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Kraków, dn. 17.02.2018 r. 
Sprawa znak: IS.I.272.11.2017  

 
 
Województwo Małopolskie 
Departament Inwestycji Strategicznych 
ul. Zacisze 5  
31-156 Kraków 

 
 
 
 
Wg rozdzielnika 
  
 

Dotyczy: konkursu architektoniczno-urbanistycznego, dwuetapowego, realizacyjnego, na 
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie 
(zwanego dalej Konkursem). 
 
 
 Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, zwane w 
dalszej części Zamawiającym działając na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r.  poz. 1579) oraz zgodnie z zapisami Rozdziału 7 
Regulaminu Konkursu informuje, iż do drugiego etapu przedmiotowego Konkursu zostały 
złożone 4 prace konkursowe i zostały przyznane następujące nagrody: 
 
 
I NAGRODĘ  
w wysokości 70 000 zł (50 000 zł + 20 000 zł) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym 
opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje: 
 
Praca konkursowa o numerze 22 (numer w pierwszym etapie konkursu 023) 
Uczestnik konkursu: 
HEINLE, WISHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O.O. 
Ul. Kościuszki 82/14 
50-441 Wrocław  
 
Skład zespołu autorskiego: 
Autorzy pracy: 
Edzard Schultz  
Anna Stryszewska-Słońska 
 
Współpraca autorska: 
Dominika Niewczas 
Joanna Pittner 
Katarzyna Woszczyna 
Tomasz Padło 
Małgorzata Oleśkowska 
 
Uzasadnienie: 
Pierwsza nagroda została przyznana za powściągliwą a jednocześnie pełną wyrazu propozycję 
architektury odpowiednią dla opisywania przestrzeni poświęconych nauce wpisaną w 
charakterystyczny pejzaż okolic miasta poświęconych lotnictwu. Dynamika pryzmatycznej formy 
buduje kulminacje przestrzenne w miejscach oferujących najbardziej interesujące widoki z uwagi na 
możliwe imprezy w sąsiedztwie zabytkowego pasa. Klarowność zdyscyplinowanej formy sprzyja 
wymogom dotyczącym energooszczędności i bezkolizyjnej współpracy z przyrodą. Czytelność 
podziału na strefy oferująca elastyczność, wymagająca możliwych do wprowadzenia korekt będzie 
sprzyjać łatwości poruszania się użytkowników tak przyjezdnych, incydentalnych jak i stałych 
bywalców. Współczesna formuła zaproponowanej elewacji umożliwia informacje o wydarzeniach 
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odbywających się w centrum tak z małej jak i dużej odległości. Poprzez swoją prostotę rozwiązanie 
może stanowić dobry wizerunkowy znak dla popularyzacji nauki, której istotą jest właśnie prostota. 
 
II NAGRODĘ 
w wysokości 40 000 zł (20 000 zł + 20 000 zł) otrzymuje: 
Praca konkursowa o numerze 24 (numer w pierwszym etapie konkursu 019) 
 
Uczestnik konkursu: 
AIM Studio Ltd 
Sterling House, Fulbourne Road 
E17, 4 EE London, United Kingdom 
 
 
Skład zespołu autorskiego: 
Maher Matar 
Anna Kowal 
Piotr Ehrenhalt 
Joanna Tomecka 
Sofia Gadzikovskaia 
Piotr Kuliczkowski 
Barbara Makar 
 
Uzasadnienie: 
Projekt zawiera liczne rozwiązania przemyślane pod względem gospodarowania energią i zasobami 
naturalnymi dla potrzeb funkcjonowania skomplikowanej maszyny jaką jest obiekt łączący w sobie 
funkcje warsztatowe, laboratoryjne i audytoryjne. 
Trafnie zostały połączone loże w eksponowanej na pas startowy części budynku z parkiem 
rekreacyjnym o interesującej ofercie użytkowej. Poprzez zaproponowany podział decydujący 
o wyrazie zaproponowanej formy układ funkcjonalny budynku ma ograniczoną elastyczność i przez to 
może być tak mało czytelny. 
 
oraz dwie NAGRODY w wysokości 20 000 złotych otrzymują: 
 
Praca konkursowa o numerze 21 (numer w pierwszym etapie konkursu 013) 
 
Uczestnik konkursu: 
OVO GRĄBCZEWSKI ARCHITEKCI OSKAR GRĄBCZEWSKI 
UL. Małopolska 2/4 
40-737 Katowice 
 
Skład zespołu autorskiego: 
Barbara Grąbczewska (generalny projektant/autor) 
Oskar Grąbczewski (generalny projektant/autor) 
Marek Grąbczewski  
Sonia Jarczyk 
Kamil Kajdas 
Jacek Rymaszewski 
Izabela Jasińska (I ETAP) 
Natalia Pączko (I ETAP) 
 
Uzasadnienie: 
Swobodne potraktowanie kompozycji działki i terenów otwartych wyznaczonych przez lokalizacje 
budynku zgodne z jego ideą, która opiera się na ścisłym powiązaniu z przyrodą przy jednoczesnym 
podkreśleniu rangi przestrzeni przylegającej do zabytkowego pasa startowego i naturalnym 
potraktowaniu topografii terenu. Interesująca koncepcja symboliczna dla architektury zrównoważonej 
oparta o symbiozę architektury z zieleni. Potencjał wykorzystania założonej idei dla uzyskania 
ekonomiki parametrów projektowanej przestrzeni (jakość powietrza, wilgotność powietrza, utrzymanie 
komfortowych temperatur, prawidłowa gospodarka wodą).   
 
