$on% Barbar% Rymarczyk. W ramach swojej dzia#alno'ci Pra-
cownia wykonuje projekty budynków mieszkalnych jedno-
i wielorodzinnych, budynków us#ugowych, przebudowy
obiektów zabytkowych oraz projekty aran$acji wn&trz. A. Ry-
marczyk pe#ni równie$ obowi%zki bieg#ego s%dowego S%du
Okr&gowego w Krakowie w zakresie architektury. Od 15 lat
pe#ni te$ spo#ecznie funkcje w Zarz%dzie Stowarzyszenia Bu-
downiczych Domów i Mieszka) oraz w Radzie Ma#opolskiej
Okr&gowej Izby Architektów. Ostatnio realizowane projekty:
domy mieszkalne jednorodzinne w Krakowie i w rejonie Kra-
kowa: zespó# 5 domów jednorodzinnych w Jerzmanowicach,
zespó# budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krako-
wie-Pychowicach, dom zakonny ksi&$y Rogacjonistów przy
ul. Faustyny w Krakowie–!agiewnikach, budynek wieloro-
dzinny przy ul. Ks. Kusia w Krakowie, przebudowa kamienicy
przy ul. Radziwi##owskiej (róg Lubicz) w Krakowie, przebu-
dowa kamienicy przy al. Krasi)skiego w Krakowie, Dom Kul-
tury S#owaków w Jab#once (w trakcie realizacji), wn&trza ho-
telu „Logos” w Krakowie, wn&trza hotelu „Benefis” w Kra-
kowie, wn&trza restauracji „Avanti” w Krakowie, wn&trza sie-
dziby Ma#opolskiej Okr&gowej Izby Architektów.
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Przebudowa kamienicy 
Rezydencja Radziwi##owska 
przy ul. Radziwi##owskiej w Krakowie

Budynek zosta# wybudowany w latach 1899-
1902 przez rodzin& Machaufów, wg projektu
arch. Karola Scharocha i przetrwa# do chwili
obecnej w formie praktycznie niezmienionej.
W chwili rozpocz&cia przebudowy budynek
pozostawa# w bardzo z#ym stanie technicz-
nym. Roboty remontowe rozpocz&#y si& w 2007
roku. Obecnie w budynku znajduje si& 13 apar-
tamentów mieszkalnych, 3 lokale us#ugowe na
parterze oraz zespó# rekreacyjny (basen, sau-
ny, salki treningowe) w piwnicach. Na podwór-
ku realizowany jest podziemny, automatyczny
gara$.

Kamienica zosta#a odrestaurowana z wielkim
pietyzmem dla stanu istniej%cego. Stanowi
udane po#%czenie zabytkowej substancji, wzbo-
gaconej dodatkowymi detalami architekto-
nicznymi ze wspó#czesn% funkcj%. Budynek
posiada nowoczesne wyposa$enie instalacyj-
ne. Powierzchnia budynku - 2737,0 m kw., ku-
batura ok. 18200,00 m sze'c. 

Autorzy projektu: arch. Andrzej Rymarczyk,
arch. Barbara Gryszka-Rymarczyk, arch. To-
masz Mroczka. 

Pracownia Projektowania Architektonicznego
30-138 Kraków, ul. Olkuska 10
Tel. 12 637 15 98
e-mail:  ppa@ppa.com.pl

Architekt 
Andrzej Rymarczyk
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Zespó# budynków mieszkalnych, wielorodzinnych 
przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie-Pychowicach

Jest to niewielki, kameralny zespó# mieszkaniowy,
sk#adaj%cy si& z pi&ciu budynków wielorodzinnych
i dwóch budynków jednorodzinnych. Trzykondyg-
nacyjne budynki posiadaj% tradycyjn% architektur&
z dachami dwuspadowymi oraz z detalami nawi%-
zuj%cymi do jurajskiej okolicy, w której s% zlokalizo-
wane.

Zespó# o pow. 2500,0 m kw. oraz kubaturze
8500,00 m sze'c. zosta# zrealizowany w latach
2005-2007. Autorzy: Barbara Gryszka-Rymarczyk,
sprawdzaj%cy Andrzej Rymarczyk.

Pracownia Projektowania Architektonicznego
30-138 Kraków, ul. Olkuska 10
Tel. 12 637 15 98
e-mail: ppa@ppa.com.pl

Architekt 
Barbara 
Gryszka-Rymarczyk
Mgr in$. arch. Barbara Gryszka-Rymarczyk jest
absolwentk% Wydzia#u Architektury Politechniki
Krakowskiej. Pracowa#a na stanowisku projektanta
architektury w biurze projektowym Inwestprojekt. Od
1995 roku posiada w#asn% praktyk& projektow%: Pra-
cownia Projektowania Architektonicznego, któr%
prowadzi wraz z m&$em Andrzejem Rymarczy-
kiem. W ramach swojej dzia#alno'ci Pracownia wy-
konuje projekty budynków mieszkalnych jedno-
i wielorodzinnych, budynków us#ugowych, przebu-
dowy obiektów zabytkowych oraz projekty aran$a-
cji wn&trz. 

Ostatnio zrealizowane projekty: domy mieszkalne
jednorodzinne w Krakowie i w rejonie Krakowa: zespó#
5 domów jednorodzinnych w Jerzmanowicach, zespó#
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie-
Pychowicach, dom zakonny ksi&$y Rogacjonistów przy
ul. Faustyny w Krakowie–!agiewnikach, budynek
wielorodzinny przy ul. Ks. Kusia w Krakowie, przebu-
dowa kamienicy przy ul. Radziwi##owskiej (róg Lubicz)
w Krakowie, wn&trza hotelu „Logos”, wn&trza hotelu
„Benefis“ w Krakowie, wn&trza restauracji „Avanti”
w Krakowie.
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Apartamentowy budynek 
mieszkalno-us#ugowy przy
ul. Lea/Czapi)skiego w Krakowie

Budynek zosta# zaprojektowany w kwartale
zabudowy 'ródmiejskiej, gdzie dominuje ele-
gancka architektura okresu mi&dzywojennego
– st%d jego bry#a i forma stanowi% twórcz% kon-
tynuacj& modernizmu krakowskiego, zacho-
wuj%c jednocze'nie styl charakterystyczny dla
pozosta#ych projektów zabudowy mieszkanio-
wej. Zastosowano elementy wyko)czenia
o podwy$szonym standardzie (stolarka okien-
na, balustrady ze stali nierdzewnej i szk#a),
a elewacj& na wysoko'ci lokali us#ugowych
pokryto ok#adzin% kamienn% oraz p#ytami ze
stali nierdzewnej. Autor projektu: Grzegorz Saj-
dak. Realizacja obiektu: 2001-2003.

Pracownia Projektowa PP Sajdak 
Grzegorz Sajdak 
31-146 Kraków, ul. D#uga 64/6
Tel. 12 633 11 02
e-mail: biuro@ppsajdak.pl

Architekt 
Grzegorz Sajdak

Mgr in$. arch. Grzegorz Sajdak jest absolwen-
tem Wydzia#u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Od 1992 prowadzi w#asne biuro pro-
jektowe pn.: Pracownia Projektowa PP Sajdak.
Funkcjonalna architektura mieszkaniowa o bar-
dzo racjonalnych i ekonomicznych uk#adach
mieszka), stanowi%ca dominant& w zakresie
dzia#alno'ci projektowej, sta#a si& jego zna-
kiem firmowym, wyró$niaj%cym biuro na kra-
kowskim rynku architektonicznym (w konkur-
sie „Budowa Roku 2003” Pracownia otrzyma-
#a Nagrod& II Stopnia w kategorii budownictwo
mieszkaniowe za apartamentowiec Dom Miesz-
cza)ski przy ul. Mazowieckiej 68 w Krakowie).
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Plebania w Szczepanowie – przebudowa
z rozbudow%

Obiekt realizowany jako przebudowa z rozbu-
dow% starego budynku plebanii, datowanego na
lata 30. XX wieku. Zespó# pleba)ski, cz&'ci% któ-
rego jest prezentowany budynek, to przyk#ad za-
budowy typu dworsko-folwarcznego. Zacho-
wuj%c wysoko'( kalenicy starej plebanii, za-
projektowano now% funkcj& w pi&ciu kondyg-
nacjach (cztery nadziemne - pierwotnie by#y
dwie). Dobudowano klatk& schodow% oraz  po-
chylni& dla osób niepe#nosprawnych ruchowo.
Projekt uzyska# akceptacj& WKZ. Elewacja bu-
dynku jest niedoko)czona. Brakuje wyko)cze-
nia coko#u p#ytami z piaskowca. W trakcie rea-
lizacji jest równie$ ogrodzenie. Realizacja 2003-
2010, autor: arch. Anna Serafin, wspó#praca:
arch. Barbara Olszewska-Pi&tka.

Kontakt
Tel. 501 660 482
e-mail: aserafin@pro.onet.pl

Architekt 
Anna Serafin

Mgr in$. arch. Anna Serafin jest absolwentk% WA
Politechniki Krakowskiej. Praca dyplomowa
pod kierunkiem prof. Zbigniewa Wzorka
w 1977 r. Do'wiadczenie zawodowe zdobywa-
#a w Pracowni Konserwacji Zabytków w San-
domierzu, nast&pnie w Wojewódzkim Biurze
Projektów w Nowym S%czu. Od 1993 roku pro-
wadzi w#asn% Pracowni& Projektow%. W latach
1995-2001 wspó#pracowa#a z arch. Barbar%
Olszewsk%–Pi&tk%. Obecnie wiceprzewodni-
cz%ca MpOIA oraz delegat na zjazd krajowy ju$
trzeci% kadencj&. Wa$niejsze projekty i realiza-
cje to m.in.: obiekt CFR „Arka” w Gródku n. Du-
najcem (zosta# mianowany najlepszym obiek-
tem w kategorii „baza noclegowa” w Plebiscy-
cie „Wielkie odkrywanie Ma#opolski” 2004 r.),
klasztor ZSJM w My'liborzu, plebania w Szcze-
panowie.
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Zespó# mieszkaniowy
przy ul. Abpa. Jerzego Ablewicza w Tarnowie

Wielorodzinny zespó# mieszkaniowy dla oko#o 2000 miesz-
ka)ców zawiera 494 mieszkania, us#ugi zlokalizowane w par-
terach budynków, gara$e podziemne i naziemne oraz tere-
ny rekreacyjne wraz z amfiteatrem. Realizacja: sukcesywnie
od 2002 roku. Projekt: Seruga&Seruga Biuro Architektoniczne
2002 – 2009. Autorzy: arch. Ma#gorzata Buraty)ska-Seruga,
arch.  Wac#aw Seruga. Zespó# projektowy:  arch. arch. Ma#-
gorzata Buraty)ska-Seruga, Wac#aw Seruga – g#. projektant;
Patrycja Maciejowska-Haupt, Wojciech Lubicz Lisowski, El$-
bieta Kusi)ska, Piotr Celewicz, Mi#osz Kowalski. 

