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Nagroda Marszałka 
Pracownia Achitektoniczna KAPPA GM – Katarzyna Grzesiak,  Pracownia Architektoniczna 
ARCH-em – Monika Janiczek, Zygmunt i Ewa Jędraszczyk 
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie 
 
Projekt został zrealizowany dzięki środkom z funduszu PHARE ESC 2001 uzupełnionym 
o środki z budżetu miasta, województwa i państwa. Inwestycja obejmowała adaptację części 
cieszyńskiego Zamku do nowych celów oraz wybudowanie nowoczesnego centrum w miejscu 
byłej oranżerii. Koszt prac przekroczył 12 mln zł, czas realizacji wyniósł 13 miesięcy: 
od września 2003r. do października 2004r. Inwestycja ma w ciągu najbliższych 5 lat 
przynieść: 120 nowych miejsc pracy (w tym 30 w turystyce), 15 nowych firm (w tym 5 
w turystyce) oraz 10 nowych produktów. W zaadaptowanych i wybudowanych od podstaw 
budynkach 1 stycznia 2005r. rozpoczął działalność Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 
w Cieszynie. Nowa komunalna jednostka jest unikalnym w skali kraju centrum 
przedsiębiorczości, którego zadaniem statutowym jest m.in. zwiększenie konkurencyjności 
śląskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wzornictwa przemysłowego. Ponadto do zadań 
statutowych Zamku należy: ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących 
zawodów Śląska Cieszyńskiego, rozwój turystyki i prowadzenie działalności kulturalnej. Nowa 
jednostka komunalna Cieszyna dysponuje m. in.: 2 salami ekspozycyjnymi o powierzchni 
ponad 700 m2, 2 salami konferencyjnymi, 4 pomieszczeniami warsztatowymi (ceramika, 
tkanina, nowe media, wzornictwo), sceną na wolnym powietrzu, pomieszczeniami dla 
Informacji Turystycznej i sklepu, 12 pomieszczeniami biurowymi. Ponadto 
w zaadoptowanych dla nowych celów budynkach zlokalizowano mały hotel i winiarnię. 
Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej całego regionu, prowadzona 
przez nową jednostkę działalność wpłynie na wzrost konkurencyjności śląskich firm. 
 
 
Wyróżnienie 
Tomasz Konior, Krzysztof Barysz 
Kompleks Muzealny w Tychach – Muzeum Piwowarstwa – Muzeum Miejskie  
 
Tradycja – na terenie browaru od roku 1820 znajdują się dwa charakterystyczne budynki 
z czerwonej cegły na kamiennym cokole. Starszy z nich to dawna kaplica ewangelicka. Zanim 
stały się muzeum pełniły funkcję warsztatów naprawczych. Do kompleksu od strony 
zachodniej przylega niewielki park ze starodrzewem.  
 
Muzeum – pomysł zakładał powstanie kameralnego, zarazem bogatego w treści zespołu 
muzealnego z punktem informacyjnym i salą kinową. Piwiarnia w podziemiach miała stać 
się miejscem degustacji szerokiej gamy produkowanych tutaj piw. Bogactwa wrażeń miał 
dopełniać multimedialny charakter prezentacji, nasycony niespodziankami, zaskakującymi 
i oryginalnymi pomysłami wykorzystującymi najnowsze technologie. 
Zadecydowano, że historia warzenia piwa na Śląsku pokazana będzie w kontekście bogatej 
historii i rozwoju tej ziemi. Powstały więc dwie, oryginalne ekspozycje:  
muzeum piwa, eksponujące tradycję browaru, oraz przekazane miastu  muzeum regionalne, 



ukazujące historię Tychów i dawnego Księstwa Pszczyńskiego.  
Projekt zakładał kompleksową modernizację i restaurację historycznej substancji wraz z jej 
rozbudową i zagospodarowaniem otoczenia. 
 
Nowoczesny zabytek – zasadą stało się zachowanie i wyeksponowanie unikalnych walorów 
zabytku. Nowe elementy architektury wyrażono współczesnym językiem. Na przykład 
dwukondygnacyjne wejściowe atrium. Kształtem i nawiązuje do istniejącej do niedawna 
drewnianej przewiązki.  
Usunięto zużyte tynki i z niezwykłą dbałością odrestaurowano zniszczone, ceglane i kamienne 
mury. Wycięto w starej strukturze miejsca na wygodną komunikację. Wykorzystano sporą 
wysokość wnętrz dodając powierzchnię ekspozycyjną na antresoli. Wszystkie konstrukcyjne 
wykonano z licowego betonu architektonicznego.  
Detale wyposażenia i akcesoria projektowano indywidualnie dla muzeum. 
 
 
Nagroda  internautów 
Ryszard Kwosek, Ewa Papaj, Teresa Jastrząb, Paweł Mrachacz, Herbert Graf, Katarzyna 
Góral  
Kompleks Dydaktyczno Sportowo Kulturalny w centrum Boronowa  
 
Kompleks Dydaktyczno-Sportowo-Rekreacyjno-Kulturalny w centrum Boronowa obejmuje 
teren, na którym znajdują się: 
 
- budynek Zespołu Placówek Oświatowych mieszczący przedszkole, szkołę podstawową,    
   gimnazjum, 
- plenerowe boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, piłkę nożną,  
- bieżnie do biegów krótkodystansowych, skocznie w dal, plac zabaw, 
- podium z zadaszeniem, 
- budynek szaletów szkolnych 
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie 
 
Kompleks Dydaktyczno-Sportowo-Rekreacyjno-Kulturalny wkomponowany jest malowniczo 
w lokalne środowisko przyrodnicze Gminy Boronów. Otoczony lasem, położony w dolinie 
rzeki Liswarty i r. Leńca, z rosnącym obok 300-letnim Dębem szypułkowym, który jak głosi 
legenda zasadzony został ręką króla Jana III Sobieskiego podczas wyprawy na Wiedeń. 
Ponadto teren kompleksu znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną 
Liswartą. 
 
