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Karkonoskie Spotkania Architektoniczne to cykliczna impreza, orga
nizowana przez jeleniogórski oddział Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. Ma ona na celu  promowanie współczesnej architektury 
polskiej, powstającej w regionie dawnego województwa jelenio
górskiego, poprzez wskazywanie jej pozytywnych przykładów, 
analizowanie ich oraz prezentowanie w trakcie spotkań architektów 
oraz w me diach publicznych. Spośród wielu nominowanych, od
danych do użytkowania obiektów, wybierany jest najlepszy, którego 
SARP honoruje nagrodą Mistera. Akcja stanowi element edukacji 
społecznej, co jest statutowym obo wiązkiem Stowarzyszenia, które 
ma za zadanie m.in. “inspirowanie i prowadzenie różnorodnych 
form działania na rzecz rozwoju i promocji architektury, dziedzictwa 
architektonicznego i kulturalno historycznego oraz edukacyjnego 
dialogu ze społeczeństwem, jako jej odbiorcą i użytkownikiem, przez 
organizowanie wystaw, wykładów, pokazów, dyskusji publicznych, 
konferencji, itp.”
     W 2018 roku przypada XXX rocznica organizacji imprezy, dlatego 
też ZO SARP w Jeleniej Górze przystępuje do organizacji jubi
leuszowych Spotkań w nieco rozszerzonej formule. Od 2004 roku 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Żyjemy w regionie, pozos
tającym na styku trzech Państw: Polski, Czech i Niemiec, których 
współpraca od tej pory znacznie się poszerzyła. Także ta regionalna, 
choćby dzięki obecności i aktywności Euroregionu Nysa, która to 
organizacja ma na celu umożliwienie nawiązywania, ułatwianie  
i poszerzanie euroregionalnych kontaktów organizacji rządowych  
i pozarządowych, administracji publicznej, biznesu i osób fizycznych  
w różnych aspektach życia politycznego, gospodarczego i społec
znego. Pragniemy i my, jako architekci, nawiązać kontakty z Kolega
mi z Czech i z Niemiec w celu wymiany doświadczeń, opinii, wiedzy 
o architekturze, która powstaje w na szym regionie po to, żeby się 
wzajemnie inspirować, doskonalić swoje umiejętności, by wspólnie 
budować korzystny obraz naszego regionu, poprawiać jego ład prz
estrzenny i architektoniczny. Jesteśmy ciekawi spojrzenia sąsiadów 
na naszą architekturę, sami z zainteresowaniem śledzimy rozwój 
architektury za bliską granicą, porównując ją z naszą i mamy pewne 
przemyślenia, którymi chcielibyśmy się podzielić. Na początek 
 chcielibyśmy zacząć od analizy tego, co buduje się obecnie   
w Karkonoszach, po obu stronach granicy, stąd hasło tegorocznych 
spotkań: “Współczesna Architektura Izerów i Karkonoszy”. Udało 
nam się za angażować do współpracy kolegów z Czech i zorganizo
wać z Uniwersytetem Technicznym w Libercu wspólną imprezę,  
w trakcie której zamierzamy przedstawić i przeanalizować przykłady 
powstającej współcześnie architektury, zbadać związki z tradycyjną 
architekturą regionalną i ocenić, czy ta powstająca dzisiaj wpisuje 
się korzystanie w nasz górski krajobraz i jak wygląda na tle tej histo
rycznej. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie mikroprojektu  
w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska  
2014–2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa–Nysa. W podpisanej 
przez nas umowie, Euroregion Nysa zobowiązuje się do udzielenia 
bezzwrotnego dofinan sowania na realizację mikroprojektu pn.  
„Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA’2018” z Euro
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz ze środków 
budżetu państwa (RP).
     W Spotkaniach z obu stron wezmą udział architekci, architekci 
krajobrazu, urbaniści i studenci kierunków architektonicznych oraz 
zaproszeni goście. Efektem spotkań mają być publikacje zamieszc
zone w mediach regionalnych i w prasie fachowej po obu stronach 
granicy oraz wydaw nictwo końcowe. Liczymy, że impreza w tej 
formule przyjmie się i utrwali, a z czasem rozszerzy się o udział  
w niej strony niemieckiej.