Kontakt:
Tel. 12 637 72 59, 606 43 44 40

Architekt 
Ma!gorzata 
Buraty%ska-Seruga

Ma#gorzata Zofia Buraty)ska-Seruga - dyplom mgr. in$. arch.
WA PK 1967, status twórcy Ministra Kultury i Sztuki 1981 r.
Krakowska nagroda SARP za twórczo'( architektoniczn%,
za wybitne osi%gni&cia w zakresie urbanistyki i architektu-
ry mieszkaniowej 2000 r. Autorka i wspó#autorka projektów:
31 osiedli i zespo#ów mieszkaniowych (11 zrealizowanych)
zawieraj%cych 294 budynki mieszkalne wielorodzinne oraz
jednorodzinne w zabudowie zwartej; 21 zrealizowanych in-
dywidualnych domów jednorodzinnych; 15 obiektów u$y-
teczno'ci publicznej w zakresie szkolnictwa, opieki spo-
#ecznej, kultury i sakralnych.

Wa$niejsze nagrody i wyró$nienia: osiedle Widok–Zarzecze
w Krakowie - nagroda III stopnia MAGTiO, 1979 - realizacja; ze-
spó# szkó# w Skawinie – I nagroda w konkursie SARP Kraków
1994, specjalny o'rodek szkolno-wychowawczy w Bobrku k.
O'wi&cimia – I nagroda w konkursie SARP 1998, osiedle B#o-
nie w Tarnowie – I nagroda w konkursie 1997 – realizacja 1999
– 2009, zespó# mieszkaniowy przy ul. Abpa. J. Ablewicza w Tar-
nowie – I nagroda w konkursie 2001 r. – realizacja 2002 - 2010,
II nagroda w konkursie Muratora na Dom Dost&pny 1988, ze-
spó# mieszkaniowy przy ul. Szablowskiego w Krakowie – V-ce
Mister Krakowa, nagroda SARP Kraków (2002), gimnazjum
z hal% sportow% w Skawinie przy ul. Witosa - nagroda Grand
Prix, Miss Klinkieru 2003. Zespó# sakralny z ko'cio#em p.w.,w.
Wojciecha przy ul. Wesele w Krakowie (1999) zosta# zaliczo-
ny do 18. najwybitniejszych obiektów wspó#czesnej architek-
tury Krakowa, powsta#ych na prze#omie wieków.
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Architekt 
Wac!aw Seruga

Wac#aw Marian Seruga – dyplom mgr in$. arch. WA PK 1967 r.
Prof. dr hab. in$. arch., profesor zwyczajny, w latach  1999-2005
Dziekan Wydzia#u Architektury PK. Autor 187 prac naukowo-
badawczych .Krakowska Honorowa Nagroda SARP za ca#o-
kszta#t twórczo'ci architektonicznej – 1987, Autor i wspó#au-
tor 201 projektów architektoniczno-urbanistycznych, w tym 83
zrealizowanych, laureat 41 konkursów ogólnopolskich SARP,
TUP i innych (w tym 28 nagród i 13 wyró$nie)).

Wa$niejsze realizacje urb-arch: z ostatnich lat to m.in. zespo-
#y mieszkaniowe w Krakowie w rejonie ulic !azy (1986), Suchej
(1988), Wesele (1994-99), Radzikowskiego (1993-97), J. Lea
(1993-96), Armii Krajowej (1994-97),Dobrego Pasterza (2003),
Szablowskiego (Nagroda SARP Realizacja Roku 2002, wice-
mister Krakowa 2002), Konwisarzy – Br%zownicza (2004),
Osiedle Akademickie przy ul. Skar$y)skiego w Krakowie
(2001-2010), zespó# mieszkaniowy przy ul. B#onie w Tarnowie
(1999-2009), zespó# mieszkaniowy przy ul. abp. J. Ablewicza
w Tarnowie (2001-2010),  obiekty sakralne m.in. ko'ció# p.w.
'w. Stanis#awa w Siedliszowicach k. D%browy Tarnowskiej
(1984-86), ko'ció# p.w. 'w. Wojciecha przy ul. Wesele w Kra-
kowie (1995-99), ko'ció# p.w. Matki Bo$ej ,nie$nej w Tokarni
(2002-2006). Obiekty szkolnictwa m. in. Gimnazjum z hal% spor-
tow% w Skawinie przy ul. Witosa (1996-2001) - Nagroda Spe-
cjalna Grand Prix Miss Klinkieru 2003 r. Wa$niejsze projekty:
m.in. Centrum Muzyki z sal% koncertow% Capellae Cracoviensis
2003/2004 przy ul. Piastowskiej w Krakowie, Ko'ció# p.w. Mat-
ki Bo$ej Królowej Polski 2004 r. przy ul. Cisowej – Wola Jus-
towska w Krakowie.

Osiedle Akademickie w Krakowie 

Osiedle Akademickie dla oko#o 2000 mieszka)ców zawiera 509
mieszka) w 9 budynkach mieszkalnych, us#ugi zlokalizowane
w parterach budynków, gara$e podziemne oraz naziemne. Rea-
lizacja: sukcesywnie od 2002 r. Projekt: Serga&Seruga Biuro Ar-
chitektoniczne 2002-2007. Autorzy: arch. Wac#aw Seruga,
arch. Ma#gorzata Buraty)ska-Seruga. Zespó# projektowy:
arch., arch. Wac#aw Seruga – g#. projektant, Ma#gorzata Bu-
raty)ska-Seruga, Patrycja Maciejowska-Haupt, Wojciech Lu-
bicz Lisowski, El$bieta Kusi)ska, Piotr Celewicz, Mi#osz Kowalski. 

Kontakt
Tel. 784 502 612, 12 637 72 59; 
e-mail: waclawseruga@poczta.fm
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Budynek wielorodzinny z gara$em
podziemnym przy ul. Dworskiej 8 w Krakowie

Projekt wykonany w 2006-2007. Realizacja bu-
dynku w 2007-2008. Inwestor: Spó#dzielnia
Mieszkaniowa Podwawelska – Kraków. Po-
wierzchnia terenu 4128 m kw., powierzchnia za-
budowy 900 m kw., powierzchnia u$ytkowa
4555 m kw., kubatura 13119 m sze'c., liczba
mieszka) 48. Autorzy projektu: arch. Jan Sk%p-
ski, arch. Micha# Nowak – wspó#praca. 

Pracownia Architektoniczna Jan Sk%pski
e-mail: janskap@poczta.onet.pl 

Architekt 
Jan Sk&pski

Jan Sk%pski dyplom Politechniki Krakowskiej
uzyska# w 1984 roku. Od 1991 prowadzi Pra-
cowni& Architektoniczn% Jan Sk%pski. Wa$-
niejsze realizacje: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna przy ul. Kobierzy)skiej w Krako-
wie, centrum wystawowe Expo w !odzi (g#ów-
ny projektant arch. Przemys#aw Szymalski),
hala produkcji 'wiat#owodów Telefonika w My-
'lenicach, Szko#a Podstawowa i Gimnazjum
w Rudawie (wspó#autor Zdzis#aw Wo+niak),
gimnazjum, hala sportowa i p#ywalnia w Za-
bierzowie (wspó#autor Zdzis#aw Wo+niak), bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dalio-
wej w Krakowie, budynek mieszkalny wieloro-
dzinny przy ul. Wys#ouchów w Krakowie, bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dwor-
skiej w Krakowie, hala sportowa z widowni%
w Liszkach, szko#a podstawowa przy ul. Sko'-
nej w Krakowie, Centrum Kultury Górnej Orawy
w Jab#once.
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Sof Park Inn Hotel przy ul. Monte Cassino
w Krakowie

Powierzchnia: 12.500 m kw., standard: 3*, 152
pokoje oraz centrum konferencyjne. Inwestor:
Sof D&bniki Development sp. z o.o., wykonaw-
ca: Porr Polska, projekt: Jurgen Mayer H. Ar-
chitekten&Ovotz Design Lab (Magdalena Sko-
plak-Seweryn, Wojciech Witek, Jakub Kacz-
marczyk). 

Ovotz Design Lab 
Tel. 12 665 21 70, 608 116 149  
fax 12 665 21 72

Architekt 
Magdalena 
Skoplak-Seweryn

Magdalena Skoplak-Seweryn uko)czy#a studia
na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej oraz w Weissensee Kunsthochschule
Berlin. Praktyka zawodowa: Berlin, m.in. Piano-
Kohlbecker Buildinggemeinshaft (Potsdamer
Platz), Architekturbüro Zvi Hecker. Od 1999
roku 'ci'le wspó#pracuje z GD&K Group jako ar-
chitekt, project manager, dyrektor techniczny,
cz#onek zarz%du. G#ówne realizacje w Krakowie:
biurowiec klasy A przy ul. Rakowickiej 7, apar-
tamentowce: przy ul. Kupa 12, ul. Krowoderskiej
52, apart-hotel Off-White przy ul. Kupa 6, Sof
Park Inn Hotel przy ul. Monte Cassino. Zajmo-
wa#a si& ponadto nowymi standardami i reali-
zacj% sieci placówek Deutsche Bank, standar-
dy pracy i procedur GD&K Group (rekrutacja po-
nad 50 pracowników). Od wrze'nia 2008: cz#o-
nek zarz%du i dyrektor zarz%dzaj%cy Ovotz De-
sign Lab.
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S%d Rejonowy w Nowym Targu

Zespó# budynków wpisany w malowniczy kra-
jobraz wysokiej parkowej zieleni, powsta# jako
adaptacja istniej%cej zabudowy upad#ych za-
k#adów obuwniczych, stanowi reprezentacyjny,
nowoczesny kompleks, harmonijnie powi%za-
ny ze starym parkiem. Wszystkie rozwi%zania
projektowe spe#niaj% wytyczne do projekto-
wania s%dów rejonowych, opracowane przez
Dzia# Inwestycji Ministerstwa Sprawiedliwo'ci.
Zagospodarowywany teren ma powierzchni&
ok. 1500 m kw. 

Autorzy: Pawe# Skrzypiec, Piotr Szyma)ski
(biuro: Studio Arche). Projekt powsta# w roku
2000, realizacja – 2003 r.