Budynek Zespołu Placówek Oświatowych 
Powstał w wyniku rozbudowy starego budynku szkoły podstawowej przy ulicy Poznańskiej 2. 
W wyniku przeprowadzonego kompleksowego remontu do budynku starej szkoły 
dobudowano gimnazjum i przedszkole. W ten sposób powstał jeden główny ośrodek 
dydaktyczny dla dzieci i młodzieży pn. Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie. 
 
Teren Kulturalny 
Po przeciwnej stronie ulicy Poznańskiej znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury. 
Budynek GOK został wyremontowany i docieplony. Wykonana została nowa elewacja 
budynku w kolorze ciemno różowym. W tym kolorze odnowiony został również przystanek 
autobusowy. W budynku GOK-u wymienione zostały okna i drzwi, na ścianie budynku, 
od ul. Poznańskiej zamontowany został zegar wraz kurantem. Zegar jest sterowany przez 
satelitę z Hannoveru, który 2 razy na dobę wygrywa. 
Teren kulturalny z rekreacyjnym łączy podium z zadaszeniem zlokalizowane po przeciwnej 
stronie ulicy Poznańskiej obok placu sportowego. Podium wykorzystywane jest podczas  
różnorodnych imprez kulturalnych i szkolnych organizowanych przez GOK i ZPO. 
 



Teren Sportowy 
1.  Boisko treningowe uniwersalne zaprojektowane zostało dłuższym bokiem prostopadle    
     do kierunku północnego. Pozwala to na ćwiczenia w godzinach prowadzonych zajęć  
     szkolnych bez oślepiania zawodników przez słońce. Boisko przewidziano do takich gier jak:    
     siatkówka i koszykówka. W związku z tym posiada ono nawierzchnię ziemną. Boisko  
     treningowe do koszykówki zlokalizowano na istniejącym utwardzonym placu szkolnym.  
2.  Bieżnia 60 m i do skoku w dal 
     Bieżnię zaprojektowano obok istniejącego placu szkolnego, dłuższym bokiem prostopadle  
     do kierunku północy. Zeskocznia od wschodu. Orientacja bieżni zapobiega oślepianiu  
     zawodników przez słońce. Bieżnia oddzielona jest od pozostałych części terenu sportowego   
     za pomocą pasów zieleni. 
3.  Boisko treningowe do piłki nożnej usytuowane jest od południowej strony bieżni.  
    Orientacja dłuższym bokiem prostopadle do kierunku północy. Boisko zaprojektowano  
     o nawierzchni trawnikowej i takim też pozostało. Orientacja boiska zapobiega oślepianiu  
     zawodników przez słońce w godzinach nauki. 
 
Plac Zabaw 
Plac zabaw zlokalizowano w sąsiedztwie budynków sal sportowych. Od wschodu plac 
sąsiaduje z lasem. Plac posiada korzystne południowe nasłonecznienie. Teren placu zabaw 
jest ogrodzony, a furtka znajduje się od południowej strony placu. Powierzchnia placu jest 
pokryta trawą i podzielona ścieżkami z jednokolorowej kostki brukowej, z gdzieniegdzie 
wkomponowanymi ozdobnymi wzorkami. Piaskownicę wykonano z drewnianych belek, 
a tuż obok niej z drewniana zjeżdżalnię oraz ustawiono kilka ławeczek parkowych i cztery 
huśtawki. Ponadto na terenie placu zabaw ustawiono kilka lamp parkowych, które oświetlają 
teren podczas krótszych i bardziej ponurych dni w roku. Plac zabaw oddzielony jest od 
pozostałej części kompleksu  za pomocą siatki ogrodzeniowej z pasem zieleni, który stanowią 
krzewy ozdobne. 
 
Teren Rekreacyjny 
Plac z nawierzchnią brukową i wykonaną szachownicą do szachów terenowych oraz  
zadaszone podium z przebieralniami, zlokalizowano od zachodniej strony placu. Na tym 
terenie umieszczono kilkanaście ogólnodostępnych ławek parkowych, zwróconych 
siedziskami w stronę podium. Oświetlenie terenu wykonano za pomocą latarni parkowych 
oraz kinet zewnętrznie zamontowanych na murach budynku szkoły. Obok kompleksu, 
od zachodniej strony działki znajduje się parking dla samochodów osobowych i autokarów 
oraz po jednej i drugiej stronie ulicy usytuowane zostały przystanki autobusowe, które 
architektonicznie i kolorystycznie odpowiadają głównym obiektom tego terenu. 
 
Szalety Publiczne 
Z myślą o korzystających z plenerowych boisk i przebywających na terenie kompleksu, 
ogólnodostępne szalety publiczne. Kompleks budynków szkolnych wraz z otaczającym 
je terenem sportowo rekreacyjnym stwarza ponadto możliwość szerszego wykorzystania pod 
warunkiem, że na wymienionej na wstępie nieruchomości zostanie wybudowany kryty basen, 
z którego korzystałyby dzieci i młodzież nie tylko z terenu gminy. W planach jest jeszcze 
wybudowanie przy posiadanym zapleczu sportowo-rekreacyjnym). obiektu hotelarskiego. 
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