Krkonošská architektonická setkání je pravidelná akce, pořádána 
jelenohorskou pobočkou Sdružení polských architektů. Jejím cílem 
je propagace současné polské architektury, která vzniká v regionu 
bývalého jelonohorského vojvodství, formou prezentace jejích pozi
tivních příkladů, jejich analýzy a prezentace během setkání architek
tů a ve veřejných médiích. Z mnoha nominovaných, zkolaudovaných 
objektů, je vybírán ten nejlepší, kterému Sdružení polských architek
tů uděluje cenu „Mister”. Akce je součástí vzdělávání veřejnosti, což 
je statutární úkol Sdružení, jehož cílem je mj. „inspirování a vyvíjení 
různých aktivit zaměřených na rozvoj a propagaci architektury,  
architektonického a kulturně historického dědictví a vzdělávací dia
log s veřejností, jako jejím příjemcem a uživatelem, formou pořádání 
výstav, přednášek, ukázek, veřejných diskusí, konferencí apod.” 
     V roce 2018 slaví tato akce svůj 30. ročník, a proto správní rada 
jelenohorské pobočky Sdružení polských architektů pořádá výroční 
Setkání v poněkud širší formě. Od roku 2004 je Polsko členským 
státem Evropské unie. Žijeme v regionu, který je na hranici tří států: 
Polska, Česka a Německa, jejichž spolupráce se od této doby  
výrazně rozšířila. Včetně té regionální, mimo jiné díky fungování  
a aktivitám Euroregionu Nisa jako organizace zaměřené na 
umožnění navazování, usnadňování a rozšiřování euroregionálních 
kontaktů vládních a nevládních organizací, veřejné správy, podnika
telského sektoru a fyzických osob v různých oblastech politického, 
hospodářského a společenského života. I my, jako architekti, chceme 
navázat kontakty s kolegy z České republiky a Německa s cílem 
výměny zkušeností, poznatků, znalostí o architektuře, která  
v našem regionu vzniká, abychom se vzájemně inspirovali, zdoko
nalovali své dovednosti, abychom společně budovali příznivý obraz 
našeho regionu, zlepšovali jeho územní a architektonické uspo 
řá dání. Zajímá nás pohled sousedů na naši architekturu, sami se 
záj mem sledujeme rozvoj architektury za blízkou hranicí, porov ná
váme ji s naší a máme jisté postřehy, které bychom rádi sdíleli. Na 
začátku bychom se chtěli věnovat analýze, co se nyní v Krko noších 
staví, a to na obou stranách hranice, a proto je průvodním heslem 
letošních Setkání: „Současná architektura Krkonoš”. Rádi bychom 
do spolupráce zapojili kolegy z České republiky a uspořádali s Tech
nickou univerzitou v Liberci společnou akci, kdy chceme prezentovat 
a analyzovat příklady nyní vznikající architektury, prozkoumat vazby 
na tradiční regionální architekturu a vyhodnotit, zda dnes vznikající 
architektura příslušně ladí s naší horskou krajinou a jak vypadá na 
pozadí té historické.
     Setkání se zúčastní architekti, architekti krajiny, urbanisté  
a studenti archi tektonických studijních oborů a pozvaní hosté z obou 
stran hranice. Výsledkem setkání budou publikace zveřejněné  
v re gio nálních médiích a v odborném tisku na obou stranách hranice.
Předpokládáme, že se taková forma akce setká s dobrým ohlasem    
a zapíše se do kalendáře na trvalo a s postupem času rozšíří   
i o účast německé strany. 

KASA 2018
Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání
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KASA 2018  program

7.30–8.00 zbiórka uczestników – Jelenia Góra ul. Teatralna odjazd autokaru z Jeleniej Góry do 
Jakuszyc / sraz účastníků (ul. Teatralna) odjezd autobusem z Jelení Hory do Jakuszyc

grill integracyjny polskoczeski / polskočeské posezení s grilováním

8.00–17.00

19.00–23.00

5. 10.  piątek/pátek

8.00–9.00

9.00–10.00

10.00–18.00

18.00–19.00

20.00–22.00

8.00–9.00

9.00–10.00

10.00–13.00

13.30–14.30

14.30–18.00

20.00–24.00

18.00–19.00

7. 10.  niedziela/neděle

8.00–10.00

10.30

objazd autokarem po obiektach w Polsce; uczestnicy otrzymują folder informacyjny; do grupy 
dołącza rano grupa czeska z Liberca w liczbie 17 osób w czasie objazdu godzinna przerwa na lunch/ 
autobusový zájezd po objektech v Polsku účastníci obdrží informační brožuru, ke skupině se ráno 
připojí česká část z Liberce – 17 lidí