Pracownia Architektury Pawe# Skrzypiec
Tel. 667 67 55 00
e-mail: pskrzypiec@o2.pl

Architekt 
Pawe! Skrzypiec

Mgr in$. arch. Pawe# Skrzypiec jest absolwentem
Wydzia#u Architektury Politechniki !ódzkiej.
Prowadzi w#asn% autorsk% pracowni& projekto-
w% Pracownia Architektury Pawe# Skrzypiec.
Ostatnie projekty: podziemna trasa turystyczna
- Rynek Rzeszów, siedziba firmy Sita w Krako-
wie, budynki handlowe sieci sklepów Delikate-
sy Frac, przebudowa Zak#adów Przetwórstwa
Owocowego w Tarnowie, projekt wn&trz Domu
Kultury C.K. Norwida w Nowej Hucie.
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Galeria Sandecja w Nowym S%czu

Centrum handlowe zlokalizowane w Nowym S%-
czu przy ul. W&gierskiej, zrealizowane w 2009 r.,
tworzy kompleks handlowy w uk#adzie galerii.
Obiekt charakteryzuje si& czyteln% form% ar-
chitektoniczn% fasady g#ównej, równoleg#ej do
ul. W&gierskiej. Kompozycja wyko)czenia ele-
wacji oparta na naturalnym piaskowcu zosta#a
rozrze+biona elementami z czarnego granitu,
z zachowaniem skali otaczaj%cej zabudowy. Ca-
#o'( dope#nia mocny akcent wej'ciowy
z optycznie wyra$on% dynamik% bry#y. Budynek
otrzyma# nagrod& Shopping Center Fo-
rum&Awards 2010 w kategorii Ma#e Centrum
Handlowe. Zespó# projektowy: arch. Beata
Smaga, arch. Marek Smaga, arch. Pawe# Ku-
rzeja, arch. Jakub Smaga.

Agencja Projektowa A-4
Tel./fax 18 443 73 31, 18 443 77 83
e-mail: biuro@agencjaa4.pl

Architekt 
Marek Smaga   
Mgr in$. arch. Marek Smaga jest absolwentem
Wydzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej,
dyplom w 1988 roku. Wspó#za#o$yciel i partner
w zespole projektowym Agencja Projektowa
A-4, dzia#aj%cej od 20 lat w sk#adzie: mgr in$. arch.
Beata Smaga, mgr in$. arch. Marek Smaga,
mgr in$. arch. Pawe# Kurzeja i mgr in$. arch. Ja-
kub Smaga. W dorobku projektowym szereg
obiektów u$yteczno'ci publicznej, baseny, hale
sportowe, obiekty hotelowo-kongresowe, bu-
dynki handlowe oraz kompleksy zespo#ów wie-
lorodzinnych. W dwudziestoletnim dorobku
Agencji Projektowej A-4 wiele obiektów uzyska#o
nagrody i wyró$nienia.
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Hotel Krynica w Krynicy Górskiej

Zrealizowany w 2008 r. kompleks hotelowo-
kongresowy w Krynicy Górskiej, charakteryzuje
harmonijne wpisanie w otoczenie bry#y hote-
lowej, wkomponowanej w zbocze góry. Ca#o'(
kompozycji spi&ta jest przenikaj%c% w cz&'ci
dolnych kondygnacji po #uku bry#%, mieszcz%-
c% cz&'( kongresowo-konferencyjn%. Wszyst-
kie pokoje hotelowe posiadaj% tarasy widoko-
we, a lokalizacja na zboczu pozwala na podzi-
wianie wspania#ej panoramy uzdrowiska Kry-
nica Górska. Wyko)czenie obiektu oparto na za-
stosowaniu kompozycji trzech materia#ów –
szk#a, drewna i kamienia, co pozwoli#o na uzys-
kanie architektury integruj%cej si& z istniej%cym
krajobrazem. Zespó# projektowy: arch. Beata
Smaga, arch. Marek Smaga, arch. Pawe# Ku-
rzeja, arch. Jakub Smaga.

Agencja Projektowa A-4
Tel./fax 18 443 73 31, 18 443 77 83
e-mail: biuro@agencjaa4.pl

Architekt 
Marek Smaga   
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Tarasy Wi'lane w Krakowie Grzegórzkach

Zespó# mieszkaniowy wielorodzinny aparta-
menty Tarasy Wi'lane, charakteryzuje si& czy-
telnym uk#adem urbanistycznym, opartym na
kwarta#ach wielkomiejskich, tworz%cych wyra+-
ny podzia# pomi&dzy przestrzeni% publiczn% pla-
ców i ulic a pó#prywatn% przestrzeni% dziedzi)ców.
Narastaj%ce tarasowo bry#y tworz% atrialne wn&t-
rza nawi%zuj%ce do dawnych kwarta#ów archi-
tektury wielkomiejskiej. Ca#o'( wyró$nia si& dba-
#o'ci% o jako'( wyko)czenia i detale architekto-
niczne. Z obszernych tarasów roztaczaj% si&
pi&kne widoki na bulwary wi'lane, stare miasto i
Kazimierz. Zespó# projektowy: arch. Beata Sma-
ga, arch. Marek Smaga, arch. Pawe# Kurzeja, arch.
Jakub Smaga.

Agencja Projektowa A-4
Tel./fax 18 443 73 31, 18 443 77 83
e-mail: biuro@agencjaa4.pl

Architekt 
Marek Smaga   
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Pa#ac w ,mi#owicach

Klasycystyczny pa#ac w ,mi#owicach  zbudowany
zosta# na pocz%tku XIX w. Od po$aru w 1966 r. po-
zostawa# w stanie zupe#nej ruiny. Projekt adaptacji
na funkcj& hotelowo-restauracyjn% obejmowa# od-
budow& pa#acu oraz jego rozbudow& przez do-
danie do bocznych elewacji dwóch symetrycz-
nych parterowych skrzyde#, wygi&tych #ukowo.
Oddany do u$ytku w 2007 roku.

Autorska Pracownia Architektoniczna
31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, 
Tel./fax: 12 638 48 55 
e-mail: tryglif@interia.pl   

Architekt 
Krystyna So!haj
Janczykowska

Krystyna So#haj Janczykowska jest absolwen-
tk% Wydzia#u Architektury Politechniki Krakow-
skiej (1972-1978). Posiada uprawnienia pro-
jektowo-budowlane oraz status architekta twór-
cy nadany przez Ministra Kultury  w roku 1985.
W latach  80. zatrudniona w pracowni PA-F
w Miastoprojekcie Kraków,  od 1990 roku pro-
wadzi indywidualn% dzia#alno'( projektow%
wraz z mgr in$. arch. Joann% Matuszek oraz
mgr. in$ arch. Kazimierzem W&glarskim.
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Dom Turysty PTTK 
– Hotel Wyspia)ski przy ul. Westerplatte 15 w Krakowie

Dom Turysty PTTK, obecnie Dom Turysty PTTK – Hotel Wy-
spia)ski, zosta# oddany do u$ytku w roku 1993 wg projek-
tu zespo#u autorskiego: arch. Zbigniew Miko#ajewski i arch.
Stanis#aw Spyt, opracowanego w Miastoprojekt Kraków. Ze-
spó# sk#ada# si& z cz&'ci hotelowej dla 948 osób z wysokim
standardem sanitarnym i nowoczesnej cz&'ci gastrono-
micznej oraz odczytowo-administracyjnej.  Zaprogramo-
wana w roku 2006 modernizacja obejmowa#a: nadbudow&
4 pi&tra budynku B, przebudow& budynku D na hotel, bu-
dow& #%cznika komunikacyjnego, podniesienie standardu
u$ytkowania (nowa klatka schodowa, dodatkowe d+wigi, kli-
matyzacja, przebudowa holu g#ównego). W wyniku prze-
budowy uzyskano standard hotelu ze 187 pokojami 1-, 2-
i 3-osobowymi dla 449 osób. Wszystkie pokoje wyposa$one
w #azienki zgodnie z kategoryzacj% hoteli. W wyniku prze-
sklepienia cz&'ci holu, uzyskano 3 sale wielofunkcyjne oraz
po#%czenie wewn&trzne korytarzem budynku hotelowego
D z g#ównym holem recepcyjnym.  Powierzchnia u$ytkowa
11 276 m kw., kubatura obiektów 47 292 m sze'c.

Autor projektu: arch. Stanis#aw Spyt. Wspó#praca: arch. Wie-
s#aw Okrama, arch. Ewelina Chor%$y. Opracowano w firmie:
Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków – Kraków
2006-2008. Realizacja: 2007-2009.

Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków
31-028 Kraków, ul. 'w. Krzy$a 7/8
Tel. 12 421 66 75

Architekt 
Stanis!aw Spyt

Dyplom na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie w roku 1952. W latach 1949-1989 zatrud-
niony w Miastoprojekt Kraków jako projektant, kierownik pra-
cowni wielobran$owej oraz prokurent spó#ki. Obecnie pracuje
w firmie Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków.

Zrealizowane projekty: rozbudowa Instytutu Onkologii w Kra-
kowie, UJCM – rozbudowa Kliniki Chorób Wewn&trznych, re-
zonans magnetyczny, O'rodek Przeszczepiania Szpiku
Kostnego Dzieci. Przy wspó#autorstwie arch. Zbigniewa
Miko#ajewskiego (+2008): Dom Turysty PTTK Kraków (na-
groda pa)stwowa III st.), Dom Wypoczynkowy Kolejarz
Muszyna, Zespó# Sanatoryjny Silesia w Krynicy, Pijalnia Wód
Mineralnych w Krynicy (naroda pa)stwowa II st.).
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Restauracja na Rusi)skim Wierchu
w Bukowinie Tatrza)skiej

Restauracja stanowi zaplecze gastronomiczne
dla kompleksu wyci%gów narciarskich „Rusi)-
ski” w Bukowinie Tatrza)skiej. Poza sezonem
narciarskim jest miejscem organizacji lokalnych
imprez kulturalno-rozrywkowych (m.in. „Saba-
#owe Bajania”). Budynek usytuowany jest na sto-
ku Wierchu Rusi)skiego, z którego rozci%gaj%
si& pi&kne panoramy otaczaj%cych gór. Zasto-
sowanie unikatowego rozwi%zania ciesielskie-
go – s#upy wi%zane – w po#%czeniu z kon-
strukcj% zr&bow%, pozwoli#o na uzyskanie du-
$ych przeszkle), co nadaje niepowtarzalny
charakter budynkowi, tworz%c wn&trze otwar-
te na otaczaj%cy krajobraz. Autorzy: Teresa
Trojan Korn, Szymon Szatko, Pawe# Szlach-
towski. Projekt – 2006, realizacja – 2007.

Kontakt
Tel. 508 380 386
e-mail: biuro@architekci-zakopane.pl

Architekt 
Szymon Szatko

Mgr in$. arch. Szymon Szatko jest absolwentem
Wydzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej.
W roku 2006 mgr in$. arch. Teresa Trojan Korn
(absolwentka Wydzia#u Architektury Politechniki
Krakowskiej), mgr in$. arch. Szymon Szatko oraz
mgr in$. arch. Pawe# Szlachtowski (absolwent
Wydzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej)
za#o$yli Pracowni& Projektow% Korn&Szlach-
towski&Szatko Architekci. Ostatnie projekty:
zespó# konferencyjno–hotelowy w Kobiernem
pod Warszaw%, karczma regionalna w Witowie,
budynek us#ugowy przy ul. Krupówki w Zako-
panem.

