
Wyniki i opinie
 
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
autor: Grzegorz Dutka
temat: Przysiółek Lubań
promotor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot

Opinia do pracy :
 Praca uzyskała wyróżnienie specjalne za racjonalne i konsekwentne podejście 
w poszukiwaniu nowej formy schroniska turystycznego, jednakże głęboko osadzo-
nej w kontekście regionalnego budownictwa.
 Zaproponowana przez autora twórcza kontynuacja tradycyjnej estetyki kreowa-
nej za pomocą lokalnych materiałów, takich jak drewno i kamień polny, została 
przetworzona z dużą kulturą i powściągliwością na język współczesnej architektury.

WYRÓŻNIENIE
autor: Ewa Odyjas
temat: Trzy stany mieszkania
promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Opinia do pracy :
 Za cenne i wartościowe uznano wykorzystanie w niebanalny sposób wpływu 
klimatu i zachodzących zjawisk fizycznych na współtworzenie architektury. 
W tym przypadku chodzi o wykorzystanie trzech stanów fizycznych wody: 
w stanie ciekłym, w stanie gazowym jako pary wodnej oraz w stałym stanie 
skupienia czyli lodu. 
 Praca ta ukazuje możliwość budowy wizerunku obiektu nie tylko poprzez za-
stosowanie konkretnych rozwiązań materiałowych, ale przede wszystkim poprzez 
kreatywne wykorzystanie charakterystycznych dla fińskiego klimatu zjawisk fi-
zycznych. A zmienność tych zjawisk fizycznych (krystalizacja i parowanie wody, 
topnienie i sublimacja lodu) powoduje, że architektura ta przyjmuje zmienne, 
metafizyczne formy . Praca ukazuje ciekawy sposób widzenia i wykorzystania ota-
czających nas zjawisk fizycznych, które mogą zmieniać wyraz architektury.
 Na uwagę zasługuje wrażliwa prezentacja zarówno graficzna jak i słowna pracy 
adekwatna do użytych, eterycznych środków wyrazu. 



WYRÓŻNIENIE 
autor: Ludwik Kaizebrecht
temat: Geomorfoza lodu
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec

Opinia do pracy :
 Praca uzyskała wyróżnienie za podjęcie ciekawego tematu aktywności geomor-
ficznej subarktycznej strefy na obszarach wolnych od lodu oraz za wnikliwie i kon-
sekwentnie przeprowadzony proces projektowy w różnych skalach opracowania 
przedstawiony w postaci rysunkowej oraz na modelu.
 Proces ten zakończony został konkretnymi decyzjami projektowymi, które  
wykorzystując zdarzenia i procesy zachodzące w tym naturalnym krajobrazie (m. 
in. działalność cyklonalną) oraz strukturę krajobrazu, generują ciekawą, warto-
ściową przestrzeń. 
 Na uwagę zasługuje dobór środków wyrazu artystycznego adekwatnych do sub-
arktycznego klimatu.

NAGRODA
autor: Katarzyna Berger
temat: Centrum Edukacji i Kultury Górniczej
promotor: dr inż. arch. Damian Radwański

Opinia do pracy :
 Nagrodę przyznano za niezwykle trafny i pomysłowy wybór tematu powiązanego 
z lokalnym, śląskim kolorytem.
 Projekt Centrum Edukacji jest bardzo interesującą odpowiedzią na istniejącą po-
trzebę kultywowania kultury i tradycji górniczej w regionie, który przechodzi okres 
transformacji.
 Przedstawione rozwiązania w odkrywczy sposób pokazują możliwości adaptacji 
obiektów industrialnych dla nowych potrzeb.


