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KONCEPCJA
Architektour to interdyscyplinarne warsztaty przeznaczone dla studentów architektury oraz 
pokrewnych kierunków projektowych. Wydarzenie gromadzi corocznie około 200 osób z Polski oraz 
zagranicy. Kilkudniowe spotkanie ma na celu połączenie żaków z różnych miast, by pobudzić ich do 
innowacyjnego i twórczego myślenia nad konkretnymi problemami wskazanymi przez władze miasta 
goszczącego. Wydarzenie omija wielkie metropolie i pozwala uczestnikom poznać miasta na co dzień 
niepojawiające się na pierwszych stronach gazet. Idea warsztatów wychodzi naprzeciw potrzebie 
rozwoju uczestników poprzez możliwość projektowania konkretnych przestrzeni architektonicznych i 
urbanistycznych. „Miasto a człowiek, człowiek a miasto”, przewodni temat tegorocznej edycji wskazuje 
na ideę zrównoważonego rozwoju i społecznych aspektów zmian, wynikających z kreacji 
architektonicznej.
Architektour jest doskonałą platformą do wymiany myśli oraz pomysłów studentów z różnych miast 
oraz szkół projektowych. Ożywianie miasta, inspirowanie, zachęcanie do zmian i wskazywanie dobrych 
praktyk projektowych to kolejne cele warsztatów. Wydarzenie może dać obraz zupełnie nowych 
propozycji rozwoju i przemian w mieście. Opracowane rozwiązania dotyczą zazwyczaj wszelkich 
zagadnień rewitalizacji w zakresie działań twardych i miękkich takich jak m.in. koncepcje rozwoju 
wybranych obszarów miasta, propozycje zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz terenów 
zielonych, strategie ożywienia czy kreacje konkretnych przestrzeni w ujęciu architektonicznymi 
urbanistycznym.
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IDEA

/ PROJEKTOWANIE POZA TRADYCYJNYMI SCHEMATAMI UNIWERSYTYCKIMI
/DZIAŁANIE PROJEKTOWE W MNIEJSZYCH MIASTACH POLSKI
/WYMIANA DOŚWIADCZEŃ STUDENTÓW Z RÓŻNYCH SZKÓŁ PROJEKTOWYCH
/ODKRYWANIE POLSKICH MIAST ORAZ WSPÓŁPRACA Z ICH WŁADZAMI
/PARTYCYPACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ORAZ SAMORZĄDOWCÓW 
/SPOTKANIA Z ZAWODOWYMI ARCHITEKTAMI 
/PROPAGOWANIE TRENDÓW WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY
/INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 
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2.
PROCES

Aby wziąć udział w warsztatach studenci przygotowują pracę projektową – tzw. 
‘wstępniaka’ – na zadany temat. Do współpracy zapraszani są studenci 
Architektury i urbanistyki oraz kierunków pokrewnych. Różnokierunkowość 
naszych działań sprawia, że zapraszamy także studentów kierunków takich jak 
socjologia czy gospodarka przestrzenna. Pozwoli to bowiem na bardziej 
kompleksowe odpowiedzi wobec napotkanych problemów projektowych 
podczas tygodnia warsztatowego. 
Uczestnicy warsztatów, podzieleni na grupy projektowe, opracowują projekty 
przy wsparciu lokalnych opiekunów (mieszkańców miasta goszczącego) oraz 
tutorów (architektów, urbanistów oraz aktywistów miejskich). 
W trakcie warsztatów grupy mają do dyspozycji podkłady mapowe, rysunki CAD, 
pomoc lokalnych konsultantów, wszelkie materiały papiernicze jak również 
styrocut’y i materiały modelarskie. Jesteśmy także otwarci na wszelkie możliwe 
techniki projektowe oraz środki wyrazu przyjmując, iż jedynym ograniczeniem 
jest kreatywność uczestników warsztatów.
Efekty pracy prezentowane są podczas ostatniego dnia warsztatów - w postaci 
minimum dwóch plansz (100x70cm) oraz 15 minutowej prezentacji 
uzupełnionej o dyskusję z publicznością. Projekty te są również wystawiane na 
uczelniach oraz publikowane w powarsztatowym wydawnictwie książkowym.