137

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:47  Page 137



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR"GOWA IZBA ARCHITEKTÓW138

Budynek techniczny (serwerownia) Grupy Onet.pl S.A. 
w Krakowie  

Budynek technologiczny dla Grupy Onet.pl S.A. zosta# za-
projektowany w niecodzienny sposób. Autor dosta# bowiem
niezwykle rygorystyczne wytyczne technologiczne, które mu-
sia# „jedynie“ oblec w form& architektoniczn%. Ciekawym roz-
wi%zaniem jest zaprojektowanie w poziomie dachu os#oni&-
tego tarasu technicznego, jako a$urowej konstrukcji stalowej,
na której umieszczono wszystkie urz%dzenia klimatyzacyjne
umo$liwiaj%c  ich #atw% obs#ug%.  Generalny projektant: ABG
Spin S.A. (obecnie Asseco - Sytems  S.A.). Projekt architek-
toniczny: IPG. Autor: arch. Witold Sztorc. Realizacja: 2008-2009.

Kontakt
30-045 Kraków
ul. Królewska 5/8
Tel. 501 095 502

Architekt 
Witold Sztorc

Absolwent Wydzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej
(1977). Asystent projektanta w Atelier prof. arch. Viktora Huf-
nagla w Wiedniu (1978-1979), projektant w Krakowskim Biu-
rze Budownictwa Ogólnego (1980-1988), projektant w AIM
Consultants Ltd. Lagos Nigeria (1988),  projektant w A&E Con-
sultants Ltd. Kraków (1992-1994), pracownik naukowy Po-
litechniki Krakowskiej Wydzia# Architektury, cz#onek zespo-
#u opracowuj%cego projekt  Centrum Kongresowo-Wysta-
wienniczego PK w Krakowie-Czy$ynach, wiceprzewodnicz%cy
Okr&gowej Komisji Kwalifikacyjnej MpOIA od roku 2008, sta-
#a wspó#praca z Pracowni% Projektow% „Architektura“, wspó#-
praca z Agencj% Projektow% Ekspo Kraków. 

Wa$niejsze zrealizowane projekty: projekt Banku Handlo-
wego w Warszawie oddzia# w Rzeszowie (wspó#autor
arch. Mieczys#aw Ga#a) – realizacja, adaptacja budynku za-
bytkowego na oddzia# Banku Przemys#owo-Handlowego
w Rzeszowie (wspó#autor z arch. Mieczys#awem Ga#%), ad-
aptacja budynku fabryki Polsrebro na siedzib& Banku
PKO BP w Rzeszowie (wspó#autor z arch. Mieczys#aw Ga#a),
Centrum Handlowe „Ameryka” w Rzeszowie (wspó#autor
z arch. Mieczys#awem Ga#%), budynek magazynowo- biu-
rowy dla KBH „AKORD“  w Krakowie, adaptacja poau-
striackiego fortu nr 45 w Zielonkach-Marszowcu na hotel,
salon samochodowy w Krakowie przy ul. Katowickiej
(obecnie salon Harley Davidson). 
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Budynek S%du Rejonowego w Nowym S%czu

Jest to przebudowa istniej%cego budynku biu-
rowego, z adaptacj% pomieszcze) dla nowej
funkcji. Architektura budynku utrzymana jest
w stylu wspó#czesnym, kontrastuj%c z otocze-
niem b&d%cym smutnym przyk#adem dwu-
dziestowiecznej architektury polskiej. Budy-
nek ma powierzchni& netto oko#o 2000 m kw.
Budow& zako)czono w 2002 r.

Autorzy projektu: Ryszard Piotr Szyma)ski,
Stanis#aw Górski, Pawe# Skrzypiec, Artur
Cenzorowski.

Architekt 
Ryszard 
Piotr Szyma%ski

Mgr in$. arch. Ryszard Piotr Szyma)ski jest ab-
solwentem Wydzia#u Architektury Politechniki
Krakowskiej. Od 1994 r. prowadzi w#asne biuro
projektowe Studio Arche, które wykona#o przez
ostatnie 15 lat szereg projektów budynków
u$yteczno'ci publicznej: s%dowych, prokuratur,
bankowych. Ostatnie prace to: projekty adap-
tacji pomieszcze) oddzia#ów dla Powszechnej
Kasy Oszcz&dno'ci Bank Polski w Wieliczce
oraz *abnie, wykonane w 2008 i 2009 r.
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Stara szko#a z Nowego Rybia - restytucja
architektoniczno-konserwatorska na
ekspozycji S%deckiego Parku
Etnograficznego

Drewniana szko#a ludowa, z mieszkaniem dla
nauczyciela, zosta#a zbudowana wysi#kiem
mieszka)ców wsi Nowe Rybie k. Limanowej,
w latach 1926-1932. Nieu$ytkowany od 1964 r.
obiekt niszcza#. W 1998 r. gmina przeznaczy#a
go na opa#. Dzi&ki staraniom Muzeum Okr&-
gowego w Nowym S%czu szko#a ocala#a. Zde-
montowane elementy rozbiórkowe przewie-
ziono na zaplecze S%deckiego Parku Etnogra-
ficznego, gdzie poddano je konserwacji. W la-
tach 2004 – 2006 budynek odtworzono na eks-
pozycji skansenowskiej, z prezentacj% wypo-
sa$enia dawnych wn&trz szkolnych. 

Kontakt
Tel. 880 644 988

Architekt 
Wojciech 'liwi%ski

Wojciech ,liwi)ski uko)czy# Wydzia# Architek-
tury Politechniki Krakowskiej w 1968 r. (dyplo-
mant prof. Janusza Bogdanowskiego). Pracu-
je jako kustosz w s%deckim skansenie od
1977 r., rozwi%zuj%c problemy kszta#towania eks-
pozycji na wolnym powietrzu, zarówno pod
wzgl&dem konserwatorsko-budowlanym, jak
te$ kompozycji architektoniczno-krajobrazo-
wej. Jest autorem projektu restytucji architek-
toniczno-konserwatorskiej budynku zabytkowej,
drewnianej szko#y w SPE.
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Drukarnia „Skleniarz” w Krakowie

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Czerwie)skiego w Krakowie
(osiedle Azory), w s%siedztwie linii kolejowej. Budynek zosta# za-
komponowany w formie dwóch wspó#graj%cych bry# o zró$ni-
cowanym charakterze. Funkcja budynku – drukarnia – oraz wiel-
ko'( i uk#ad dzia#ki mia#y istotne znaczenie przy kszta#towaniu
architektury. Pomys# nawi%zania do funkcji budynku zosta#
zrealizowany poprzez ukszta#towanie pionowego elementu
bry#y w formie grzbietu ksi&gi, a tak$e poprzez uk#ady detali. 

Pracownia Projektowa Tarko
33-300 Nowy S%cz, ul. Sikorskiego 14
Tel./fax 18 441 47 02
e-mail: tarko@tarko.pl    www.tarko.pl

Architekci
Marek Tarko
Katarzyna Tarko
Wojciech Butscher

Architekt Marek Tarko jest absolwentem Wydzia#u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. Po uko)czeniu studiów
pracowa# w Biurze Planowania Przestrzennego w Jeleniej Gó-
rze i Nowym S%czu. Od 1992 prowadzi Pracowni& Projektow%
Katarzyna i Marek Tarko. W latach 1999–2010 wspó#praca
z arch. Wojciechem Butscherem w ramach Pracowni Pro-
jektowej Tarko i Butscher. 

Architekt Katarzyna Tarko jest absolwentk% Wydzia#u Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. W 1989 r. zwyci&stwo w kon-
kursie „Dom marze)” – Hiroshima, Japonia. Od 1992 wspó#-
praca w ramach Pracowni Projektowej Katarzyna i Marek Tar-
ko. W latach 1999–2010 wspó#praca z arch. Wojciechem Buts-
cherem w Pracowni Projektowej Tarko i Butscher. 

Architekt Wojciech Butscher jest absolwentem Wydzia#u Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. Po uko)czeniu studiów
pracowa# w Biurze Bada) i Dokumentacji Zabytków, a na-
st&pnie w Oddziale Wojewódzkim Pa)stwowej S#u$by Ochro-
ny Zabytków w Nowym S%czu. W latach 1999–2010 wspó#-
pracowa# z arch. Katarzyn% i Markiem Tarko w ramach Pra-
cowni Projektowej Tarko i Butscher. Obecnie pracuje w Urz&-
dzie Miasta w Nowym S%czu. Wa$niejsze projekty zespo#u
Katarzyna Tarko, Marek Tarko i Wojciech Butscher: Hotel „Mo-
tyl” oraz restauracja „Hydropatia” w Krynicy-Zdroju, zespó#
konferencyjno-hotelowy przy Dworze Marsów w Limanowej,
karczma „Krynicka Koliba” na Jaworzynie Krynickiej, Dru-
karnia „Skleniarz” w Krakowie, rewitalizacja +róde#ka ,w. Kin-
gi w Starym S%czu.
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Szko#a j&zyka angielskiego Linguaton
w Lublinie 

Program budynku przewiduje mo$liwo'(
ucz&szczania na kursy j&zyka ponad 3 tysi&cy
studentów. Jednym z priorytetów by#o jedno-
czesne zachowanie kameralnego charakteru i
cech budynku u$yteczno'ci publicznej. Reali-
zacja w 2006 r. Powierzchnia u$ytkowa obiek-
tu - 800 m kw.

Architekt 
Piotr Tochman

Arch. Piotr Tochman jest absolwentem Wydzia#u
Architektury i Urbanistyki oraz Wydzia#u In$y-
nierii L%dowej Politechniki Krakowskiej. B&d%c
zarówno architektem, jak i konstruktorem uzys-
ka# pe#ne uprawnienia budowlane w obu kie-
runkach. Obecnie prowadzi w#asn% pracowni&
projektow%. Specjalizuje si& szczególnie w pro-
jektowaniu obiektów dla indywidualnego od-
biorcy, co zaowocowa#o realizacj% wielu kom-
pleksowych projektów domów jednorodzin-
nych i rezydencji w Krakowie oraz w innych
miastach. 

Ostatnie projekty: Ma#opolskie Centrum Me-
dyczne – Kraków, ul. Rejtana 2, szko#a j&zyka an-
gielskiego Linguaton w Lublinie, biura wydaw-
nictwa Medycyna Praktyczna w Krakowie.
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Willa w krajobrazie - Buków (gmina Mogilany)

Ca#o'( kompozycji to #%czenie, przesuwanie
i przenikanie podstawowych form geomet-
rycznych. Trójk%tny dach w kolorze antracyto-
wym, g#ówna forma bia#ego budynku przeci&ta
prostopad#o'cianem ob#o$onym drewnem oraz
szare sze'ciany mniejszych form otwieraj% si&
w kierunku po#udniowym z widokiem na Tatry.
Pow. u$ytkowa: 248,2 m kw. Realizacja:
2006/2008. 

Autorzy: dr arch. Mariusz Twardowski, arch.
Wojciech Wokan, dr arch. Mariusz Pers, wspó#-
praca autorska: arch. Pawe# Syposz, wspó#pra-
ca: arch. Marta Dul, arch. Agnieszka Lamot.

