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DOROCZNA POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA INTEGRACYJNA BDA – SARP 2017 
 
 
Tegoroczny Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP wraz                         
z towarzyszącymi mu warsztatami odbył w dniach 18-21 maja br. w Warszawie.  
Warsztaty powadzone przez arch. Karola Langie oraz Magdę Kubecką z Magazynu „Miasta”, odbyły 
się w Pawilonie Wystawowym SARP.  
Część konkursowa Nagrody, podczas której 18 uczestników finału prezentowało swoje prace przed 
Jury, miała miejsce 20 maja w siedzibie Stowarzyszenia. 
 
Jury w składzie: arch. Jacek Lenart (przewodniczący Jury, SARP arch.Matthias Schmidt (członek Jury, 

BDA), arch. Josef Hämmerl (członek Jury, BDA), arch. Ewa Kuryłowicz(członkini Jury, SARP), Grzegorz 

Stiasny (członek Jury, SARP), arch. Karol Langie (sekretarz organizacyjny ze strony SARP, bez prawa 

głosu), dr Olaf Bahner (sekretarz organizacyjny ze strony BDA, bez prawa głosu), postanowiło 

przyznać: 

Pierwszą Nagrodę w wysokości 2000EUR 

Pani Julii Cramer z uniwersytetu RWTH w Aachen za pracę Londyn. Hand and Head, wykonaną pod 

kierunkiem prof. Anne-Julchen Bernhardt and Prof Fred Humbé. 

Uzasadnienie: 

 Jury przyznało  pierwszą nagrodę za interwencję w ścisłym centrum Londynu, gdzie ruiny 

opuszczonej stacji Bishopsgate dają miejsce centrum rzemieślnictwa z warsztatami 

ulokowanymi pod łukami wiaduktów kolejowych – tak, jak było niegdyś. 

Ruiny zawsze dają szansę. Tutaj szansa była ukrta w historii tego miejsca. Projekt daje 

rzemieślnikom możliwość powrotu oraz rozwijania naturalnych form aktywności.  

Pięknie opisany w pracy rytm pracy zgodny z porami roku w tym rewitalizowanym miejscu 

pozwala temu miejscu stać się z powrotem sercem miasta: w zimie rzemieślnicy pracują w 

swoich pracowniach, piekarnia i kawiarnia są otwarte; na wiosnę – górny poziom staje się 

popularny, ogród i taras zapełniają się ludźmi, w lecie – rzemieślnicy pracują na dworze przed 

warsztatami, których liczba się powiększa, górny poziom zagospodarowany jest na centrum 

sportu, jesienią – kantyna jest otwarta, górny poziom zamienia się w park z wieloma 

wydarzeniami... 

Raj? Być może, ale praca daje nadzieję, która nie ginie na zawsze. 



Drugą Nagrodę, w wysokości 1000 EUR 

Pani Martynie Michalik z Politechniki Gdańskiej, za pracę zatytułowaną Falowiec w nowej tkance 

architektoniczno-społecznej. Inetrwencje przestrzenne jako element rewitalizacji wielkiego ośrodka 

mieszkaniowego Przymorze, wykonaną pod kierunkiem  

dr hab. inż arch. Krystyny Pokrzywnickiej, prof. PG 

Uzasadnienie:  

Projekt dotyka niezbyt atrakcyjnego zagadnienia problemu zasobu post-socjalistycznej 

architektury mieszkaniowej w jej najbardziej wrażliwych apektach, biorąc za przykład gdański 

Falowiec. Proponowane są ulepszenia w dwóch sferach – urbanistycznej i architektonicznej, 

lokalnej.  

W tej pierwszej: ekstremalnie długi (1 km) budynek zasłaniający widok na morze został 

uczyniony przejrzystym w środku swojej długości. Na długim dachu zaprojektowana została 

widokowa promenada.  

W drugiej, architektonicznej, lokalnej skali, propozycje połączeń wertykalnych i 

horyzontalnych mogą poprawić strukturę mieszkań, obecnie substandardowych i zbyt małych, 

a także poprawia akustyczne właściwości domu. Nowo dodane zewnętrzne pawilony i 

zaaranżowane wewnętrzne przestrzenie integracji mogą pomóc mieszkańcom utworzyć 

bliższe więzi ze sobą i tym samym poprawić jakość życia społecznego.  

Byłoby wskazane wzbogacić prezentację projektu o przyszłe urbanistyczne i architektoniczne 

walory proponowanych rozwiązań.   

Jury postanowiło przyznać także trzy równorzędne honorowe wyróżnienia: 
 
Pierwsze równorzędne wyróżnienie honorowe  

Jury przyznało Pani Joanie Koslowski z Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, za pracę Termy w 

Karrarze, wykonanej pod kierunkiem Carlo Baumschlagera. 

Uzasadnienie: 

Architekt może, czy wręcz powinien zredukować swoje dzieło w procesie projektowania do 

efektu w przestrzeni i materiale. Autorka projektu „Termy w Carrarze” korzysta z tej wolności. 

