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Otaczający nas świat można spostrzegać
w wielu kategoriach. Jedną z nich jest kategoria piękna i użyteczności przedmiotów oraz
przestrzeni towarzyszących nam w życiu.
Tak można w ogromnym skrócie powiedzieć,
czym zajmują się studenci i pracownicy Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artysta-projektant nadaje formę, funkcję i charakter miejscu
w którym żyjemy. Wybieramy towary, których
forma bądź opakowanie szczególnie nas zainteresowały, bo są skutkiem pracy projektowej. Otwieramy zaprojektowane przez kogoś opakowania i używamy ergonomicznych
sprzętów. Zakładamy wygodną odzież – jej
cechy opracował projektant odzieży. Poruszamy się środkami komunikacji - ich formę,
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania przygotowały zespoły projektowe. Miejsce naszej
nauki i pracy jest przestrzenią, której ktoś
świadomie wyznaczył wielkość, proporcje
oraz kolorystykę.
Nasz nastrój w czasie pracy i nauki zależy od
jakości pracy projektanta wnętrz. Dokonując
wyboru miejsca na posiłek lub spotkanie kierujemy się do miejsc, które zachęcają klimatem - efektem pracy architekta wnętrz. Nasze
poranne samopoczucie często jest efektem
wygody mebli zaprojektowanych przez projektanta mebli. Zwiedzanie wystawy to możliwość poznania wyników pracy projektanta
wystaw. Wizyta w kinie lub teatrze to okazja
do spotkania ze szczególną dziedziną projektowania, jaką jest praca scenografa.
Życie ludzi może stawać się lepsze w wielu
wymiarach, a pomaga w tym wykształcenie
zdobyte na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
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sku. Nasi absolwenci i pracownicy wydziału
pracują dla wielu znanych firm i instytucji,
takich jak Muzeum Narodowe w Gdańsku,
PESA, LPP. Sami zakładają własne przedsiębiorstwa i odnoszą sukcesy rynkowe
w dziedzinie projektowania i produkcji mebli,
projektowania architektury wnętrz - znakomitym przykładem jest grupa projektowa
TABANDA. Jednak poza wymiarem sukcesu rynkowego, który jest elementem pracy
projektanta, pozostaje wymiar osobisty naszych pasji, jakim jest spełnienie własnych
marzeń, czy naturalna chęć poprawy życia
innych ludzi. Możemy się pochwalić wieloma absolwentami pracującymi w przemyśle
jachtowym i okrętowym. Mamy wiele zrealizowanych projektów z dziedzin związanych
z ochroną zdrowia i środowiska pracy, których nie da się mierzyć miarą sukcesu rynkowego, a których wartość dla społeczeństwa
jest nie do przecenienia. Perspektywy pracy dla projektantów są ogromne. Otaczający
nas świat jeszcze wiele lat będzie dostarczał
tematów do pracy, co związane jest z koniecznością polepszenia szeroko rozumianej
przestrzeni życia. Dlatego powołaliśmy nowy
kierunek kształcenia Architektura Przestrzeni Kulturowych, którego absolwenci mają być
przygotowani do zmierzenia się z problemami wyzwaniami projektowania i odnawiania
naszego otoczenia w sposób nie tylko poprawny formalnie i atrakcyjny wizualnie, ale
również wpisujący się w lokalny kontekst
kulturowy oraz uwzględniający potrzeby
zróżnicowanych użytkowników.

aiw.asp.gda.pl

Nasi najlepsi studenci
co roku
mają okazję
zaprezentować swoje
projekty
w ramach
Gdynia
Design Days
oraz
Warsaw
Home.