MTWW Architekci
Tel. 12 632 43 50
www.mtww.pl 

Architekci
Mariusz Twardowski
Wojciech Wokan
Mariusz Pers
Arch. Mariusz Twardowski jest wspó#za#o$y-
cielem biura MTWW Architekci, doktorat
w 2001 r. Adiunkt na WAPK, zasiada w zarz%dzie
SARP o/Kraków, w Radzie MpOIA, w Kolegium
S&dziów Konkursowych SARP, wielokrotnie za-
praszany do s&dziowania w konkursach archi-
tektonicznych.

Arch. Wojciech Wokan jest wspó#za#o$ycielem
biura MTWW Architekci, asystent na WAPK,
obecnie na Wydziale Architektury i Sztuk Pi&k-
nych KA w Krakowie. Cz#onek SARP, MpOIA.

Arch. Mariusz Pers - od roku 2005 partner
w MTWW, doktorat w roku 2000 - obecnie na
Wydziale Architektury i Sztuk Pi&knych KA
w Krakowie. Cz#onek MpOIA.

MTWW Architekci – ide& pracy zespo#u stanowi
poszukiwanie nowych, oryginalnych form iden-
tyfikuj%cych dane miejsce, wpisuj%cych si& w kul-
turowy obraz miasta. Autorzy s% laureatami licz-
nych nagród i wyró$nie) w konkursach architek-
tonicznych. Ich projekty by#y publikowane w wie-
lu magazynach i czasopismach oraz prezento-
wane na wielu wystawach w kraju i za granic%.
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Dom dwurodzinny 
przy ul. Wid#akowej w Krakowie

Budynek stanowi kompozycj& opart% na zesta-
wieniu dwóch prostopad#o'ciennych, nierów-
noleg#ych wzgl&dem siebie bry#, przekrytych
dachem dwuspadowym oraz przenikaj%cych
si& z nimi form tarasów i ogrodu zimowego. Ele-
wacja frontowa oraz wszystkie 'ciany szczytowe
rozplanowane zosta#y wg centralnie umiesz-
czonych osi. W 'cianach cz&'ci niemieszkalnych
zastosowano kamie) naturalny, nawi%zuj%c do lo-
kalnych tradycji 'cian kamiennych. Usytuowanie
domu wpisuje si& w istniej%cy spadek terenu.

Teren projektowanej inwestycji posiada kszta#t
nieregularnego wielok%ta. Usytuowanie budyn-
ku na du$ym spadku, linia zabudowy, d#ugo'(
i szeroko'( poszczególnych bry# dom, nachyle-
nie dachu i wysoko'( okapu wymuszone zosta#y
surowymi wskazaniami opisanymi w decyzji
o WZ, postanowieniach Wojewódzkiego Kon-
serwatora Przyrody oraz Parków Jurajskich. Po-
wierzchnia u$ytkowa: 465,0 m kw. Realizacja:
2006/2008. 

Autorzy: dr arch. Mariusz Pers, dr arch. Mariusz
Twardowski, arch. Wojciech Wokan. Architekt pro-
wadz%cy: arch. Pawe# Syposz. Wspó#praca: arch.
Marta Dul, arch. Agnieszka Lamot.

MTWW Architekci
Tel. 12 632 43 50
www.mtww.pl 

Architekci
Mariusz Twardowski
Wojciech Wokan
Mariusz Pers
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Willa miejsca, dom dwurodzinny 
przy ul. *abiniec w Krakowie

Dom dwurodzinny ze wspólnym ogrodem zlo-
kalizowano w cz&'ci przeznaczonej pod zabu-
dow& jednorodzinn% poza 'cis#ym obrysem
osiedla *abiniec. Powa$nym problemem wol-
nych od zabudowy terenów jest pozosta#o'( po
dawnym uk#adzie #anowym - dzia#ki maj% pro-
porcje bardzo w%skich, niezwykle wyd#u$o-
nych prostok%tów (d#. dzia#ki ok. 150 m, szer. ok.
16 m).

Uk#ad bry# tworz%cych obiekt zak#ada podzia#
na dwie niezale$ne cz&'ci. Pierwsza z bry# - pro-
stopad#o'cian – zosta#a przesuni&ta do po#u-
dniowej granicy, umo$liwiaj%c swobodny dost&p
do dalszej cz&'ci dzia#ki. Druga z bry#, pozos-
tawiaj%c minimaln% odleg#o'( od pó#nocnej
granicy dzia#ki, poszukuje swym przekrzywie-
niem mo$liwie najwi&kszej ilo'ci wschodniego
i po#udniowego s#o)ca. Ogród zosta# zaprojek-
towany jako kompozycja kilku geometrycz-
nych form. Wraz z bry#% budynku tworz% jed-
nolit% przestrzennie kompozycj&. Elementem #%-
cz%cym obie cz&'ci jest pod#u$ny basen z za-
topion% kolumn% podcienia. Obydwie cz&'ci wil-
li zaprojektowano, by funkcjonowa#y jako nie-
zale$ne obiekty ze wspólnym ogrodem. Po-
wierzchnia u$ytkowa: 533,6 m kw.

Projekt: arch. Mariusz Twardowski, arch. Woj-
ciech Wokan. Wspó#praca arch. arch.: Katarzyna
Mi#kowska,  Ma#gorzata Rybarczyk, W#odzi-
mierz J&draszak.

MTWW Architekci
Tel. 12 632 43 50
www.mtww.pl 

Architekci
Mariusz Twardowski
Wojciech Wokan
Mariusz Pers
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Zespó# mieszkaniowy 
w os. Szymanowskiego w Wieliczce 

Zespó# mieszkaniowy w Wieliczce to zabudo-
wa wielorodzinna, niska, z gara$ami w poziomie
piwnic. Zespó# sk#ada si& z sze'ciu budynków.
Budynki A i B o kszta#cie litery U, usytuowane
w centralnej cz&'ci dzia#ki, tworz% wewn&trzne
podwórko, które obsadzone nisk% zieleni% sta-
nowi ogród rekreacyjny. Dodatkowo dla miesz-
ka) po#o$onych na poziomie parteru wydzie-
lono ogródki do indywidualnego zagospoda-
rowania. Budynki jednoklatkowe C1-C4 usy-
tuowane w po#udniowo-wschodniej cz&'ci
dzia#ki, maj% uk#ad zabudowy szeregowej, opa-
daj%cej zgodnie z nachyleniem terenu. Archi-
tektura nawi%zuje do charakteru architektury
miejscowej, uwzgl&dniaj%c skal&, materia#y
i kolorystyk& elewacji. Studio AW Pracownia Ar-
chitektury, zespó# autorski: mgr in$. arch. An-
drzej Walkowski, g#. projektant, mgr in$. arch. Da-
riusz Ociepa, dr in$. arch. Marcin Charciarek,
mgr in$. arch. Mateusz Bugaj.

Studio AW Pracownia Architektury
Tel. 12 623 73 74, 12 623 72 84
e-mail: studio.aw@neostrada.pl

Architekt 
Andrzej Walkowski

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydzia# Ar-
chitektury. Starszy wyk#adowca Katedry Archi-
tektury Przemys#owej, obecnie Katedry Kom-
pozycji Architektonicznej Instytutu Projektowa-
nia Architektonicznego, zatrudniony na uczelni
od 1967 roku. Twórca grupy projektowej Studio
Archi 5 (prezes zarz%du spó#ki od 1989 roku)
i Studia AW Pracownia Architektury.

Ostatnie projekty: koncepcja rozbudowy Szpi-
tala im. Jana Paw#a II w Krakowie (II nagroda), Ze-
spó# sali operacyjnej i zaplecza Oddzia#u Chi-
rurgii Aresztu ,ledczego w Krakowie (realizacja
2006), zespó# mieszkaniowy w Wieliczce –
136 mieszka) (realizacja 2008-2009), zespó# za-
budowy jednorodzinnej w Krakowie (26 domów,
realizacja rozpocz&ta w 2010 roku).
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Hala gier sportowych Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu

Obiekt z mo$iwo'ci% rozgrywania turniejów
mi&dzynarodowych. W hali przewidziano bois-
ka do pi#ki r&cznej, koszykówki, siatkówki i tenisa,
trybuny sta#e dla 400 widzów oraz trybuny
rozk#adane dla 800 widzów. Dodatkowo przy za-
wodach bokserskich  600 miejsc. Hal& oddano
do u$ytku w 2004 roku.

Autorska Pracownia Architektoniczna
31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, 
Tel./fax: 12 638 48 55 
e-mail: tryglif@interia.pl

Architekt 
Kazimierz W$glarski

Kazimierz W&glarski jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej
(1966-1971) . Posiada uprawnienia projektowo-
budowlane oraz status architekta twórcy nadany
przez Ministra Kultury w roku 1982. W latach 80.
zatrudniony w pracowni PA-F w Miastoprojek-
cie Kraków, a od 1990 roku prowadzi indywi-
dualn% dzia#alno'( projektow% wraz
z mgr in$. arch. Krystyn% So#haj Janczykowsk%
oraz mgr in$. arch. Joann% Matuszek. 

Ostatnie projekty: zespó# basenów krytych
z zak#adem odnowy biologicznej, AWF Kraków,
projekt ko'cio#a i plebanii w Zakopanym przy
ul. Anta#ówka, przebudowa, rozbudowa i od-
budowa zespo#u dworskiego w Rogowie, gmi-
na Opatowiec, woj. 'wi&tokrzyskie. 
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Architekt 
Kazimierz W$glarski

Pawilon obs#ugi Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie

Budynek zlokalizowany wzd#u$ bie$ni na 110 m,
dwukondygnacyjny, z trybunami sta#ymi, mie-
'ci pomieszczenia s&dziów, reporterów oraz za-
plecze szatniowo-sanitarne stadionu. Wpro-
wadzaj%c dodatkowe konkurencje sportowe,
wymagane przy zawodach mi&dzynarodo-
wych, zmodernizowano stadion lekkoatletycz-
ny. Obiekt oddany do u$ytku w 2009 roku.

Autorska Pracownia Architektoniczna
e-mail: tryglif@interia.pl
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Willa Emaus w Krakowie

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy
ul. Emaus/Piastowskiej. Dwa piony mieszka),
po#%czone reprezentacyjn% klatk% schodow%
z trzykondygnacyjn% mozaik% kamienn%. Gara$
pod ca#o'ci% zespo#u. Projekt 2004, realizacja
2007. Budynek uzyska# Nagrod& Województwa
Ma#opolskiego im. Stanis#awa Witkiewicza
w grudniu 2008.