W ramach całego wydarzenia organizujemy także otwarte panele 
wykładowe, prezentacje studenckich portfolio, wykłady tutorskie, debaty, 
pokazy filmów, zwiedzanie miasta goszczącego i wiele innych aktywności 
uzupełniających program warsztatów.
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Historia Architektour sięga roku 2010. Od tego 
czasu Architektour odwiedziło : 

2010 / Miedzygórze
2011 / Kołobrzeg
2012 / Malbork
2013 / Przemyśl
2014 / Elbląg
2015 / Wałbrzych
2016 / Gorzów Wielkopolski

2011

2016

2010

2015
2013

2012
2014
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ARCHITEKTOUR 
2015
WAŁBRZYCH

20-25 IV 2015
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MIEJSCE WARSZTATÓW

Architektour odbył się w Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. To 
unikalny na skalę europejską zespól 
naziemnych budowli górniczych oraz trasy 
podziemnej, stanowiących niegdyś Kopalnię 
Węgla Kamiennego „Julia”. Studenci mieli 
okazję pracować w industrialnych wnętrzach 
kompleksu zaprojektowanych przez Nizio 
Architects.

CENTRUM NAUKI I SZTUKI 
STARA KOPALNIA WAŁBRZYCH
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All  photos Jakub Nanowski
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ARCHITEKTOUR 
2016

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 
21-27 IV 2016
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EDYCJA
SIÓDMA

TEMATY
Każdego roku tematy wskazane są przez władze miasta goszczącego, 
poruszają głównie zagadnienia:
/Rewitalizacji,
/Problematyki społecznej,
/Kultury,
/Partycypacji. 

W ramach siódmej edycji warsztatów uczestnicy zmagali się z 
następującymi tematami projektowymi: 
1. Zagospodarowanie frontów wodnych na brzegu południowym                          
Warty.
2. Rewitalizacja terentu byłego portu przy ul. Fabrycznej. 
3.Nowe bramy do Starego Miasta - zaznaczenie orzestrzeni miejsc, w 
których znajdowały się bramy w miejskich murach: Brama Młyńska i 
Brama Santocka
4. Próba powiązania Filharmonii z miastem 
5. Nowy Stary Rynek - jak zmienić główny plac miasta w atrakcyjne 
miejsce spotkań gorzowian oraz miejskich imprez kulturalnych? 
6. “Schody do nikąd” od nowa - jedno z najbardziej rozpoznawalnych 
miejsc w mieście prowadzące do dużego parku, amfiteatru i doskonałego 
parku widokowego. 
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GOŚCIE I 
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RENATO RIZZI

Architekt i wykładowca na 
IUAV, Instituto Universitario di 
Architettura w Wenecji. 
Uważany za jednego z 
najwybitniejszych i najbardziej 
niekonwencjonalnych 
współczesnych architektów. 
Jest autorem 
kontrowersyjnego projektu 
Teatru Szekspirowskiego w 
Gdańsku. Podczas ostatniej 
edycji (2016 Gorzów 
Wielkopolski) naszych 
warsztatów wygłosił 
niezwykle ciekawy wykład pt. 
„How much forgot
Architecture?”.

FILIP SPRINGER

Absolwent 
Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych (archeologia 
z antropologią kulturową) na 
UAM w Poznaniu. Tłumacz 
architektury i kolekcjoner 
wizualnych absurdów, reporter 
polskiego krajobrazu. Na co 
dzień pracuje jako fotoreporter 
i dziennikarz. Publikował m.in. 
w “Polityce”, “Przekroju”, 
“Tygodniku Powszechnym” 
czy “Rzeczypospolitej”. 