oraz 
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Praca konkursowa o numerze 23 (numer w pierwszym etapie konkursu 036) 
 
Uczestnik konkursu: 
Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci 
ul. Wąchocka 1L 
03-934 Warszawa 
 
 
Skład zespołu autorskiego: 
Piotr Płaskowicki  
Izabela Baron-Kusak 
Agnieszka Bogucka 
Kamil Naulewicz 
Małgorzata Niedzielska 
Joanna Wiedro 
 
Uzasadnienie: 
Topograficzna lokalizacja obiektu oferująca efektowną przestrzeń tworzącą widownię przy 
zabytkowym pasie startowym. Interesująca idea oparta na interpretacji architektury charakterystycznej 
dla zabudowy w regionie przy wyborze naturalnego materiału. Niezwykle prosty i klarowny układ 
przestrzenny w zasadzie jednokondygnacyjnego budynku wspomagającego orientację zbliżonego do 
spełnienia wymogów projektowania dla wszystkich. Praca zaprezentowana w bardzo umiejętny i 
efektowny graficznie sposób.  
 
 
Ponadto przyznano dwa wyróżnienia honorowe dla: 
 
Opracowania studialnego o numerze 008 
 
Uczestnik konkursu: 
JUAN ANTONIO GONZALEZ PEREZ (GPY ARQUITECTOS) 
URBANO YANES TUNA (GPY ARQUITECTOS) 
Calle Castillo 56, 2D 
Santa Cruz de Tenerife E-38003 
Hiszpania 
 
Skład zespołu autorskiego: 
Juan Antonio Gonzalez Perez  
Urbano Yanes Tuna 
 
Uzasadnienie: 
Wyróżnienie przyznano za chęć zamanifestowania obecności obiektu dla zarówno przemierzających 
trasę szybkiego ruchu jak i mieszkańców sąsiedniej zabudowy oraz części miasta zlokalizowanej po 
drugiej stronie pasa startowego. Dynamiczna forma, zgrabnie wpisana w nową propozycję 
topograficzną dla terenu, skutkuje niestety bardzo mało elastyczną propozycją dla przestrzeni 
ekspozycyjnych wewnątrz, bardzo interesująco rozwiązanego materiałowo budynku. 
 
Oraz dla 
Opracowania studialnego o numerze 022 
 
Uczestnik konkursu: 
KJ ARCHITEKCI KATARZYNA JUCHA, MICHAŁ JANIA, FILIP ŁĘKAWSKI S.C.  
31-136 Kraków ul. Sobieskiego 5/10 
Sebastian Kulik 
43-300 Bielsko-Biała ul. Bracka 60 
 
Skład zespołu autorskiego: 
Katarzyna Jucha  
Michał Jania 
Filip Łękawski  
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Sebastian Kulik 
 
 
Uzasadnienie: 
Wyróżnienie przyznano za próbę poszukiwania pomostu pomiędzy formą budynku a symboliką 
używaną w nauce, która jakkolwiek literalna, przełożyła się na logiczną funkcjonalnie bryłę. Forma 
znaku plus/ minus nieskończoność dzieli teren na czytelnie rozdzielone strefy niemniej strefa rekreacji 
została zbytnio schowana w głębi działki a front, który mógłby służyć zgromadzeniom związanym z 
akcjami na pasie startowym okazał się zbyt mały. Proponowane rozwiązania materiałowe innowacyjne 
jednak dość globalne. 
 
 
 
Ponadto do drugiego etapu został zaproszony autor opracowania studialnego nr 041, który nie 
złożył jednak pracy konkursowej w drugim etapie, poniżej uzasadnienie zaproszenia do 
drugiego etapu: 
 
Uczestnik konkursu: 
Code of Practice Architects GmbH 
Anna-Louisa-Karsch-Str. 9 
10178 Berlin, Niemcy 
 
Skład zespołu autorskiego: 
Tom Mival 
Florian Boxberg 
Renee Kwok 
Alessandro Jaenicke 
Ewa Nowak 
Laura Cachemaille 
Marlena Schulz 
 
Uzasadnienie: 
Przemyślany podział działki poprzez trafną lokalizację samego budynku umożliwiający podział terenu 
na bezkolizyjnie strefy: strefę ruchu kołowego i dostaw, budynek i rekreację z uwzględnieniem 
ukierunkowania głównego strumienia ludzi w kierunku zabytkowego pasa startowego. Zwarta 
i rzeźbiarska i jednocześnie  stabilna forma budynku utrzymanego w ludzkiej skali z obietnicą nastroju 
sprzyjającego popularyzacji nauki.  
 
 Zamawiający dziękuje wszystkim Uczestnikom Konkursu za chęć współtworzenia i 
wspólnej realizacji projektu Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie oraz informuje, iż 
planuje zorganizować dyskusję pokonkursową. O terminie i miejscu ww. dyskusji Zamawiający 
poinformuje odrębnym pismem. 
 