Pytania o konieczność, koszty, społeczne znaczenie, odpowiedniość celowo nie były 

formułowane, ale trzeba na nie odpowiedzieć później. Jury przyznaje wyróżnienie za 

sekwencję przestrzeni o dobrych proporcjach, płynnie przechodzącą od wnętrza do zewnętrza, 

zrealizowaną w typologii architektury resortowej.  

 
Drugie równorzędne wyróżnienie honorowe  

Pani Magdzie Bykowskiej z Politechniki Białostockiej, za pracę „Ścieżka wśród drzew”, wykonanej 

pod kierunkiem dr inż arch. Janusza Grycela 



Uzasadnienie: 

Projekt wykazuje wrażliwe podejście do ukrytego i nieznanego rejonu Nadleśnictwa Browsk. 

Skupia się na elementach otoczenia: ścieżka wśród drzew, przystań kajakowa i wieża 

obserwacyjna. Ścieżka wśród drzew ukazuje lekką konstrukcję wśród koron drzew. By 

zaprojektować takie architektoniczne dzieło, wskazanym by było więcej uwagi skierować na 

konstrukcję je podtrzymującą. Propozycja projektowa tej pracy magisterskiej może być  

przykładem na turystyczny rozwój w przyszłości w ekologiczny sposób. 

Trzecie równorzędne wyróżnienie 
 
Jury przyznało Panu Andreasowi Zacharatosowi z Uniwersytetu RWTH w Aachen, za pracę Witamy w 

Grecji , wykonaną pod kierunkiem prof. Hartwig N. Schneider and Prof. Dr-Ing. Rolf Gerhardt 

Uzasadnienie: 

Wyróżniony projekt nowego terminalu lotniczego na Paros ukazuje niemal kompletne 

rozwiązanie dla turystycznych potrzeb wakacyjnej wyspy. Lotnisko odciska się istotnym 

piętnem na naturalnym pięknie krajobrazu. Wykorzystując istniejące krajobrazowe zbocze, 

budynek tworzy podłużny taras. Jeden dach przekrywa strefy przylotów i odlotów. Konstrukcja 

dachu i prefabrykowanej struktury wsporczej kontynuuje grecką tradycję budynków 

przemysłowych. Rysunki techniczne i obrazy wnętrz ukazują głęboką i intensywną pracę 

projektową od planu usytuowania po materializację w detalach.  

Propozycja projektowa ukazuje klarownego i racjonalnego ducha w szerokim spektrum 

architektury lotnisk. 

Jury przyznało także  
Wyróżnienie za szczególny temat dyskusji, z wotum separatum prof. Ewy Kuryłowicz 

Pani Amelie Schlicht z Uniwersytetu w Sztutgarcie, za pracę     , wykonaną pod kierunkiem prof. 

Markusa Allmana oraz prof. phil. Gerda de Bruyna 

Uzasadnienie:  

W sztuce jest szczególna grupa prac, czasem naładowanych silnymi emocjami, odnoszących 

się do tematu Vanitas. Na scenie architektonicznej jednak temat ten jest rzadkością.  

Propozycja, by stopniowo konstruować strukturę pamięci ze szczątków ludzkich w samym 

centrum miasta spowodowała istotną dyskusję pośród członków jury. Ostatecznie 

sprowokowała nas, by zadać sobie kilka filozoficznych i eschatologicznych pytań.  

Uważamy, że przez pracę tę przemawia w istocie wolność akademickich poszukiwań. 

Uroczystość wręczenia Nagrody połączona z prezentacją prac konkursowych odbyła się                            
21 maja 2017 r. o godz. 13.00 w Pawilonie Wystawowym SARP w Warszawie, ul. Foksal 2. 
 
Nagroda otrzymała Patronat Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 
 
 Patronat medialny nad Nagrodą objął ARCH. 



 
 
INFORMACJE OGÓLNE O NAGRODZIE: 
Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego 
przez 19 lat konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu w którym 
brali udział młodzi architekci  z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie to 
projekt dyplomowy magisterski, którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej 
człowieka w przyszłości.   
Zgodnie z tradycją, Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP odbywa się 
każdego roku w maju/czerwcu, naprzemienne w Polsce lub w Niemczech.  
Zarówno strona niemiecka, jak i polska występuje organizując Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Integracyjną BDA – SARP Patronat odnośnego Ministra. Na uroczystość ogłoszenia wyników 
rywalizacji zapraszani są Ambasadorowie Niemiec w Polsce oraz przedstawiciele instytucji 
niemieckich działających w Polsce; jeśli finał odbywa się w Niemczech-zapraszany jest Ambasador 
Polski w Niemczech. 
Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i 
Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury,  a także 
wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych. 
Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym 
kraju. 
 
 
 
 
Więcej informacji: dz@sarp.org.pl 