Warsaw Home 2019

Gdynia Design Days 2018 (źródło: www.gdyniadesigndays.eu)

Gdynia Design Days 2018 (źródło: www.gdyniadesigndays.eu)
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Na nie

Na tak

Jeżeli sprawia Ci kłopot ocena wartości estetycznych rzeczy pospolitych i dzieł sztuki
Jeżeli nie daje Ci satysfakcji praca z ludźmi
i dla ludzi
Jeżeli zniechęca Cię złożoność problemów,
które należy rozwiązać
Jeżeli przeraża Cię chaos i zmienność sytuacji
Jeżeli nie wierzysz w sens zdobywania wiedzy
w różnych obszarach nauki
Jeżeli nie cierpisz ciągłego stawania do konkursów
Jeżeli oczekujesz szybkich efektów i poklasku
dla swojej pracy
To nie warto studiować Architektury Wnętrz

Jeżeli masz w sobie ciekawość życia
Jeżeli umiesz słuchać drugiego człowieka
i obserwować zachowania ludzi
Jeżeli jesteś wrażliwy na formę, strukturę
i kolor otaczającego nas świata
Jeżeli posiadasz naturę długodystansowca,
upór i dociekliwość
Jeżeli skłonny/a jesteś ciągle szukać nowych
rozwiązań
Jeżeli potrafisz z porażki wyciągać wnioski
i traktować ją jako naukę do dalszych działań
Jeżeli bawi Cię rozwiązywanie złożonych
problemów
Jeżeli lubisz pracować z innymi
Jeżeli wierzysz, że praca w zespole pozwala
rozwijać własną indywidualność
Jeżeli nie zniechęca Cię zmienność sytuacji
i potrafisz przekonać innych do wspólnych
działań
Jeżeli nie cierpisz powierzchowności, nieszczerości i pretensjonalności
To warto studiować Architekturę Wnętrz.

prof. Beata Szymańska

prof.
Beata Szymańska
Urodzona
w
Bydgoszczy.
Absolwentka Kierunku Architektury Wnętrz. Dyplom
w pracowni prof. Zbigniewa Parandowskiego. Obecnie prof. nadzwyczajny ASP
w Gdańsku; kierownik I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz oraz kierownik Katedry Architektury
Wnętrz i Mebla na Wydziale
Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Współzałożycielka
pracowni projektowej Studio
1:1. Do najważniejszych osiągnięć projektowych należą:
projekt realizacyjny wystawy
stałej w Europejskim Centrum Solidarności, I nagroda
2008 w konkursie na Scenografię Wystawy Stałej ECS,
projekt realizacyjny przebudowy i rozbudowy siedziby
LPP w Gdańsku 2015, projekt
realizacyjny koncepcji sieci
sklepów Reserved, I nagroda dla LPP za koncept sklepu na MAPIC Awards 2003
w Cannes Francja, projekt
koncepcyjny, I nagroda 1990,
zespół
międzynarodowy,
w konkursie UIA we Francji
za projekt Social Housing
and Area Projects, książka
Mała Przestrzeń duży komfort, Wydawnictwo Naukowe
Katedra 2013.

siedziba LPP, Gdańsk, Studio 1:1

siedziba LPP, Gdańsk, Studio 1:1

“Umiejętność projektowania miejsc życia
człowieka, w których nie pomija znaczenia
symbolicznego, emocjonalnego, ważności
usytuowania, hierarchii oraz wzajemnych
relacji wszystkich elementów składających
się na powstanie architektury jest celem mojej
pracy projektowej, wydawniczej i dydaktycznej.
Poszukiwanie i rozwiązywanie interesujących
problemów projektowych w przestrzeni
publicznej jak i prywatnej jest przedmiotem
mojej pracy ze studentami jak i własnej
pracowni Studio 1:1.”

Absolwenci
Ariel Śliwiński
Urodzony w 1991 r. w Bydgoszczy.
Absolwent
ASP
w Gdańsku, dyplom na wydziale Architektury i Wzornictwa pod kierunkiem prof.
Remigiusza Grochala. Obecnie prowadzi pracownię projektowania mebla na Kierunku Architektura Wnętrz
na UTP w Bydgoszczy. Już
w czasie studiów rozpoczął
współpracę z przemysłem
branży meblarskiej, a obecnie
poza pracą dydaktyczną jest
głównym projektantem marki TFORY. Ma na koncie serię
opracowanych i wdrożonych
wzorów meblowych, kilkukrotnie prezentowanych na
międzynarodowych targach.

tfory.pl

”Punktem wyjścia do powstania moich projektów
zawsze jest próba dostrzeżenia konkretnej potrzeby. Powstała idea jest już tylko odpowiedzią
i rozwiązaniem problemu, którego znalezieniu poświęcam znakomitą część całego procesu projektowego. Umiejętność obserwacji oraz uchwycenia
zależności i relacji na linii człowiek - przedmiotem jest dla mnie najważniejszą wartością w szeroko pojętym designie.”

