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Warszawa, dn. 20.01.2020 r. 
 

 
KOMUNIKAT JURY STYPENDIUM PRAKTYKA 2019 

 
 

Jury Stypendium Praktyka ogłasza trzech finalistów! 
 
7 stycznia 2020 r. zakończyła się rekrutacja do Stypendium Praktyka organizowanego przez 
Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Jury w składzie socjolog Maciej Frąckowiak, arch. Konrad 
Grabowiecki, arch. Dorota Szlachcic, arch. Jakub Wacławek, arch. Aleksandra Wasilkowska oraz 
Agnieszka Olędzka – ekspert doradczy z Hörmann Polska Sp. z o.o.  oceniło zgłoszone projekty 
według poniższych kryteriów: 
 

1. jakość i oryginalność projektu (20%) 

2. umiejętność identyfikacji problemu (25%)  

3. odpowiedź na postawiony problem (30%) 

4. funkcja miastotwórcza / społeczna (15%) 

5. wykonalność/ potencjał znalezienia partnerów/ sponsorów (10%) 

Wybór finałowych prac okazał się trudnym zadaniem ze względu na ilość oraz różnorodność 
nadesłanych koncepcji.  
Do II etapu Stypendium Praktyka 2019 Jury wybrało trzy prace: 
 

1. Maciej Moszant - Dzielnica Katowice-Niewartko: obraz miasta podporządkowanego 

zredukowaniu liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych 

(P_2019_5e07b3350df60) 

Obraz miasta podporządkowanego zredukowaniu liczby wypadków drogowych z udziałem 

pieszych, przy realistycznym podejściu do zachowania dla mieszkańców komunikacji 

samochodowej w mieście. 

Autor tej pracy słusznie zauważył, że architekt może skutecznie przyczynić się do 

zredukowania wypadków drogowych i stworzyć atrakcyjną społecznie i wizualnie 

koncepcję miasta, w którym bezpiecznie poruszają się zarówno piesi, jak i rowerzyści                       

i kierowcy samochodów. Proponuje szereg rozwiązań wykorzystujących nowe technologie 

dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Docenić należy także postulat 

wprowadzania przy tej okazji rozwiązań pro środowiskowych.  

Pięknie graficznie przedstawiony został katalog best practice wydający się tak oczywisty, 

że można zapytać się dlaczego nikt na to nie wpadł wcześniej. Wydaje się, że większość 

zaproponowanych „antywypadkowych” rozwiązań jest zarówno realna funkcjonalnie, jak  

i ekonomicznie.  
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W następnym etapie warto się jednak zastanowić, jak daleko technika ma wkraczać w 

nasze życie, aby nie ograniczać osobistej wolności. 

 

2. Jan Szeliga i Krzysztof Janas - Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą 

(P_2019_5e1468bc4904e) 

Praca trochę naiwnie, ale też nowatorsko pokazuje utracony obraz wiejskiej sielanki                       

w miejskiej przestrzeni publicznej. Projekt w przewrotny sposób porusza problematykę 

autentycznego kryzysu w dwóch ważnych obszarach ludzkiej aktywności – kultury                            

i środowiska. Pastisz jest wykorzystany do przystępnego przekazania ciekawych 

obserwacji społecznych i śmiałych tez. Wysokie walory plastyczne, oryginalnie postawione 

tezy oraz dowcipna i intrygująca forma zdecydowały o nominacji do kolejnego etapu.  

Nowa gra w wielkim mieście, autentyczny narodowy park rozrywki czyni Warszawę tłem 

dla idyllicznej iluzji. 

Z drugiej strony autorzy muszą sobie zdawać sprawę, że poruszają się po cienkiej granicy 

między sztuką a realizacją tak obecnego w przestrzeni Polski kiczu. 

 

3. Magdalena Orzeł-Rurańska i Kinga Kwaśny - Uważaj(my)!  

(P_2019_5e0f8c684332d) 

Futurystyczne wizje spełniają się na naszych oczach, staliśmy się wirtualnymi 

stworzeniami, władcami czasu zatrzymanego w trzech wymiarach. Projekt zwraca uwagę 

na ważną zmianę zachodzącą w naszym życiu – w coraz większym stopniu świat wirtualny 

absorbuje nasza uwagę. Poza olbrzymimi potencjałami, niesie to za sobą realne 

niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i życia. Zagrożenie dla naszego życia można też 

rozumieć bardziej symbolicznie – jako zatracanie prawdziwych więzi między ludźmi                    

w świecie rzeczywistym. Autorki przedstawiają problem w sposób dający szerokie pole do 

interpretacji. Jury nominuje ten projekt do następnego etapu, zachęcając autorki, aby 

szukały praktycznych rozwiązań problemu na styku obu rzeczywistości: realnej                                   

i wirtualnej, próbując w równy sposób wykorzystać ich potencjał. Potrzebujemy 

przestrzeni, która zaakceptuje tę nasza nową ułomność i nieuważność. Podbudowa 

ideowa projektu ze wszech miar interesująca, a brak pomysłu architektonicznego Jury 

traktuje jako sposób na zaciekawienie odbiorcy na efekt II etapu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za wspaniałe projekty.  
Finalistom gratulujemy! 

 

 


