Budujemy wspólną przestrzeń - konkurs
Politechniki Krakowskiej i Wawel Service

Zakład Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej ogłosił konkurs
dla studentów Politechniki Krakowskiej. Jego współorganizatorem oraz
głównym sponsorem została krakowski deweloper Wawel Service.

“To już druga odsłona konkursu, który mamy przyjemność prowadzić wraz z Zakładem Architektury
Elementarnej Politechniki Krakowskiej. Jest to kolejny etap naszej współpracy z tym podmiotem.
Cieszymy się, że poprzez takie działania możemy wspierać rozwój i zaangażowanie młodych ludzi.
Naszym zdaniem takie inicjatywy pozwalają studentom rozwijać nie wiedzę teoretyczną ale przede
wszystkim praktyczną, która potem zaowocuje na starcie ich dorosłej kariery jako architektów”podkreśla Bogusław Macias, prezes Wawel Service.
Pierwsza edycja konkursu zorganizowana była w pierwszym kwartale 2018. W ramach zadania
konkursowego studenci mieli przedstawić swoje pomysły na Przestrzeń sąsiedzką. Pawilon
ekspozycyjną - kompozycja elementarna. Nadrzędnym celem konkursu było wyłonienie najlepszego
projektu na zagospodarowanie przestrzeni wspólnej okolicy Piasta Park.
“Studenci wykazali się nie tylko kreatywnością i pomysłowością ale przede wszystkim dużym
profesjonalizmem i znajomością tworzenia kompozycji elementarnych. Prac było bardzo dużo i ciężko
było wybrać z nich te najlepsze, gdyż każda była wyjątkowa i oryginalna na swój sposób. Bardzo
cieszę się, że udało nam się zaangażować aż tyle chętnych osób do tego konkursu. Mam nadzieję, że
kolejne konkursy będą cieszyć się takim samym powodzeniem.” - komentuje dr hab. inż. arch, Marcin
Charciarek.

Nowa odsłona konkursu również skierowana jest do studentów zakładu Architektury Elementarnej
Politechniki Krakowskiej. Głównym celem drugiej edycji jest wyłonienie najlepszych prac w temacie
Pawilon – budowla tymczasowa na terenie parku Pałacu Królewskiego w Łobzowie.
“Chcemy aby studenci stworzyli projekt, który powstanie nie tylko na papierze ale przede wszystkim
będzie realnie postawioną konstrukcją. Właśnie to będzie nagrodą główną w tym konkursie.” - mówi
dr hab. inż. arch, Marcin Charciarek.
Nagroda główna to tylko dwa elementy, które składają się na całość przedsięwzięcia. Inicjatorzy
zapewniają wsparcie merytoryczne uczestnikom na każdym etapie. W ramach konkursu będą
przeprowadzane warsztaty oraz wykłady otwarte, gdzie studenci będą mogli zdobyć wiedzę
teoretyczną, którą później przekują na swoje prace.

- Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Wawel Service Współpraca w ramach dydaktyki to tylko
fragment naszego porozumienia - zawiera ono przecież kooperację gospodarczą i naukowo-badawczą.
Bezinteresowność w kształceniu studentów (szczególnie architektów) musi pociągać za sobą
pokazywanie tego co się wiążę z praktyczną wiedzą i doświadczeniem. A firma Wawel Service
dysponuje wszystkimi narzędziami do realizacji kolejnych stopni wtajemniczenia. Począwszy od wizyt
na budowie, poprzez konkursy akademickie aż po współpracę badawczą jesteśmy w stanie (razem z
Wawel Service) zaproponować to co dla kształcenia architektów najważniejsze - spełnianie się jako
twórcy form i jako osoby posiadająca głęboką wiedzę - dr hab. inż. arch, Marcin Charciarek.
Podobnego zdania jest Bogusław Macias, który podkreśla, że “Współpraca z Politechniką daje nam
wiele możliwości. To przede wszystkim świetna okazja aby wspierać ale też wyłapywać młode talenty
architektury. Jednocześnie umożliwia nam to budowanie u młodych ludzi świadomości troski o
wspólne przestrzenie i środowisko.”
Zwycięski pawilon zostanie wykończony i postawiony przy jednej z inwestycji budowanych przez
Wawel Service. Deweloper chce w pawilonie testować różnorodne, nowoczesne rozwiązania
energooszczędne spełniające wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dodatkowo we wnętrzu budynku zastosowane zostaną rośliny antysmogowe oraz
antyalergiczne. Pawilon w całości zostanie oddany do użytkowania dla mieszkańców osiedla. Celem
dewelopera jest nie tylko edukacja studentów ale również stworzenie miejsca przyjaznego dla
mieszkańców w którym będą mogli wspólnie spędzać czas i budować relację sąsiedzkie.

Studenci będą mogli składać swoje prace konkursowe do 28.03.2019r. do godziny 14:00. Po tym
terminie jury zbierze się aby wybrać zwycięzcę, którego praca zostanie zrealizowana.

Redakcja portalu Ogrzewnictwo.pl obięła patronat medialny nad wydarzeniem
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