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Warszawa,  30 marca 2020r. 

 

OPINIE O PRACACH KONKURSOWYCH 
 
PRACA KONKURSOWA NR 114 – I NAGRODA 

Praca w świadomy sposób odnosi się do lokalizacji projektu na Powiślu, umiejętnie włączając zieleń do 
struktury budynku i nawiązując do architektury już istniejących budynków kampusu. Poprzez 
kształtowanie jednorodnej ale rozbitej i wielowątkowej struktury budynku o odpowiedniej skali, projekt 
właściwie odnosi się do kontekstu miejsca - zabudowy Mariensztatu oraz budynku dawnej Łaźni.                             
W czytelny i elegancki sposób rozwiązano główne wejście do budynku jako element zamykający ulicę 
Mariensztat. Sąd docenił kształtowanie architektury obiektu poprzez wielopłaszczyznową                                             
i wieloelementową elewację. Wątpliwości wzbudza masywny charakter poziomych elementów elewacji 
zwłaszcza od strony ulicy Dobrej. oraz monotonia architektury od strony Wisły. 
Wewnętrzny układ przestrzenny projektu twórczo czerpie z kontekstu kształtując na przecięciu osi ul. 
Mariensztat oraz osi budynku Łaźni wewnętrzną przestrzeń główną budynku – agorę. Wokół 
wielopoziomowego hallu rozwijać się może idea wspólnoty i tożsamość uczelni. Rozwiązanie struktury 
budynku jako systemu umożliwiającego elastyczne kształtowanie przestrzeni, rozkładu funkcji, 
zielonych dziedzińców, dopływu światła dziennego, umożliwia ewolucję układu w czasie późniejszego 
użytkowania. Rozwiązania architektoniczne wnętrz właściwe w swoim charakterze, kolorze i nastroju 
wymagają jednak rozwinięcia i dopracowania. Praca w przemyślany sposób podchodzi do zagadnień 
energooszczędności budynku i jego wpływu na środowiskowo naturalne. 
 
PRACA KONKURSOWA NR 111 – II NAGRODA 

Pracę cechuje bardzo dobra organizacja przestrzenna budynku, która poprawnie wypełnia założony 
program funkcjonalno-użytkowy. Kształt bryły właściwie koresponduje z ulicą Mariensztat,                                          
na przedłużeniu której, wprowadzono wielofunkcyjny miastotwórczy pasaż. Nowy obiekt dobrze 
koresponduje z zabytkowym budynkiem Łaźni m.in. dzięki umiejętnie dobranym proporcjom skweru 
pomiędzy budynkami. Projekt zapewnia samodzielność funkcjonowania Fazy A oraz Fazy B, w której 
wprowadzone zostały uzupełniające wartościowe funkcje towarzyszące. Na uznanie zasługuje użycie 
przez projektantów prostych form wyrazu do budowania charakteru architektury budynku poprzez 
odpowiedni dobór proporcji okien i ich rytm na elewacjach we właściwej relacji do otaczającej 
zabytkowej zabudowy. Bardzo dobrze rozwiązanie zostały w projekcie przestrzenie wspólne, których 
cechą miała być „wspólnototwórczość”. Zastosowane w projekcie rozwiązania oraz technologie 
pozwalają na osiągnięcie oczekiwanego efektu ekonomicznego.  
Wartościowe rozwiązania wnętrza obiektu nie znalazły niestety odzwierciedlenia w monotonnej elewacji. 
 

PRACA KONKURSOWA NR 102 – III NAGRODA 

Praca otrzymuje III Nagrodę za daleko idącą konsekwencję, kunszt i umiar przy próbie materializacji 
nadrzędnej idei: „kultura-natura”. Lapidarna w formie bryła, trafnie rozdysponowuje bogaty                                               
i skomplikowany program funkcjonalny obiektu, tworząc frapującą, miejską tektonikę. Jednocześnie 
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wciągając do gry funkcjonujący na działce biotop, tworzy konglomerat nieoczywistych przestrzeni 
dających potencjał do adaptacji do rozmaitych dydaktycznych i naukowych scenariuszy. Uznanie Sądu 
Konkursowego wzbudziły proste, lecz skuteczne rozwiązania funkcjonalne wprowadzające różnorodne 
przestrzenie w obrębie projektowanej kubatury, tworzące wewnętrzy mikrokosmos zdarzeń i relacji. 
Projekt, pomimo odważnej formy, z dużym poszanowaniem odnosi się do charakterystycznej topografii 
ulicy Mariensztat i okolic. Na uwagę zasługuje trafne krajobrazowo i uzasadnione ekonomicznie 
rozwiązanie integrujące zastaną zieleń w ramach półpublicznych wnętrz. Rozegranie brył minimalizuje 
wpływ dużej kubatury w zetknięciu z otwartym krajobrazem i pozwala budować właściwą sylwetę 
obserwowaną z prawego brzegu Wisły.                                                                              
Zaproponowane wnętrze i zewnętrze budynku stanowią komplementarną całość, układ ten jednak 
wydaje się dość sztywny i zamknięty na możliwości ewolucji w czasie. 
 

PRACA KONKURSOWA NR 103 – WYRÓŻNIENIE 

Praca zwraca uwagę ciekawą formą architektoniczną i poszukiwaniem nawiązania do zabudowy 

śródmiejskiej z użyciem tektoniki, w duchu kształtowania podziałów działek w wiekach minionych.                                                                                   

Indywidualna i ikoniczna forma nadała niepowtarzalny charakter budynkowi stanowiąc ciekawe 

uzupełnienie tego fragmentu Warszawy. Wątpliwości wzbudza forma dachów szedowych, nieznana                  

w tej części miasta i będąca w kontekście historycznym obcą formą, nadającą budynkowi charakter 

bardziej zbliżony do obiektu kultury niż uniwersyteckiego. Układ funkcjonalny obiekty jest poprawny, 

niemniej w opinii Sądu mało elastyczny. Użycie białego koloru wydaje się w dłuższej perspektywie 

trudne eksploatacyjne, szczególnie w pobliżu ruchliwej Wisłostrady. 

 

PRACA KONKURSOWA NR 117 – WYRÓŻNIENIE 

Praca pomysłowo organizuje program funkcjonalny wpisując się w ramy wytycznych projektowych. 

Projektowany budynek składa się z dwóch oddzielnych brył połączonych szklanym pasażem na osi ulicy 

Mariensztat. Urbanistyczna decyzja o jasnym podziale na dwa jest podstawowym założeniem projektu                

i stanowi zarówno jego siłę, jak i słabość. Proponowane dwa kwartały są zorganizowane na rzucie jako 

pierścienie sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych skupionych wokół dwóch zróżnicowanych 

ikonicznych centralnych przestrzeni. Sercem południowego skrzydła są spektakularne kaskadowe 

schody dedykowane studentom i swobodnej integracji. Z kolei północne skrzydło dedykowane jest pracy 

wymagającej skupienia i wyciszenia. W jego centrum mieszczą się aule i biblioteka z widokiem na 

Starówkę. Zbyt kosztowna i nieadekwatna do funkcji uniwersyteckiej wydaje się jednak podwójna 

szklana elewacja. Kolumnada i ekran dźwiękowy od strony Wisły proponowane dla Fazy B inwestycji      

to ciekawe założenie, lecz w ocenie Sądu Konkursowego niezbyt funkcjonalne i niewystarczające dla 

wytworzenia oczekiwanej przez konsekratora zabytków pierzei. 

                                                                                                                    Marek Szeniawski                     

Sekretarz Sądu Konkursowego 