Hala targowa w Bydgoszczy, magisterski projekt dyplomowy

Magdalena Gzowska,
Karolina Ossowska
Poznałyśmy się na studiach
na gdańskiej Akademii Sztuk
Pięknych i nasza przyjaźń
trwa nieustająco do dziś.
Przez pierwsze 10 lat praktyki zawodowej każda z nas
zdobywała
indywidualnie
doświadczenie. Na początku 2012 roku połączyłyśmy
siły. Obie kochamy projektować i podejmować nowe
wyzwania. Podwójna dawka
kreatywności daje nam pewność, że to co tworzymy jest
nietuzinkowe i nieprzypadkowe. Każdy projekt to efekt
wielogodzinnych,
czasem
bardzo burzliwych dyskusji.
Nasza współpraca zbudowana jest na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni, co zapewnia wyjątkowo pozytywną
atmosferę. Tworzymy zgrany,
dopełniający się zespół. Jesteśmy trochę jak rozważna
i romantyczna, choć często
zamieniamy się rolami. Mamy
wspólną, jasno określoną wizję rozwoju naszej marki.

gzowska-ossowska.pl

„Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na wielu
twórczych polach posiadamy rzetelną wiedzę
o tym, jak i z kim realizować nasze wizje. Wciąż
się rozwijamy i uczymy się od siebie. Współpracujemy z innymi biurami projektowymi oraz zaufanymi branżystami. Uczestniczymy w projektach charytatywnych, targach, konferencjach,
szkoleniach, sesjach fotografcznych, piszemy
artykuły, podróżujemy. Każde kolejne doświadczenie poszerza nasz twórczy wachlarz. Od 2015
roku prowadzimy interdyscyplinarną pracownię
projektową pod szyldem NA miejscu, zrzeszającą różne współpracujące ze sobą branże oraz galerię sztuki. Nasz apetyt projektowy nie słabnie
i wciąż szukamy nowych wyzwań, wysoko stawiając sobie poprzeczkę.”

dom w Gdańsku, realizacja 2015

lobby VIP budynku biurowego, Tczew, realizacja 2018
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prof. ASP
Piotr Mikołajczak

Sprawdź w trzech krokach, czy warto...
Po zdanych egzaminach czekają Cię dwa
lata z podstawami projektowania. To takie
przedszkole projektowania, które zamienia
się w szkołę życia (czasem przeżycia). Myślenie i namyślanie się, patrzenie i zauważanie, krytykowanie i wątpienie, rysowanie
i fotografowanie, modelowanie i klikanie,
czytanie i opowiadanie, kształty i formy, kolory i kompozycje, śruby i konfirmaty… Pod
koniec semestru możesz mieć problemy ze
snem. Będziesz wybierać pomiędzy ważnym a ważniejszym, ale na pewno nie będzie nudno. Jeśli nie lubisz się nudzić, to po
pierwsze „warto”.
Po podstawach będziesz już weteranem,
wiedzącym jak sobie radzić na wzornictwie.
Na pewno? Może jednak zaskoczy Cię tryb
warsztatów projektowych w sześciu pracowniach o różnych profilach – od projektowania mebla, po projektowanie statków –
prowadzonych przez różne osobowości.
Na pierwszym stopniu będziesz dojrzewać
do decyzji, co interesuje Cię w projektowaniu
i co poza nim. Jeśli lubisz próbować różnych
rzeczy, to po drugie „warto”.
Po dyplomie licencjackim możesz ruszyć
w świat, ratować wymierające gatunki albo
ćwiczyć survival w dżungli. Ale chyba lepiej
jeszcze wrócić na studia magisterskie. Na
pierwszym stopniu można próbować wszyst-