GUNITA KULIKOVSKI

Pracuje jako architekt, 
urbanista oraz tutor wielu 
międzynarodowych 
warsztatów. Gunita jest także 
kuratorem wystaw oraz 
autorką projektów z zakresu 
nowych mediów oraz kultury 
cyfrowej. Jej projekt MANUAL: 
Urban Sports and 
Architecture otrzymał w 
2014 roku prestiżową 
nagrodę Latvian
Architecture Award.

HUGON KOWALSKI

Architekt. Od 2010 roku 
pracuje na uczelni jako 
asystent w Katedrze 
Architektury i Urbanistyki 
Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Za swój projekt 
dyplomowy „Porozmawiajmy 
o śmieciach” dotyczący 
problemu slumsów w 
Bombaju, którego 
promotorem był Robert 
Konieczny, otrzymał jako 
pierwszy Polak prestiżową 
nagrodę Archiprix International 
Hunter Douglas Awards za 
najlepszy dyplom 
architektoniczny na świecie. 
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NIZIO DESIGN 
INTERNATIONAL

Mirosław Nizio jest jednym z 
lepiej znanych architektów 
przestrzeni publicznych w 
Polsce. Założył pracownię 
Nizio Design International w 
2002 roku. Studio opracowuje 
projekty od koncepcji, przez 
projekt wykonawczy, po 
nadzór autorski i realizację. 
Projektuje głównie muzea, 
ekspozycje historyczne, 
wystawy, pomniki pamięci, 
scenografie, rewitalizacje. 
Mirosław Nizio współtworzył
wystawę główną Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

CENTRALA - 
Małgorzata Kuciewicz & 
Simon De Iacobis
 
CENTRALA jest 
zaangażowana w próbę 
krytycznego kształtowania 
przyszłości. Jak twierdzą, 
zadania i problemy brane na 
warsztat to tylko w części 
zamówienia przychodzące od 
konkretnego “klienta”. 
Najczęściej jednak ukazują się 
one same, niejako zamówione 
przez rzeczywistość. Zajmując 
się przestrzeniami 
prywatnymi szukają 
innowacyjnych rozwiązań dla 
tradycyjnego programu.

JERZY ŁĄTKA

Architekt, doktorant na 
Wydziale Architektury 
Uniwersytetu Technicznego w 
Delft i Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej. 
Prowadzi badania nad 
możliwościami wykorzystania 
tektury i materiałów 
pochodzenia celulozowego w 
konstrukcjach 
architektonicznych. Swoją 
pracę opiera na podejściu 
praktycznym („hands on”) oraz 
na badaniu przez 
projektowanie. 
Współpracował m. in. z 
Shigeru Ban Studio na 
Universytecie KUAD.

WWAA

Pracownia specjalizuje się w 
zakresie projektowania 
architektury mieszkaniowej, 
użyteczności publicznej, 
budynków biurowych, domów 
jednorodzinnych, ekspozycji 
wystawienniczych w wielu
renomowanych polskich 
muzeach, a także wnętrz, 
scenografii i mebli. Głównym 
celem działalności WWAA jest 
zawsze projektowanie w 
konsekwentny sposób, 
tworzenie niepowtarzalnych 
struktur i eksperymentowanie 
z wykorzystaniem przestrzeni 
i materiałów. 
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4.
ARCHITEKTOUR 
2017
BYTOM
20-26 IV 2017
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EDYCJA 
ÓSMA 

Wysoko cenimy profesjonalizm, dzięki któremu możemy zapewnić odpowiedni 
poziom merytoryczny wydarzenia. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie 
przekazać zbyt wielu szczegółów dotyczących nadchodzącej, ciągle 
przygotowywanej edycji, ze względu na wciąż prowadzone wstępne 
konsultacje tematów projektowych z władzami oraz mieszkańcami miasta.

W 2017 roku postanowiliśmy skupić się na problemie rewitalizacji w ujęciu 
zarówno przestrzennym jak i społecznym. Chcemy poruszyć tematy 
przekształcania przestrzeni publicznych poprzez działania aktywizujące lokalną 
społeczność. Naszym celem jest wskazanie metod pozwalających na rozwijanie
miasta jako miejsca przyjaznego, dostępnego, oferującego szeroki wachlarz usług 
publicznych. Zwrócimy uwagę na aspekt integracji oraz koegzystencji wielu 
różnych grup wiekowych oraz społecznych w mieście.