śniadanie / snídaně

przejazd z Jakuszyc do Liberca / cesta z Jakuszyc do Liberce

 objazd obiektów po czeskiej stronie (suchy prowiant na wycieczkę)/

exkurze po domech na české straně (svačina na cestu)                    

przejazd do Jakuszyc / přejezd do Jakuszyc

kolacja integracyjna polskoczeska; oddawanie głosów na „Mistera KASA’2018” /
polskočeská večeře, hlasování – Mister KASA´2018

6. 10.  sobota
śniadanie / snídaně

przejazd do Liberca / přejezd do Liberce

wykłady prelegentów czeskich i polskich (bar kawowy) /
přednášky českých a polských přednášejících (coffee break)

obiad / oběd

wykłady prelegentów czeskich i polskich (bar kawowy) /
přednášky českých a polských přednášejících (coffee break)

bankiet z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród / raut, vyhlášení výsledků a předání cen

przejazd do Jakuszyc / přejezd do Jakuszyc

śniadanie, wymeldowanie z hotelu / snídaně, odhlášení z hotelu

wyjazd autokaru z Jakuszyc do Jeleniej Góry, 11.30 przyjazd do ul. Teatralna /
odjezd autobusu z Jakuszyc do Jelení Hory (příjezd cca v 11.15, ul. Teatralna)

3. 10.  środa/středa
Przyjazd i zameldowanie w Hotelu Jakuszyce uczestników spoza regionu – 
od godz.15.00 (kolacja dla zameldowanych gości) / Příjezd a ubytování přespolních účastníků 
v Hotelu Jakuszyce od 15.00 hodin (večeře pro ubytované hosty)

4. 10.  czwartek/čtvrtek

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání
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Przyjazd i zameldowanie w Hotelu Jakuszyce uczestników spoza regionu – 
od godz.15.00 (kolacja dla zameldowanych gości) / Příjezd a ubytování přespolních účastníků 
v Hotelu Jakuszyce od 15.00 hodin (večeře pro ubytované hosty)

Współczesna architektura 
Izerów i Karkonoszy

Trasa: 

1. Jelenia Góra – Budynek usługowy

2. Jelenia Góra – Bank Santander

3. Karpacz – Wilcza Poręba

4. Pec pod Sněžkou – wjazd na Śnieżkę

5. Jelenia Góra, Cieplice – Termy Cieplickie

6. Podgórzyn – Restauracja Aquakultura

7. Szklarska Poręba – KRUS

8. Szklarska Poręba – Blue Mountain

9. Hotel Jakuszyce

KASA 2018
Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání

WYCIECZKA 
POLSKA    

4. 10.

1
2

3

4

5

6
7

8
9
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pěší vycházka 1. trasa 
         cca 1,5 km      https://mapy.cz/s/34bX5

10:00  Parkování autobusu     50.7435019N, 15.0926372E

               Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010  50.7438017N, 15.0925664E

  Mateřská školka      50.7434900N, 15.0954133E

  Zámecký park      50.7437939N, 15.0907519E

  Muzeum Porsche     50.7453511N, 15.0866119E

12:00  Parkování autobusu     50.7452719N, 15.0865006E

pěší vycházka 2. trasa 

         cca 3,5 km     https://mapy.cz/s/34cdv

12:30  Parkování autobusu     50.7729100N, 15.0740808E

  Areál Technické univerzity v Liberci   50.7731544N, 15.0755181E

  Občerstvení 

  Galerie Lázně      50.7737989N, 15.0675947E

  Krajská knihovna     50.7715189N, 15.0587650E

  Kavárna Varšava     50.7708203N, 15.0566406E

  Magistrát města Liberce     50.7699686N, 15.0578450E

  Dům U páva      50.7665489N, 15.0595400E

  Centrum Vlasty Buriana     50.7688972N, 15.0529392E

16:00  Parkování autobusu     50.7689756N, 15.0523222E

16:30  Zen House      50.7927658N, 15.0769172E

18:00  Ještěd       50.7326608N, 14.9841425E

KASA 2018
Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání

Liberec 
5. 10.
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4

2
start

3

5
cíl

1

Liberec
5. 10. 