kiego – złapać pojęcie, o co chodzi z tym designem. Drugi stopień to już specjalistyczna
wiedza w wybranych przez Ciebie dziedzinach. Tu dojrzewasz do bycia profesjonalistą.
Te studia zmieniają, dają wycisk. Tu uczysz
się dostrzegać problemy i poszukiwać ich
rozwiązań. Jednak studiując projektowanie,
masz też sporo okazji do twórczej zabawy.
To przygotowuje do pracy projektantów. Po
studiach nasi absolwenci pracują jako projektanci odzieży, obuwia, biżuterii, oświetlenia, mebli, komunikacji wizualnej, pociągów,
statków i setek innych produktów. Możesz
do nich dołączyć.
A jeśli zmienisz zdanie i po studiach zajmiesz
się czymś innym niż projektowanie, to design
thinking, którego uczymy, będzie pomocne
w wielu dziedzinach.
Jeżeli nie boisz się zmian w sobie i wokoło
i gdy chcesz wiedzieć, jak się rzeczy mają, to
po trzecie „warto”, ale… zdecyduj sam.

prof. Piotr Mikołajczak

Urodzony w 1973 r. Absolwent Wydziału Architektury
i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od 2001 roku pracownik
naukowo-dydaktyczny
w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania na tymże
Wydziale. Profesor ASP; Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa w latach
2012–2016. Od ukończenia
studiów czynny zawodowo
projektant, autor kilkudziesięciu wdrożonych projektów z zakresu wzornictwa
oraz wystawiennictwa. Koordynator i współorganizator Ogólnopolskich Nadmorskich Spotkań Wzornictwa
Młody człowiek i morze –
warsztatów
projektowych
dla studentów pierwszego
roku wzornictwa. Felietonista kwartalnika projektowego „2+3D”.

projekt systemu ekspozycji i aranżacji wystawy
„Albrecht Durer. Ryciny szkoły niemieckiej ze zbiorów Jacoba Kabruna”

projekt ekspozycji oraz elementów wzorniczych wystawy „Matki i Statki,
czyli duch w maszynie” dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 2015,
współpraca: Paweł Gełesz

“Interesuję się życiem
rzeczy wśród ludzi
oraz prowincjonalnymi
podróżami.”

Absolwenci
Nicholas Kościński
Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Wzornictwo.
Obecnie
senior
designer
szanghajskiego studia projektowego Xuberance specjalizujacego się w projektowaniu
produktów
wykonywanych
przy
pomocy
technologii
przyrostowych (druk 3D). Od
ponad 5 lat firma Xuberance pod kierownictwem Steven’a Ma przełamuje kolejne
bariery w zastosowaniu technologii druku 3D wykorzystując ją w branżach takich jak
moda, architektura, meblarstwo, branża samochodowa,
oraz w wielu innych.

23m Jednokadłubowy
Prom Pasażerski
Projekt w 100% elektrycznego, małego promu
pasażerskiego, który niedalekiej przyszłości, będzie stanowić uzupełnienie miejskiego systemu
transportu publicznego w departamencie Morbihan. Jednostka jest niezwykle cicha i nie emituje
żadnych zanieczyszczeń podczas swoich kursów.
Karolina Horn

Od czasu dołączenia do zespołu Xuberance w 2018 r. Nicholas zrealizował min. projekty takie jak drukowany w 3D
z tytanu aparat słuchowy w formie naszyjnika dedykowany
dla Królowej Elzbiety II, który zostanie jej wręczony w 2020
r., liczne komponenty wnętrz samochodowych min. dla firm
takich jak Mini oraz Gac wykonane metodą druku 3d w kolorze przy bezpośredniej wspołpracy z oddzialem Stratasys
Shanghai, Obuwie koncepcyjne dla marki Li Ning, oraz wiele
typow Case’ow do telefonow np. bezpośrednio dla Chińskiego giganta ZTE, ktory zaprezentował je na światowej premierze nowego modelu telefonu w 2019 roku.

Xuberance do wykonania projektów własnych lub
dla klientów z calego świata stosuje całą gamę
istniejących metod druku 3D m.in. druk metali (dmls), druk tworzyw (fdm, sls, sla, dlp), oraz
wiele rodzajow technologii pozwalających na
druk ceramiki lub betonu.

Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (promotor dyplomu: dr
Paweł Gełesz) Projektantka
wzornictwa przemysłowego
specjalizująca się w projektowaniu architektury statków
wodnych, a w szczególności
jednostek pasażerskich. Od
2016 roku zawodowo związana z francuskim biurem
projektowym Ship-ST, gdzie
obecnie
zajmuje
posadę
głównego projektanta.