W#odarczyk+W#odarczyk Architekci 
Studio Autorskie
30-201 Kraków, ul. Emaus 7/12
e-mail: malgorzata@wpluswarchitekci.com
www.wpluswarchitekci.com.pl

Architekt 
Ma!gorzata W!odarczyk

Dr in$. arch. Ma#gorzata W#odarczyk, absol-
wentka Wydzia#u Architektury Politechniki Kra-
kowskiej, jest adiunktem w Katedrze Architektury
i Urbanistyki Wydzia#u Budownictwa i In$ynierii
,rodowiska Politechniki ,wi&tokrzyskiej w Kiel-
cach. Cz#onek PKN ICOMOS. Prowadzi w#asn%
praktyk& projektow% w zespole z m&$em Mar-
cinem W#odarczykiem: W#odarczyk+W#odar-
czyk Architekci.
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Architekt 
Tadeusz Wojczuk

Arch. Tadeusz Wojczuk jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej.
W latach 1952-1955 by# zast&pc% g#ównego in-
$yniera zarz%du w Zjednoczeniu Budowy Huty
im. Lenina. Pe#ni# funkcj& starszego projektan-
ta w Gliwickim Biurze Projektów Budownictwa
Przemys#owego (1955-1959). Od roku 1959
pracowa# w biurze projektowym Bipronaft (obec-
nie Lurgi SA) m.in. w charakterze g#ównego pro-
jektanta i kierownika zespo#u projektowego.

Wa$niejsze projekty i realizacje: projekt rewalo-
ryzacji cesarskiej piwiarni w Berlinie oraz jej ad-
aptacji na siedzib& polskich przedstawicielstw
handlowych, zrealizowany projekt rewaloryzacji
zespo#u pa#acowego Petrodworec w Peterhofie
k. Petersburga, projekt planu zagospodarowania
przestrzennego Gda)skich Zak#adów Rafine-
ryjnych, projekt rozbudowy rafinerii Ina Nafta
Lendawa w Jugos#awii, projekt wytwórni tlenku
propylenu i politerów w Indiach, projekt rozbudowy
rafinerii nafty w Chabarowsku (Rosja), projekt
domu wczasowego „Storczyk” w Rabce. Wa$-
niejsze nagrody: wyró$nienie III st. na projekt ty-
powego szpitala powiatowego (1957), I miejsce
i tytu# Mister Krakowa za zrealizowany w roku 1964
budynek mieszkalny przy al. Pokoju w Krakowie.

Budynek mieszkalny przy al. Pokoju w Krakowie

Obiekt wielorodzinny, 12-kondygnacyjny z 68
mieszkaniami, nagrodzony w roku 1964 pres-
ti$ow% nagrod% Mister Krakowa. W budynku
znajduj% si& w wi&kszo'ci mieszkania typu M-
4. Architekt postawi# sobie za cel zaprojekto-
wanie funkcjonalnego obiektu, w którym jedna
winda obs#uguje wszystkie mieszkania.

Obiekt zrealizowany zosta# w latach 1963-1964.
Autor projektu: arch. Tadeusz Wojczuk, kon-
strukcja: dr in$. Leonard Kosza#ka, mgr in$. Ka-
rol Tokarz.

Kontakt
Tel. 12 411 14 69
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Jagiello)ski Park i Inkubator Technologii
Uniwersytetu Jagiello)skiego

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Bobrzy)skiego
w Krakowie. Jagiello)ski Park i Inkubator Technologii
Uniwersytetu Jagiello)skiego to nowoczesny, za-
awansowany technologicznie budynek z powierzch-
niami najmu dla wi&kszych, rozwini&tych przedsi&-
biorstw mi&dzynarodowych typu Life Science. Projekt
wykonawczy powsta# maj - sierpie) 2008 r., realizacja
– marzec 2009 r. Powierzchnia u$ytkowa: 4 800 m kw.,
kubatura: 33 400 m sze'c. 

AD Artis Emerla, Jagie##owicz, Wojda
31-323 Kraków, ul. Gdy)ska 31
Tel./fax: 12 428 29 90, 12 379 30 42, 12 379 30 43
Tel. kom. 501 451 991
e-mail: m.wojda@adartis.pl
www.adartis.pl

Architekt 
Maciej Wojda

Architekt mgr in$. Maciej Wojda jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyplom
w Wy$szej Szkole Architektury w Münster (1996 r.).
Cz#onek zespo#ów projektowych Perbo Projekt, Biura
Projektów Lewicki !atak, IMB Asymetria. Od roku
2006, obok Arkadiusza Emerli oraz Piotra Jagie##owi-
cza, wspó#w#a'ciciel biura projektowego AD Artis, rea-
lizuj%cego projekty z zakresu architektury, projekto-
wania wn&trz oraz wzornictwa przemys#owego. 

Wa$niejsze projekty i nagrody: Interaktywne Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (I nagroda
w mi&dzynarodowym konkursie architektonicznym), za-
gospodarowanie obszaru mi&dzy  ulicami Szypersk%
i Estkowskiego w Poznaniu (I nagroda w mi&dzynaro-
dowym konkursie architektonicznym), Muzeum II Woj-
ny ,wiatowej w Gda)sku (I wyró$nienie w mi&dzyna-
rodowym konkursie architektonicznym), Bonarka City
Center w Krakowie - projekt wykonawczy, Jagiello)ski
Park i Inkubator Technologii Uniwersytetu Jagiello)-
skiego w Krakowie - projekt wykonawczy. 
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Budynek handlowo-us#ugowy 
przy ul. Zachodniej 27 w Krakowie

Budynek handlowo-us#ugowy, trzykondygna-
cyjny z gara$em podziemnym przy ul. Za-
chodniej 27 w Krakowie. Konstrukcja – szkielet
$elbetowy z wype#nieniem ceramicznym i szkla-
nym. Elewacje wyko)czone tynkiem akrylowym
oraz p#ytami  ceramicznymi i aluminiowymi.
Zrealizowany w latach 2006-2009. Powierzch-
nia terenu - 1530,87 m kw. powierzchnia u$yt-
kowa - 2443,71 m kw.; powierzchnia handlowo-
us#ugowa - 1623,47 m kw.; kubatura - 10791,40
m sze'c.

Kontakt
Tel. 509 235 597
e-mail:  wolek.katarzyna@gmail.com

Architekt 
Katarzyna Wo!ek

Mgr in$. arch. Katarzyna Wo#ek jest absolwen-
tk% Wydzia#u Architektury i Urbanistyki Poli-
techniki Krakowskiej na kierunku Architektura
i Urbanistyka oraz studium podyplomowego
w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury
i Urbanistyki. Posiada do'wiadczenie w pro-
jektowaniu budynków mieszkalnych jedno-
i wielorodzinnych oraz u$yteczno'ci publicznej,
adaptacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych,
bierze udzia# w opracowywaniu projektów sta-
bilizacji osuwisk. 
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Budynek mieszkalny 
przy ul. Wybickiego w Krakowie

Budynek mieszkalny dziesi&ciokondygnacyjny,
zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Wybickie-
go. Obiekt posiada 84 mieszkania i 4 lokale us#u-
gowe. Powierzchnia terenu - 3958,6 m kw.; po-
wierzchnia zabudowy 717,4 m kw.; powierzch-
nia u$ytkowa mieszka) - 3910,6 m kw.; po-
wierzchnia us#ug 151,1 m kw.; kubatura 190708
m sze'c. Zró$nicowanie wysoko'ci  pozwoli#o
na umieszczenie atrakcyjnych widokowo tara-
sów na ró$nych poziomach dachu budynku.
Niepowtarzalny charakter budynkowi nadaj%
tak$e du$e okr%g#e balkony.

Pracownia Projektowa Zamek 
B. Pasternak, W. Wo#ek
30-364 Kraków, ul. ,w. Jacka 28                 
Tel./fax 12 267 09 26, 267 09 36
www.ppzamek.pl

Architekt 
Wojciech Wo!ek

Mgr in$. arch. Wojciech Wo#ek, absolwent Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej,
wspólnie z konstruktorem Barbar% Pasternak od
1998 roku prowadz% pracowni& projektow%,
specjalizuj%c% si& w projektowaniu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, budynków u$y-
teczno'ci publicznej i rekonstrukcji obiektów za-
bytkowych. Pracownia bierze tak$e udzia# w pro-
gramie likwidacji osuwisk.
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Budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Macedo)skiej w Krakowie
Zaprojektowano budynek wielorodzinny z ga-
ra$em podziemnym, posiadaj%cy 40 ma#ych
oraz 'redniej wielko'ci mieszka), nawi%zuj%cy
gabarytami do budynków mieszkalnych znaj-
duj%cych si& na s%siednich dzia#kach. Standard
u$ytych materia#ów elewacyjnych (ceg#a klin-
kierowa, drewno i du$e przeszklenia) wyró$nia
obiekt spo'ród otaczaj%cych go domów. Auto-
rzy projektu: architekci Ewa i Jerzy Wowczak z ze-
spo#em. Inwestor: PPD Investments sp. z o.o. Wy-
konawca: Hartbex P.B. Realizacja: 2007-2009.

Autorska Pracownia Projektowa 
30-812 Kraków, ul. Bie$anowska 46 
Tel./fax: 12 658 43 95 
e-mail: app.jw@wp.pl
www.ditel.pl

Architekt 
Ewa Wowczak

Arch. Ewa Wowczak uzyska#a dyplom na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej
w roku 1997. Od roku 1990 prowadzi wraz
z m&$em Jerzym Wowczakiem Autorsk% Pra-
cowni& Projektow%. Wa$niejsze nagrody: I miejs-
ce w roku 1995 w konkursie SARP na komple-
ksowy projekt architektoniczny przebudowy
przestrzeni 'ródmiejskich Sosnowca (w ze-
spole: M. Dormus, Z. Hudzik, E. Wowczak, J.
Wowczak),  II miejsce w konkursie SARP na
przebudow& Rynku w Ja'le (1997), I nagroda
w konkursie SARP na projekt roku 1999 (2000),
nagroda Grand Prix 2002 w konkursie SARP
o/Katowice na Najlepsz% Przestrze) Publiczn%
Województwa ,l%skiego i jednocze'nie nagro-
da Prezydenta Miasta Sosnowca w kategorii
Najlepszy Obiekt Zag#&bia (w zespole M. Dor-
mus, Z. Hudzik, E. Wowczak, J. Wowczak). 
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Muzeum Miejsca – przebudowa budynku
fabryki Oskara Schindlera „Emalia“ 
przy ul. Lipowej 4 w Krakowie 

Przebudowa budynku polega#a na adaptacji po-
mieszcze) dawnej fabryki do funkcji zwi%zanej
z muzeum. Na parterze powsta# hall recepcyjny
z szatni% i ksi&garni% oraz cz&'( ekspozycyjna. Na
I i II pi&trze powsta#y sale wystawowe, sala do pre-
zentacji multimedialnych i pomieszczenia biuro-
we. W budynku dobudowano d+wig osobowy
i dodatkowe klatki schodowe. Pierwotny charak-
ter przywrócono g#ównej klatce schodowej, któ-
r% pami&tamy ze scen filmu „Lista Schindlera”. In-
westor: Zarz%d Budynków Komunalnych w Kra-
kowie, Wykonawca: PBP !&gprzem sp. z o.o.

