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• Mlodzi architekci z Lublina docenieni w prestizowych konkursach
• Zaprojektowali dom wiejski i muzeum zbudowane zbelskiej
oponw sobot^ dostcd wyrozMalgDrzataSzlachetIca

m.sz!achetka@kurierlubelski.pl

Marcin Samoranski studiuje architektur^ i urbanistyk^ na Politechnice Lubelskiej. Jego projekt zdobyl wlasnie pierwsz^
nagrod^ w ogolnopolskim etapie mi^dzynarodowego konkursu „Wsp61czesny dom oczami mlodydi architektow 2014".
Uczestnicy mieli zaprojektowac dom na wsi dla czteroosobowej rodziny. Najlepsze prace
studentow architektury z
Czech, Stowacji, W^gier, Slowenii i Polski zostan^ pokazane
na mi^dzynarodowej wystawie.
Marcin Samoranski wyslal
na konkurs projekt budynku,
ktory swietnie wtopilby si^
w krajobraz Lubelszczyzny.
- Inspiracj^ dla mnie byty
domy z gminy Wilkow i tamtejsza produkcja chmielu - przyznaje.
Pi^trowy budynek (wizualizacj^ pokazujemy na pierwszej
stronie Kuriera) bylby zbudowany z naturalnych materiatow: kamienia i jasnego drewna. Jego charakterystycznym
elementem maj^ bye drewniane konstrukqe, zaprojektowane tak, aby byly ruchome.

^ Mariusz Stachyra w sobot^ zostat doceniony za projekt muzeum
historii motoryzacji. ktore widziatby na terenie dawnego toru FSO

W pochmumy dzieii mozna by
jerozsim^c, odslaniaj^c elewacj^ ze szkia.
- Projekt wyroznia zastosowanie slupow podtrzymuj^cych linki, po ktorych pnie siq
chmiel. Dom jest jednoczesnie
energooszcz^dny i ekologiczny: shiz^ce pasywnemu pozyskiwaniu ciepla przeszklenia,
przy jednoczesnej ochronie ich

przed przegrzaniem w czasie
upalow za pomoc^ mobilnych
modulow - wyjasnia dr Natalia
Przesmycka z Politechniki Lubelskiej, promotorka pracy
Marcina Samoranskiego.
To nie j edyny sukces mlodego architekta z Lublina. Mariusz Stachyra, tegoroczny absolwent kierunku architektura
i urbanistyka Politechniki Lu-

nienie w 50. edycji nagrody Dyplom Roku 2014 im. Zbyszka
Zawistowskiego. Stowarzyszenie Architektow Polskich docenia w ten sposob najlepsze dyplomy wykonane na uczelniach architektonicznych
wPolsce.
Mariusz Stachyra z Lublina
przygotowal projekt muzeum
historii motoryzacji, ktore widziatby tam, gdzie w przeszlosci znajdowal si^ tor testowy
FSO w Warszawie. - Kiedys
na torze o dhigosci okolo 700
metrow sprawdzano nowe samochody wyprodukowane
w fabryce - przypomina Mariusz Stachyra. - Moj budynek
bylby cz^sciowo wbudowany
w ziemi^. W jego konstrukcji
wykorzystalbym opony samochodowe - dodaje.
Stachyr^ interesuje tez rewitalizacja przestrzeni w Lublinie. Wlasnie pracuje nad projektem budynku z kontenerow
przy sciezce rowerowej wzdhiz
Bystrzycy. Zbudowalby go
na fundamentach dawnego
mostu. •
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