Posiada dwa pokłady dedykowane pasażerom:
Główny pokład, w pełni dostępny dla osób o ograniczonej
mobilności ruchowej, składa się w dużej mierze z przeszklonego salonu wraz z blokiem sanitarnym. W przedniej części
jednostki znajduje się specjalna strefa, dedykowana bardzo
popularnym w tamtym regionie rowerzystom.
Górny pokład otwarty składa się z niewielkiej przestrzeni,
gdzie pasażerowie mogą w pełni podziwiać otaczający krajobraz oraz sterówki, która zapewnia doskonałą widoczność
na obie furty wejściowe.
Kształt kadłuba i nadbudówki został starannie przebadany, aby
uzyskać minimalny opór, co w znacznym stopniu zwiększa autonomię statku. Projekt łodzi ma bardzo niewielki wpływ na środowisko, dlatego też stylistycznie, charakter wizualny jednostki
integruje się z otoczeniem — pozostaje prosty, lecz elegancki.

aparat słuchowy
w formie naszyjnika,
dedykowany Królowej Elżbiecie II,
drukowany w 3D z tytanu
we współpracy z chińskim studiem
desgnu Xuberance

aparat słuchowy w formie naszyjnika, dedykowany Królowej Elżbiecie II

23m Jednokadłubowy Prom Pasażerski

Kierunek powstał w 2014 roku, bazując na artystycznych tradycjach Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz wychodząc naprzeciw
współczesnym trendom w badaniu, ochronie
oraz kształtowaniu krajobrazów i przestrzeni
kulturowych, a w szczególności przestrzeni kulturowych miast. Działając w obszarze
sztuk plastycznych i projektowych, równolegle sięgamy do innych obszarów pokrewnych takich jak: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, zapewniając
wszechstronny charakter programu studiów.
W efekcie kształcimy w zakresie ArchiKultury – kultury wrażliwego projektowania,
u podstaw którego umieszczamy człowieka,
środowisko, lokalną tożsamość miejsca oraz
sztukę stosowaną, działając z perspektywy
wzajemnego szacunku i dialogu. Realizujemy
nowatorski program, dla którego nie znajdujemy bezpośredniego odpowiednika na
innych pokrewnych kierunkach i uczelniach
w Polsce. W 2020 roku nasz Kierunek, a dokładniej studia II stopnia, uzyskały certyfikat
„studiów z przyszłością” w konkursie i programie akredytacyjnym, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Architekturę przestrzeni kulturowych rozumiemy jako sztukę czytania kontekstu i twórczego w nim działania; sztukę wpisania się
w czas, miejsce i kulturę; sztukę dopełniania
i dowartościowywania lokalnych cech tożsamościowych przestrzeni przez umiejętne
dodawanie do nich następnych, współczesnych wartości. Naszym celem jest projekto-
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wanie kompleksowe, obejmujące zagadnienia
wnętrz i detalu, obiektów indywidualnych,
zespołów budynków, założeń parkowych, aż
po skalę urbanistyczną. Wykorzystujemy przy
tym wiedzę i doświadczenie o poprawnym
i skutecznym kształtowaniu procesu projektowego na wszystkich jego etapach – od zbierania danych terenowych, przez analizy i założenia ideowe poprzez projekty koncepcyjne
i ich zapis, aż do realizacji indywidualnego
dzieła artystycznego.
W procesie tworzenia sięgamy zarówno po
tradycyjne, jak i współczesne narzędzia projektowe. Kładziemy nacisk na to, aby umiejętność zindywidualizowanego, odręcznego
ilustrowania idei projektowych szła w parze
z łatwością posługiwania się narzędziami
cyfrowymi. Przy wyborze zadań kursowych
szczególną uwagę przywiązujemy do współpracy z samorządami, instytucjami miejskimi
oraz organizacjami pozarządowymi. W ten
sposób projekty studenckie powstają w oparciu o rzeczywiste potrzeby a kształcenie zyskuje wymiar praktyczny.
Wykonywanie zawodu artysty-projektanta
nie wymaga uprawnień. Sukces osiągają jednak wyłącznie osoby kreatywne, otwarte na
świat oraz świadome konieczności stałego
uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Pomożemy Ci w tym, jeśli nam zaufasz i podejmiesz u nas studia z przyszłością.