Autorska Pracownia Projektowa 
30-812  Kraków, ul. Bie$anowska 46 
Tel./fax: 12 658 43 95 
e-mail: app.jw@wp.pl
www.ditel.pl

Architekt 
Jerzy Wowczak

Arch. Jerzy Wowczak - dyplom na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej (1997). Od
roku 1990 wraz z $on% Ew% Wowczak prowadzi
Autorsk% Pracowni& Projektow%. Wa$niejsze na-
grody: I miejsce w roku 1995 w konkursie
SARP na kompleksowy projekt architektonicz-
ny przebudowy przestrzeni 'ródmiejskich Sos-
nowca (w zespole: M. Dormus, Z. Hudzik, E.
Wowczak, J. Wowczak),  II miejsce w konkursie
SARP na przebudow& Rynku w Ja'le (1997),
nagroda Grand Prix 2002 w konkursie SARP
o/Katowice na Najlepsz% Przestrze) Publiczn%
Województwa ,l%skiego i jednocze'nie nagro-
da Prezydenta Miasta Sosnowca w kategorii
Najlepszy Obiekt Zag#&bia (w zespole M. Dor-
mus, Z. Hudzik, E. Wowczak, J. Wowczak).
W roku 2010 otrzyma# tytu# „Ma#opolski In$ynier
Budownictwa 2009” w zakresie projektowania,
przyznany przez Ma#opolsk% Izb& In$ynierów
Budownictwa za projekt parkingu podziemne-
go pod placem na Groblach w Krakowie.
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Szko#a w Brzeziu (gmina Zabierzów)

Szko#a Podstawowa, sze'ciodzia#owa – z dwoma od-
dzia#ami przedszkolnymi i sal% gimnastyczn%. Nowy
obiekt zosta# zrealizowany z wykorzystaniem technologii
tradycyjnej, jest w cz&'ci adaptacj% murów starej,
przedwojennej szko#y ('rodkowa partia zespo#u). In-
westycja zosta#a zrealizowana przy du$ych ogranicze-
niach finansowych i uwarunkowaniach zwi%zanych
z ma#ymi gabarytami dzia#ki. Ukszta#towanie formalne
i skal& obiektu dostosowano do specyfiki miejscowo'ci. 

Powierzchnia zabudowy - 1335,5 m kw., powierzchnia
ca#kowita - 1680,5 m kw., kubatura - 7150 m sze'c. Pro-
jekt – 2007, realizacja – 2008/2009.

W.Z. Projekt
30-048 Kraków, ul. Urz&dnicza 46/3              
Tel./fax 12 632 55 33
e-mail: wzpro@wp.pl

Architekt 
Zdzis!aw Wo(niak

Architekt Zdzis#aw Wo+niak jest absolwentem Wydzia#u
Architektury Politechniki Krakowskiej (studia w latach
1973-1978). Od roku 1992 prowadzi samodzieln%
dzia#alno'( projektow% W.Z. Projekt. Wa$niejsze reali-
zacje architektoniczne: szko#y - w Krakowie przy ul.-wi-
k#owej, w Rudawie, Borku Szlacheckim, zespó# Gim-
nazjum z hal% sportow% i kryt% p#ywalni% w Zabierzo-
wie (wspó#autor arch. J. Sk%pski), przedszkole w Kra-
kowie przy ul. Sko'nej, Urz%d Skarbowy w Bochni, Za-
jazd Szlachecki w Krakowie-Krzes#awicach, zespó#
mieszkaniowy w Krakowie przy ul. Narciarskiej, Dom
Kultury w Burowie. 

Architektura wn&trz: oddzia#y Banku Pekao SA w Kra-
kowie przy  ul. Szpitalnej (w cz&'ci nowej), ul. Piastow-
skiej i ul. Bie)czyckiej, biurowiec firmy Solidex w Kra-
kowie przy ul. Lea (wspó#autor: arch. A. Wiszowaty), od-
dzia# Banku BO, SA w Krakowie przy ul. Szpitalnej.

Aktualnie w realizacji: kryta p#ywalnia w Naprawie
(gm. Jordanów)
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Dom za kolumnami – dom studencki Akademii
Pedagogicznej w Krakowie 

Budynek próbuje pogodzi( porz%dek bloków prostopad-
#ych do ulicy z zabudow% obrze$n%. Poprzeczne skrzyd#a
to jakby dwa budynki; jeden frontowy z elewacj% obudo-
wuj%c% korytarz ulicy i do niej przypisany, oraz drugi - nie-
jako oficynowy, biegn%cy w g#%b dzia#ki. Podkre'la to w pe-
wien sposób kontrast mi&dzy ob#o$on% piaskowcem ele-
wacj% pó#nocn% a prostymi tynkowanymi 'cianami elewacji
wschodniej i zachodniej, „podziurkowanymi” kwadratowymi
oknami. Za fasad% pó#nocn% znajduj% si& korytarze os#a-
niaj%ce przed ha#asem. St%d te$ pochodzi racjonalne uza-
sadnienie dla ma#ych okien, maj%cych w istocie swoje +ród-
#o w estetyce. Za dnia mog% po#yskiwa( ich metaliczne
oprawy, po zmroku za' wszystkie powinny za'wieci(,
uk#adaj%c si& w regularn% siatk& jasnych punktów na ka-
miennej p#aszczy+nie. Aby nie by#o w%tpliwo'ci co do za-
sady kompozycyjnej rz%dz%cej ca#o'ci%, front zosta# rozci&ty
w miejscu najwa$niejszej osi. Zdecydowano te$, $e przed
wej'ciem  do domu akademickiego stanie sze'( kolumn,
mog%cych uczyni( z budowli charakterystyczny znak
miejsca i inspiruj%cych jednocze'nie do nadania mu nazwy:
Dom   za   kolumnami.    

Autorzy koncepcji:   arch. Tomasz Ma)kowski, Piotr Wró-
bel. Autorzy projektu budowlanego: arch. Tomasz Ma)-
kowski, APA Czech-Duli)ski-Wróbel – Jacek Czech, Janusz
Duli)ski, Piotr Wróbel, Marek Trela, Rafa# Zawisza. Wspó#-
praca: Romuald Piechwicz, Tomasz Zawisza, Tomasz Fu-
dali. Realizacja: 2004 r.

APA Czech-Duli)ski-Wróbel
31-148 Kraków
Tel. 12 631 09 60
e-mail: architektura@apa.krakow.pl

Architekt 
Piotr Wróbel

Dr arch. Piotr Wróbel, absolwent Wydzia#u Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, od 1990 jest wspólnikiem w biurze
projektowym APA Czech-Duli)ski-Wróbel. 

Wa$niejsze projekty: Radio Kraków, terminal pasa$erski
MPL Kraków-Balice, budynek administracyjno-techniczny
„BAT” MPL Kraków-Balice, terminal pasa$erski PL Rzeszów-
Jasionka, Centrum Informatyki AGH w Krakowie.
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Zespó# basenów termalnych

Obiekt termalny zlokalizowany jest na dzia#ce
o pow. 3,425ha w Bukowinie Tatrza)skiej na po-
#udniowo-zachodnim stoku z widokiem na góry.
Budynek termy o pow. u$ytkowej  ok. 9100m kw.
jest podzielony na trzy strefy funkcjonalnie nie-
zale$ne od siebie: strefa A - dla doros#ych, stre-
fa B - dla dzieci, strefa C - rehabilitacyjna. W obiek-
cie mie'ci si& pi&( basenów wewn&trznych,
dwa jaccuzi, brodziki dla dzieci o #%cznej pow. lus-
tra wody 845 m kw., zespó# saun oraz pi&( ba-
senów zewn&trznych (1037 m kw. pow. lustra
wody). Dynamiczna architektura obiektu jest in-
spirowana formami architektury regionalnej. Pro-
jektowane formy architektoniczne, czerpi%c z bo-
gactwa detalu i ornamentu regionalnego,  tworz%
nowoczesn% w wyrazie architektur&, dobrze
wkomponowan% w otaczaj%cy krajobraz. Wy-
korzystuj%c nachylenie terenu, na osi g#ównej bu-
dynku zaprojektowano zlokalizowane na kolejno
kaskadowo w kierunku po#udniowo-zachodnim
opadaj%cych poziomach baseny. Najni$ej po-
sadowiony basen z tryskaj%cymi ze 'ciany szczy-
towej wodospadami jest po#%czony z podziem-
n% grot% skaln%.    Autor projektu:   arch. Józef Wy-
rostek. Wspó#praca:  dr arch. Janusz Barna', arch.
Marcin Przyborowski, studentka Agnieszka Budz.
Realizacja inwestycji:  2007 - 2008

Kontakt
e-mail: grapa4@op.pl

Architekt 
Józef Wyrostek

Arch. Józef Wyrostek (1955), uko)czy# Wydzia#
Architektury Politechniki Krakowskiej (1985).
Praktyk& zawodow% odby# pod kierunkiem prof.
Stefana *ychonia w Pracowni Regionalnej PK
(1985-91). W latach 1992-2006 dzia#alno'( za-
wodowa na terenie Austrii, wieloletnia wspó#-
praca projektowa z koncernem budowlanym Ka-
lingerbau oraz firm% Austro. Go'cinne wyk#ady
na University of Puerto Rico (1995). Obecnie sa-
modzielna dzia#alno'( projektowa w Polsce
(Poronin) oraz w Austrii (Wiede)).
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  Siedziba i magazyn centralny INTERSPORT POLSKA

Inwestycja po#o$ona w Cholerzynie, w gminie Liszki, w bez-
po'rednim s%siedztwie strefy lotniska w Balicach, obwodni-
cy Krakowa, z dogodnym dost&pem do autostrady A4. Naj-
bardziej eksponowana, reprezentacyjna cz&'(, to trzykon-
dygnacyjny budynek administracyjno–biurowy, którego for-
ma nawi%zuje do charakteru prowadzonej przez Intersport Pol-
ska S.A. dzia#alno'ci, #%cz%c wspó#czesn% stylistyk& i tradycyjn%
zasad& trójpodzia#u elewacji. Nie bez znaczenia pozostaje kon-
tekst krajobrazowy – s%siedztwo zalewu w Kryspinowie, do któ-
rego budynek nawi%zuje marynistycznym detalem.

APA Baza Architekci sp. z o. o.
30-252 Kraków, ul. Herzoga 5
Tel. 12 429 71 39
e-mail: studio@apa.pl    www.apa.pl

Architekci
Andrzej Zalewski
Adam B       ubak

Andrzej Zalewski (1976 – Genewa). Absolwent WA PK (dy-
plom u prof. Ceckiewicza, w 2000r). W latach 1996 -1999 pra-
cowa# w sekcji in$ynierskiej CERN w Genewie (Szwajcaria),
Terence John Cox and Associates w Genewie, Art Ingenie-
rie w St Etienne, (Francja), a tak$e wspó#pracowa# z kilkoma
krakowskimi biurami projektowymi. Od 2000 r. jest udzia-
#owcem i prezesem zarz%du APA Baza Architekci (wcze'-
niej APA Architekci Po#udnie).

