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Warszawa, dn. 28.01.2021 r. 
 

 
KOMUNIKAT JURY STYPENDIUM PRAKTYKA 2020 

 
 
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%) 

Do II etapu Stypendium Praktyka 2020 Jury wybrało trzy prace: 
 

1. Aleksandra Lisiak – „Remiza - inkluzywny element scalający polską wieś”  

(P_2020_6004a107d66e0). 

Jako Jury doceniliśmy wspólnotowy, ludyczny i inkluzywny charakter projektu Remizy, 

który dodatkowo został poszerzony o perspektywę antropologiczną. Bardzo prawdziwy                   

i poruszający wyobraźnię wydał nam się portret małomiasteczkowej społeczności 

wpisanej w trójkąt zależności kościół - remiza - sołtys. Zaciekawiły nas pomysły na badania 

terenowe i performatywny charakter dalszej pracy ze społecznością strażaków i lokalnej 

społeczności. 

Cieszy nas również, że po raz drugi w historii finalistów Konkursu Praktyka pojawia się 

tematyka spoza wielkich aglomeracji, co potwierdza tezę, że „centrum” coraz bardziej 

przesuwa się ku peryferiom. 

 

2. Marcin Kitala, Zygmunt Maniaczyk – „INTRA MUROS” 

(P_2020_6001574de7ea1). 

Jako architekci nigdy nie powinniśmy zaprzestać rozważań na temat idealnej przestrzeni 

do życia, szczególnie w momencie, kiedy większość modernistycznych utopii nie powiodła 

się, ale idea na "Nowy Zielony Ład" wciąż nas mobilizuje i daje nadzieję. Jako Jury 

jesteśmy ciekawi, co jeszcze nowego, ale zarazem krytycznego wobec dotychczasowych 

praktyk „green-washingu”, można powiedzieć na temat idealnego miejsca do mieszkania, 

także w perspektywie nie-antropocentrycznej. 
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Projekt Intarmuros stanowi ciekawy zaczyn do tego typu rozważań, szczególnie                             

w momencie, w którym dotychczasowe rozwiązania urbanistyczne są kwestionowane lub 

niewystarczające. Doceniamy również chęć podjęcia refleksji na temat zrównoważonego 

stylu życia „zero-waste” i architektury wzmacniającej lokalną wspólnotę. 

 

3. Sandra Przepiórkowska – „PLASTOPIA” 

(P_2020_6003146f9b687) 

Czekaliśmy na projekt taki jak PLASTOPIA. Manifest na pograniczu trash culture i trashion. 

Efekt obserwacji potężnego kryzysu społecznego i zdrowotnego, pandemii, która 

zawładnęła masową wyobraźnią w 2020 roku. Wszyscy oglądaliśmy z przerażeniem jak 

tony produkowanych plastikowych opadów, chroniących nas przed śmiercionośnym 

wirusem, zaśmiecają potem miasta i zalegają na dnie wszystkich oceanów. Autorka 

manifestu diagnozuje ten ważny problem i proponuje „rewolucję napędzaną plastikiem”. 

Akupunkturowe akcje miejskie poświęcone recyklingowi, zrównoważone projektowanie, 

architekturę wpisującą się w gospodarkę obiegu zamkniętego. A na początek uznanie 

plastiku za pełnoprawny materiał, „nie trash culture, nie odpad, ale też nie przywilej, nie 

luksus”. Jury uznało to za najbardziej innowacyjne, świeże, i focus na sam materiał, nie 

dizajn produktu, jest zaleceniem na dalszy etap pracy. Ze względu na skomplikowaną 

technologię, pomysł recyklingu in situ jest kontrowersyjnym elementem przyszłej walki                

o plastik. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za wspaniałe projekty.  
Finalistom gratulujemy! 

 

 