dr inż. arch. Marek Barański

nasi studenci w parku miejskim Superkilen w Kopenhadze

prof. Andrzej Pniewski
Absolwent Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Gdańsku, profesor zwyczajny oraz
inicjator powstania Kierunku Architektury Przestrzeni
Kulturowych. Swoją pracę na
Akademii Sztuk Pięknych zaczął w 1973 roku w charakterze asystenta w pracowni prof. Ryszarda Semki. Od
wielu lat prowadzi pracownię
Projektowania Struktur Krajobrazowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa, którego był dziekanem w latach
2005-2008. Wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie
w działalność dydaktyczną
i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.
W jego dorobku znajdują się
liczne projekty architektoniczne, wnętrzarskie i wystawiennicze. Jest współautorem
opracowań
konkursowych
w wielu dziedzinach twórczych, a także uczestnikiem
gremiów oceniających kunszt
artystyczny. Jest laureatem
Nagrody Prezydenta Miasta
Gdańska w Dziedzinie Kultury.
W 2013 roku otrzymał Złotą
Odznakę „Zasłużonego dla
Kultury Polskiej”, a w 2018 –
Order Gloria Artis.

prezentacja zadań semestralnych z udziałem m.in. urzędników
z Sopotu, Gdyni i Władysławowa

Kierunek wychodzi naprzeciw
zapotrzebowaniu na artystówprojektantów przestrzeni miejskiej
oraz oczekiwaniom, aby w sztuce
widzieć więcej treści. Włączanie
studentów w rozwiązywanie
aktualnych problemów
projektowych zwiększa ich
konkurencyjność na rynku pracy.

Konkurs
„Podwórko
sąsiedzkiej
energii”
W obrębie śródmieść interesującym i aktualnym wyzwaniem projektowym są podwórka, charakteryzujące się nie tylko wysokim
poziomem degradacji przestrzeni, ale i postępującą dezintegracją więzi sąsiedzkich.
Miejsca te, będące kiedyś przestrzeniami
integracji, odpoczynku i zabawy, coraz częściej stanowią przestrzeń konfliktów, związanych z brakiem wystarczającej liczby
miejsc parkingowych, problemem niekontrolowanego gromadzenia szybko rosnącej ilości odpadów komunalnych lub zmniejszającą
się powierzchnią terenów zielonych. Konkurs
„Podwórko sąsiedzkiej energii” miał na celu
zaangażowanie studentów w proces rozwiązania powyższych problemów oraz wypracowanie i wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania przestrzeni wspólnej
ograniczonej zabudową przy ulicach: Dobrej,
Zielonej, Przyokopowej oraz Toruńskiej na
Dolnym Mieście w Gdańsku.
W ramach zajęć studenci brali udział
w konsultacjach i warsztatach projektowych z mieszkańcami kamienic sąsiadujących z podwórkiem. Uczestniczyli także we
wspólnych pracach porządkowych oraz testowali w terenie możliwe zmiany organizacji ruchu. Zwycięzcy konkursu, których koncepcja została uznana przez mieszkańców
za najciekawszą, zostali także zaproszeni
do dołaczenia do profesjonalnego zespołu
projektowego. Warto bowiem podkreślić, że
część z pomysłów studenckich, dotyczących
m.in. wiaty śmietnikowej, ogrodów deszczowych i aranżacji miejsc parkingowych,
została zrealizowana w 2019 roku m.in. ze
środków z funduszy europejskich.

Konkurs studencki zrealizowany został we współpracy z lokalną społecznością, Biurem Rozwoju Gdańska, Fundacją Gdańską, Gdańskimi
Wodami oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto w ramach miejskiego programu rewitalizacji Dolnego
Miasta i Placu Wałowego wraz ze
Starym Przedmieściem.

koncepcja strefy ogrodów deszczowych

Paulina Borysik,
Marek Rzepnikowski
Zwycięzcy konkursu

widok wiaty śmietnikowej zrealizowanej na podstawie koncepcji projektowej autorstwa zwycięzców konkursu

aiw.asp.gda.pl