Adam Bubak (1975 – Kraków). Absolwent WA PK (dyplom
u prof. W. Buli)skiego i prof. H. Bühlera w 2001r). Laureat mi&-
dzynarodowego konkursu studenckiego na zagospodaro-
wanie otoczenia Grzegórzeckiej Hali Targowej w Krakowie,
uczestnik i laureat mi&dzynarodowych warsztatów studen-
ckich Kraków – Münster – La Tourette. W latach 1997-2000
wspó#pracowa# z kilkoma krakowskimi pracowniami pro-
jektowymi. Od 2000 r. jest udzia#owcem i cz#onkiem zarz%-
du APA Baza Architekci Sp. z o.o.

Wa$niejsze projekty: Zak#ady Kablowe Bitner - Trzyci%$ k. Kra-
kowa – 18000 m kw.; Tim S.A. – biurowiec i magazyn cen-
tralny – Siechnice k. Wroc#awia – 15.000m kw.; Motogama
– biurowiec i zespó# magazynów – Rz%ska k. Krakowa – 4000
m kw.; zespó# mieszkaniowy w Wieliczce – 46000 m kw.

Konkursy: 2003 r. wyró$nienie w konkursie SARP za „Plac we-
teranów 1863” (wspólnie z APA Markowski Architekci
sp. z o.o.); 2008 r. - wyró$nienie w konkursie Marvipol „New
Hill Park” (wspólnie z APA Markowski Architekci sp. z o.o.).
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Karczma regionalna z cz&'ci% noclegow%
i us#ugow% w Krynicy Czarnym Potoku

Karczma regionalna w Krynicy Czarnym Poto-
ku to konstrukcja murowo-drewniana. Przyzie-
mie to 669.00 m kw., poddasze - 560.00 m kw.
Projekt powsta# w styczniu 1999 roku. Wspó#-
autor – arch. Marek Jakubowski (Austria). Rea-
lizacja 1999 – 2000 rok. 

Studio Projektowe
Tel. 603 896 814
e-mail: mizem@poczta.fm

Architekt 
Jan Zembro%
Architekt Jan Zembro) jest absolwentem Wy-
dzia#u Architektury Politechniki Krakowskiej,
gdzie studiowa# w latach 1964–70. Po dyplomie
pracowa# w Biurze Projektów OSBW w Krako-
wie, w PSK Akademii Medycznej w Krakowie
i Uniwersytecie Jagiello)skim. Od roku 1989 pro-
wadzi w#asne Studio Projektowe. 

Dokument - calosc:Layout 2  20-11-10  19:48  Page 160



ARCHITEKCI MA!OPOLSKI 2010

MA!OPOLSKA OKR"GOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Architekt 
Jan Zembro%

Budynek mieszkalno–us#ugowy z gara$em
podziemnym przy ul. Trynitarskiej 4 
w Krakowie 

Budynek mieszkalno-us#ugowy przy ul. Tryni-
tarskiej w Krakowie, posiada sze'( kondygna-
cji mieszkalnych, w tym dwie na poddaszu
u$ytkowym. Powierzchnia u$ytkowa budynku to
ok. 2500 m kw. Przyziemie pe#ni funkcje us#u-
gowe – znajduje si& tam apteka oraz klinika jed-
nego dnia. Podziemny gara$ zaprojektowany
jest na 12 stanowisk. Projekt powsta# w latach
2002-2003. Wspó#praca – arch. Teresa Tar-
nowska. Realizacja: 2004 – 2005 rok.

Studio Projektowe
Tel. 603 896 814
e-mail: mizem@poczta.fm
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Budynek apartamentowy Eleven
przy ul. Skawi)skiej w Krakowie

Projekt zak#ada# wzniesienie na terenie inwestycji zespo#u
zabudowy mieszkaniowej, w sk#ad którego wejd% budynek
frontowy i oficyna tylna. Obydwa budynki po#%czone zosta#y
w poziomie piwnic gara$em, w którym zlokalizowano miejs-
ca postojowe dla lokatorów wy$szych kondygnacji.  G#ów-
ne wej'cie do budynku wraz z centraln% recepcj% przewi-
dziano od ulicy Skawi)skiej. W budynkach zaprojektowano
dwa niezale$ne  ci%gi komunikacji pionowej, mieszcz%ce klat-
ki schodowe oraz  piony  windowe w obr&bie klatki  g#ów-
nej. W poziomie parteru przewidziano dodatkowo po-
mieszczenie na lokal biurowo-us#ugowy. Wszystkie apar-
tamenty posiadaj% balkony, a pomieszczenia parteru tara-
sy rekreacyjne. Dla w#a'cicieli penthousów przewidziano ta-
rasy wypoczynkowe i widokowe. W kondygnacji piwnicznej
przewidziano  miejsca postojowe na  jednym poziomie  oraz
komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.
Podstawowe dane techniczne: powierzchnia netto budyn-
ku – 6755,81 m kw., powierzchnia u$ytkowa lokali miesz-
kalnych: 2791,32 m kw., powierzchnia u$ytkowa lokali us#u-
gowych: 987,51 m kw.

Autorzy: arch. Witold Zieli)ski, arch. Wojciech Kozio#.
Wspó#praca projektowa: arch. El$bieta Zieli)ska, arch. Mag-
dalena Baran. Inwestor: Mikasa sp. z o.o. Realizacja: 2007-
2009.
Autorskie Studio Architektury Studio ZET
30-327 Kraków, ul. Jaworowa 33b
e-mail:biuro@asa-studiozet.pl
www.asa-studiozet.pl

Architekt 
El)bieta Zieli%ska 
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
uko)czy#a w 1982 r., dyplom  pod kierunkiem  prof. dr. hab.
arch. Tomasza Ma)kowskiego. Praca zawodowa od 1982
roku w Biurze Planowania Przestrzennego w Katowicach,
nast&pnie od 1983 do 1985 roku w Biurze Rozwoju Krakowa
oraz w latach 1985 do 1990 roku w ZPiU Inwestprojekt Kra-
ków na  stanowiskach od  asystenta  do projektanta. Od
1990 roku samodzielna dzia#alno'(  projektowa. Od 1993
projektant  i sprawdzaj%cy w Autorskim Studio Architektury
Studio ZET. Od 2002 roku jest cz#onkiem Ma#opolskiej Okr&-
gowej Izby Architektów.
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Centrum biurowo-handlowe z apartamentami mieszkalnymi
Flowers Residence w Krakowie

Budynek mieszkalno-us#ugowy Flowers Residence zloka-
lizowany jest w Krakowie u zbiegu ulic Kalwaryjskiej i Smol-
ki. Bry#a obiektu opiera si& na rzucie zbli$onym kszta#tem
do trójk%ta. Budynek liczy 5 kondygnacji naziemnych oraz
2 podziemne pe#ni%ce funkcj& gara$u. Bry#a obiektu opa-
da kaskadowo w kierunku wschodnim. Na wy$szych kon-
dygnacjach pojawiaj% si& tarasy dost&pne z poszczególnych
lokali mieszkalnych. 

Autor: arch. Witold Zieli)ski, arch. Wojciech Kozio#. Wspó#-
praca projektowa: arch. Adam Pabisek, arch. Filip Wojdak.
Inwestor: General City Center sp. z o.o., Kraków, ul. Smolki
2a. Realizacja: wrzesie)  2008.

Autorskie Studio Architektury Studio ZET
30-327 Kraków, ul. Jaworowa 33b
e-mail :   biuro@asa-studiozet.pl
www. asa-studiozet.pl

Architekt 
Witold Zieli%ski

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
uko)czy# w 1982 roku, dyplom pod kierunkiem prof. dr hab.
arch. Tomasza Ma)kowskiego. Studia podyplomowe z Kon-
serwacji Architektury i Urbanistyki: 1985 rok. Praca zawo-
dowa od 1982 roku w Pracowni Projektowej PRZ, od sta-
nowiska asystenta do stanowiska generalnego projektan-
ta. Od 1990 roku samodzielna dzia#alno'( projektowa. Od
1993 w#a'ciciel i g#ówny projektant Autorskiego Studio Ar-
chitektury Studio ZET. Uprawnienia budowlane: 1984,
uprawnienia projektowe:1987.

Dzia#alno'( spo#eczna: w SARP od 1984 roku, od 2010 prze-
wodnicz%cy S%du Kole$e)skiego, cz#onek Kolegium S&-
dziów Konkursowych SARP. MpOIA: od 2002 do 2006 – se-
kretarz S%du Dyscyplinarnego MpOIA, od 2006 do 2010
wiceprzewodnicz%cy S%du Dyscyplinarnego, od 2010 cz#o-
nek Rady MpOIA.

Wa$niejsze realizacje: budynek Wojewódzkiego S%du Ad-
ministracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10, budy-
nek centrum handlowo-us#ugowego Flowers Residence
przy ul. Kalwaryjskiej 35a i apartamentowiec Eleven przy uli-
cy Skawi)skiej 11 w Krakowie.
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adres: ul. Ks. Pawlickiego 16/4, 30-320 Kraków
telefony: 012 397 23 84, 397 23 85, fax: 012 397 23 86 
NIP 6762358163    REGON: 120539192
www.ucees.pl

Biuro architektoniczne UCEES Sp. z o.o. Spó!ka komandytowa
Piotr Uherek, Piotr Czerwi"ski, Marek Szpinda

tel.  12 29 97 200        fax 12 29 97 300

Ovotz design Lab sp. z o. o. & S-ka sp. k. 

ul. Mogilska 65/620, 31-545 Kraków
tel. 12 665 21 70, fax 12 665 21 72 
e-mail:  biuro@ovotz.pl    www.ovotz.pl 

e-mail:atelier@haponski.pl www.haponski.pl

32-400 MY!LENICE, 
ul.J.S"owackiego 54, POLOGNE  KRAKÓW,  
tel.mobil: +48-609-810-036

atelier  
HAPO#SKI  arte & architecture
PROJEKTY & RZE$BA

In&out architekci
architektura, 
budownictwo, wn!trza

tel. 600 257 975
tel. 507 719 480
e-mail: inout@architekci.pl

Modulor Sp z o.o.
ul. Naj%wi&tszej Marii Panny 2a

33-100 Tarnów
tel. 14 622 46 92, 627 25 79,  www.modulor.com.pl

NIP: 873-28-99-702

In&out architekci
architektura, 
budownictwo, wn!trza

tel. 600 257 975
tel. 507 719 480
e-mail: inout@architekci.pl

Telefon: 12 424 91 40, 12 424 91 67, kom. 601 539 066

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
JANUSZ REJZNER
30-048 Kraków, ul. Czapi!skiego 2/6
TEL. (4812) 631-93-95

(4812) 631-93-96
FAX  (4812) 633-29-90
EMAIL: biuro@rejzner.pl

Ovotz design Lab sp. z o. o. & S-ka sp. k. 

ul. Mogilska 65/620, 31-545 Kraków
tel. 12 665 21 70, fax 12 665 21 72 
e-mail:  biuro@ovotz.pl    www.ovotz.pl 
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