1. trasa

2

8
cíl

5

6

7

4

3

start

1

Liberec
5. 10. 

2. trasa
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10:00 Przedmowa / Zahájení 

Przerwa kawowa / přestávka na kávu

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:30

XXXlecie Karkonoskich Spotkań Architektonicznych KASA / 
30 let Krkonošských setkání architektů KASA

Kontynuacja architektury regionalnej w Sudetach Zachodnich /
Kontinuita regionální architektury v oblasti západních Sudet

Architektura Liberca w XX wieku /
Architektura Liberce ve 20. století

JAN STOLÍN
Fakulta umění a architektury 
Technické univerzity v Liberci

PETR KRATOCHVÍL
Fakulta umění a architektury 
Technické univerzity v Liberci

ELŻBIETA TROCKA-
LESZCZYŃSKA
Wydział Architektury 
Politechniki Wrocławskiej

VIKTOR VLACH
underconstruction architects

ANNA BOCHEŃSKA 
Instytut Architektury Krajobrazu na 
Wydziale Inżynierii  i Kształtowania 
Środowiska Uniwersytetu Przyrodnicze
go we Wrocławiu

PETR STOLÍN
Petr Stolín Architekt

AGNIESZKA NOWICKA
ELŻBIETA TROCKA-
-LESZCZYŃSKA  
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

JIŘÍ JANĎOUREK
Atak architekti

FILIP ŠENK 
Fakulta umění a architektury 
Technické univerzity v Liberci

WALDEMAR WAWRZYNIAK 
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
Kierunek Architektura Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu

WOJCIECH DRAJEWICZ 
Stowarzyszenie Architektów 
Polskich – SARPO. Jelenia Góra

Domy dla przyjaciół / Domy pro kamarády

Wielkokubaturowe obiekty w krajobrazie Karkonoszy /
Velké stavby v krajině Krkonoš

Obiad / oběd

Własna twórczość architektoniczna /
Vlastní architektonická tvorba

Rola konkursów architektonicznych w poszukiwaniu współ
czesnej architektury regionalnej w Sudetach / Architekto nické 
soutěže při hledání současné architektury v oblasti Sudet

Idea, souvislost, individualita /
Pomysł, zależność, indywidualność

Przerwa kawowa / přestávka na kávu

Architektura i krajobraz /
Architektura a krajina

Architektura górska – obserwatorium na Śnieżce / 
Horská archi tektura – Meteorologická  observatoř na Sněžce

Dyskusja / Diskuse

Zakończenie / Zakončení

                                Moderátor: Szymon Rozwalka

konferencja 
konference

sobota 
6. 10.

KASA 2018
Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání

Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego (FUA TUL)
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AGNIESZKA NOWICKA
ELŻBIETA TROCKA-
-LESZCZYŃSKA  
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

                                Moderátor: Szymon Rozwalka

KASA 2018
Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání

Mister KASA
30 LECIA/30 LET

I. edycja/ročník, 1988
dom jednorodzinny
projektant: 
arch. Jerzy Makowski
lokalizacja/místo: 
Maciejowa

III. edycja/ročník, 1990
budynek biurowy – siedziba firmy 
Allemar przy ul. Krótkiej 5 
projektant: arch. Kazimiera Wasi
ucionek, art.pl. Lidia Olszewska
lokalizacja/místo: Jelenia Góra

V. edycja/ročník, 1992
Kościół i plebania
projektant: 
arch. Dariusz Fułek
lokalizacja/místo: 
Bolesławiec

VI. edycja/ročník, 1993
rezydencja mieszkalna 
Bogdana Spiża przy 
ul. Krośnieńskiej 
projektant: 
arch. Roland Kacperski
lokalizacja/místo: Jelenia Góra

VIII. edycja/ročník, 1995
budynek mieszkalnousługowy 
przy ul. Grodzkiej 13 
projektant: arch. Andrzej 
Węglarczyk, Grażyna Grajek, 
Artur Domagała, art. pl. Wojciech 
Kurowskii  lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