Chcemy poprzez wspólne działanie wypracować realną strategię rozwoju 
Bytomia. Photo Jakub Nanowski
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Bytom jest prawie dwustutysięcznym miastem należącym do 
dwumilionowego Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Jego początki 
datowane są na XI w., natomiast prawa miejskie otrzymał półtora wieku 
później, co czyni go jednym z najstarszych polskich miast. Z tym okresem 
powiązane są także istotne, z punktu widzenia rozwoju, zmiany w 
zagospodarowaniu przestrzennym miasta: wdrożono owalną strukturę, 
prostokątny Rynek wraz z układem ulic przypominającym szachownicę. 
Germanizacja miasta następowała stopniowo za sprawą napływających 
niemieckich osadników, czego bezpośrednim następstwem było przejęcie 
nad nim kontroli przez Monarchię Habsburską w 1526r. Na skutek śląskiej 
wojny Bytom stał się częścią Królestwa Pruskiego, a w 1871 Cesarstwa 
Niemieckiego. W drugiej połowie  XIX w. rozpoczął się największy rozwój 
miejski, który wraz z ekonomicznym ożywieniem kontynuował aż do lat 20’ 
XX w. Pod koniec XIX w. obfitość w zasoby mineralne regionu spowodowała 
gwałtowny rozwój przemysłu górniczego wraz z przetwórstwem węgla, 
cynku, ołowiu oraz ród żelaza, połączonego ze wzrostem produkcji stali, 
koksu, ceramiki oraz wapna. Na mocy postanowień konferencji 
poczdamskiej Bytom stał się ponownie polskim miastem. Pomimo 
masowych wysiedleń ludności niemieckiej oraz populacji tych terenów przez 
armię radziecką, rdzenni mieszkańcy śląska nadał stanowią ważną część 
społeczeństwa.

MIEJSCE WARSZTATÓW

Najważniejsze wydarzenia otwarte 
bytomskiej edycji Architektour odbędą 
się w Bytomskim Teatrze Tańca i 
ruchu ROZBARK. Miejsce to jako 
dawna kopalnia węgla kamiennego 
posiada wyjątkową atmosferę, która 
stać się może bezpośrednią inspiracją 
do działań warsztatowych. Aby 
podkreślić wagę zagadnień 
społecznych w projektowaniu pracę 
warsztatową planujemy 
zorganizować w jednym z bytomskich 
domów kultury.

TEATR ROZBARK
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Fundacja “Na dużą skalę” 
Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów

ORGANIZACJE STUDENCKIE

/Samorząd Studentów Wydziału Architetury Politechniki Poznańskiej 
/Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
/Samorząd Studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
/Samorządu Studentów Politechniki Wrocławskiej

UCZELNIE
/Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 
/Politechnika Gdańska
/Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
/Politechnika Wrocławska

MIASTA
/Kołobrzeg
/Malbork
/Przemysl
/Elblag
/Wałbrzych
/Gorzów Wielkopolski

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
/Narodowe Centrum Kultury
/Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
/Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 
/Fundacja Centrum Architektury
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ORGANIZATORZY: PATRONAT
HONOROWY:

PATRONAT
MEDIALNY:

PARTNERZY:

SPONSORZY:



Fundacja “NA DUŻĄ SKALĘ” 
ul. Wierzbowa 69
61-111 Poznań

biuro@naduzaskale.pl
www.naduzaskale.pl

KOORDYNATORZY WARSZTATÓW

Aleksandra Hantkiewicz
a.hantkiewicz@architektour.pl

Zuzanna Gadomska
warsztaty@architektour.pl

PROJEKT:
grafika : Aleksander Kaszuba
     Joanna Jackowiak
layout:      Zuzanna Gadomska

Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów
ul. Powstańców Warszawskich 12
41-902 Bytom
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