
Polska Architektura XXL 

PLEBISCYT 

Poznaj zwycięzców  plebiscytu organizowanego 

przez Grupę Sztuka Architektury i zobacz 
prezentacje najlepszych realizacji projektów 

18 - 20  

WRZEŚNIA  

2014  EXPO XXI 
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PRELEGENCI  

Maciej kurkowski 

WOJCIECH BOROWCZYK 
Borowczyk Architekci 

LUCJAN KUC 
biuro projektowe - QC 

musk collective design 

EWA KURYŁOWICZ 

Józef madej 

APA Kuryłowicz & Associates 

musk collective design 

Z końcem lutego 2014 roku zakończyła się kolejna, szósta już edycja plebiscytu  

Polska Architektura XXL. Laureaci i nominowani w kategoriach KUBATURA oraz WNĘTRZA 
zaprezentują swoje realizacje podczas trzech dni Międzynarodowych Targów Budowlanych  
i Wnętrzarskich Warsaw Build 2014. 
 
Plebiscyt "Polska Architektura XXL" jest organizowany od 2008 roku. Organizatorem jest 
internetowa Grupa Sztuka Architektury skupiającą wortale tematyczne skierowane do 
architektów. 
 

Swoim zasięgiem plebiscyt objął kilka tysięcy realizacji na bieżąco relacjonowanych na 
łamach wortali. Tym samym był to jedyny tak kompleksowy przegląd dorobku polskich 
architektów. Z tego olbrzymiego zbioru wyłoniona została lista finalistów, z której wybrani 
zostali zwycięzcy. 

Weronika Kiersztejn Katarzyna Sąsiadek 
musk collective design 

ANNA URBAŃSKA 



PROGRAM WYSTĄPIEŃ 
18 września (czwartek) 

Zlecenie wymagało opracowania całej koncepcji wystroju 

dla planowanej sieci lokali. Chcąc zindywidualizować 

poszczególne wnętrza wprowadzono jedną zmienną je 

kształtującą. W tym celu zastosowane zostały moduły ze 

sklejki brzozowej  o długości  450 mm, szerokości  70 mm i 

wysokości 21 mm, które dodatkowo zróżnicowano bejcą o 

czterech różnych kolorach. Jest to pierwszy lokal z całej 

sieci, dla której projektant przygotował koncepcję. 

 

Architekt- Maciej Kurkowski 
 

PRZYSTANEK PIEKARNIA 

LOFT z wieżą 02 

To historyzująca przestrzeń, która przenosi użytkownika w 

czasie zaraz po przekroczeniu jego progów. Po wejściu do 

loftu w oczy rzuca się zabudowa złożona z pilastrów oraz 

sufitów wieży. Całość dopełnia sztukateryjna rozeta oraz 

kinkiety na każdym z pilastrów. Aluminiowe okna oraz 

parapety w kolorze grafitowym zostały optycznie 

wyciągnięte do podłogi poprzez pomalowanie na kolor 

grafitowy ścian pod parapetami. 

 

Architekt - Wojciech Borowczyk 
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PROGRAM WYSTĄPIEŃ 
19 września (piątek) 

Hotel w drzewach 

MIESZKANIE W RZESZOWIE 3 

4 

Ten hotel jest z pewnością spełnieniem marzeń każdego 

dziecka. Jest jednak zaprojektowany tak, że może być 

wygodny również dla dorosłych. Jest to hotel W DRZEWACH - 

pierwszy w Polsce "pensjonat" zawieszony kilka metrów nad 

ziemią. Znajduje się w nałęczowskich wąwozach, zatopiony w 

cudnym, leśnym ogrodzie "pensjonatu". Apartamenty 
wykończone zostały przy użyciu najwyższej jakości materiałów, z 

dbałością o szczegóły. Wnętrze zostało wyposażone w łazienkę 

z toaletą i prysznicem, szafę na ubrania, stolik oraz dwa 

wygodne fotele, mini barek i blat barowy z dużym oknem oraz 

oczywiście dobrą literaturę.  

 

Architekt - Piotr Jakubowski 

Projekt mieszkania to funkcjonalne, proste dwupoziomowe 

wnętrze. Pierwszy poziom mieszkania to otwarta i elastyczna 

przestrzeń, którą tworzy salon z kuchnią i przedpokój. 

Wyróżniającym elementem projektu są proste, surowe schody -  

stworzone z monolitycznych drewnianych trepów. Zaskakuję w 

nich nie tylko wygląd, ale przede wszystkim sposób wykonania. 

 

Architekt - Lucjan Kuc 



PROGRAM WYSTĄPIEŃ 
20 września (sobota) 

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 

 Biuro rachunkowe 
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Projektując budowlę dla Warszawy sięgnął po proste formy i 

klarowny układ bryły. Sercem gmachu jest przestronny hol, 

biegnący na wysokości wszystkich kondygnacji. Jego falujące, 

organicznie ukształtowane ściany już zostały opisane jako 

symbol otwierających się przed Żydami wód Morza 

Czerwonego. Sam architekt mówi jednak, że chciałby, ażeby ta 

przestrzeń każdemu kojarzyła się z czymś innym. Na pewno już 

stała się ona elementem rozpoznawczym i symbolem tego 

miejsca, ale emocje czy skojarzenia, jakie wywoła mają być 
zależne od nastawienia, wiedzy, doświadczenia osób, które 

znajdą się w tej przestrzeni 

 

Architekci - Rainer Mahlamäki, Ewa Kuryłowicz 

Najwięcej głosów publiczności w kategorii "Wnętrza publiczne" 

zdobyły Wnętrza Biura Rachunkowego w Dąbrowie Górniczej 

wraz z CI autorstwa Anny Urbańskiej oraz musk collective 

design. Projektanci wspólnie stworzyli od nowa całkowity 

wizerunek biura rachunkowego WN-MA. Projekt obejmował 

całkowity rebranding wraz z aranżacją wnętrz siedziby. W tego 

typu realizacjach ważne jest aby design współgrał z 

zamierzonym wizerunkiem firmy i odzwierciedlał założony 

przekaz, czyli wysoką jakość świadczonych usług oraz ich 
profesjonalizm. Wnętrza miały być przede wszystkim 

eleganckie, funkcjonale oraz czytelne. 

 

Architekci - Anna Urbańska, CI: musk collective design 



ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE 
Nie czekaj do ostatniej chwili http://warsawbuild.pl/rejestracja-on-line/  

Godziny otwarcia dla odwiedzających: 
 

Czwartek   18 września 2014 10:00-17:00 
Piątek        19 września 2014  10:00-17:00 
Sobota       20 września 2014  10:00-17:00 

Miejsce: 
 

Warszawskie Centrum EXPO XXI 
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 
01-222 Warszawa 

Organizator : 
 

Lentewenc Sp. z o.o. 
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 37, 
01-015 Warszawa, Tel.: 22 395 66 99 
build@lentewenc.com 

11 www.warsawbuild.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI  NA STRONIE 

Organizatorzy: Partnerzy medialni: Odwiedź nas na: 

http://warsawbuild.pl/glowna/
http://warsawbuild.pl/glowna/
https://www.facebook.com/warsaw.build
https://www.youtube.com/watch?v=3D_U4hascjw
http://warsawbuild.pl/bilety-i-godziny-otwarcia/