X. edycja/ročník, 1997
Maściarnia firmy Jelfa S.A. 
projektant: 
arch. Jerzy Raczkowski
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

XII. edycja/ročník, 1999
Hotel Olimp – Retro 
ul. 1 Maja 62
projektant: 
arch. Ireneusz Piechocki
lokalizacja/místo: 
Szklarska Poręba

II. edycja/ročník, 1989
D. W. „Warsówka”   
projektant: arch. 
Małgorzata Więckowska
lokalizacja/místo: 
Karpacz

IV. edycja/ročník, 1991
budynek 
mieszkalnobiurowy 
projektant: arch. 
Zbigniew Kudyba
lokalizacja/místo: 
Leśna

V. edycja/ročník, 1992
Kamienice przy ul. 1 maja 
projektant: arch. 
Grażyna Makowska, 
art. Pl. Lidia Olszewska
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

VII. edycja/ročník, 1994
kaplica na cmentarzu 
komunalnym projektant: 
arch. Małgorzata i Waldemar 
Więckowscy
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

IX. edycja/ročník, 1996
ośrodek wczasowy 
Elektrowni Turów 
projektant: arch. 
Ireneusz Piechocki  
lokalizacja/místo: 
Złotniki Lubańskie

XI. edycja/ročník, 1998
Hotel Promyk 
ul. Obrońców Pokoju 
projektant: arch. Grażyna 
i Robert Futerhendler, 
Lech Barański
lokalizacja/místo: 
Karpacz

XIII. edycja/ročník, 2000
Kaplica – cmentarz 
komunalny ul. Krośnieńska 
projektant: 
arch. Marek Szurlej
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

Fotografie 
nie zachowały się
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XIV. edycja/ročník, 2001
Zespół Kolonijka  
projektant: 
arch. Wojciech Kurowski
lokalizacja/místo: 
Przesieka

XV. edycja/ročník, 2002
Dom ogrodnika w Lipie
projektant: 
arch. Ireneusz Piechocki
lokalizacja/místo: 
Lipa

XVII. edycja/ročník, 2006
Magazyn firmy „Jelfa” S.A. , 
ul. Wincentego Pola, 
projektant: 
arch. Ireneusz Piechocki
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

XVIII. edycja/ročník, 2007
pensjonat Jaskółka, 
ul. Wolności 10
projektant: 
arch. Leszek Konopka
lokalizacja/místo: 
Szklarska Poręba

XX. edycja/ročník, 2010
Zdrojowy Teatr Animacji 
projektant: arch. Anita 
Staszewska Furmanek, 
arch. Cezary Furmanek
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

XXII. edycja/ročník, 2016
Hotel Jakuszyce
projektant: 
arch. Bartosz Kościelny
lokalizacja/místo: 
Jakuszyce

XIV. edycja/ročník, 2001
dom przy ul. Hirszfelda 
projektant: arch. 
Małgorzata Więckowska, 
Danuta WeisPieśniewska
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

XVI. edycja/ročník, 2003
Teatr Nasz 
projektant: arch. 
M. Turkowski z zespołem
lokalizacja/místo: 
Michałowice

XVIII. edycja/ročník, 2007
Willa Skała 
projektant: 
Architektoniczna Grupa 
Projektowa Piotr Kociołek
&Joanna Piasecka
lokalizacja/místo: 
Karpacz

XIX. edycja/ročník, 2008
Zespół budynków miesz
kalnych przy ul. Złotniczej 
projektant: arch. 
Piotr Wyrostek
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

XXI. edycja/ročník, 2013
dom letniskowy 
w technologii StrawBale 
projektant: arch. 
Karolina Szkapiak, 
Wojciech Drajewicz
lokalizacja/místo: 
Gajówka 
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1
XXIII. edycja/ročník, 2018
budynek 
usługowomieszkalny, 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego  
projektant: arch. 
Piotr Wyrostek
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

3
XXIII. edycja/ročník, 2018
Restauracja Aquakultura
projektant: 
arch. Mateusz Trojanowski
lokalizacja/místo: 
Podgórzyn

2
XXIII. edycja/ročník, 2018
Bank Santander, 
ul. Ogińskiego 
projektant: arch. 
Radosław Wróblewski
lokalizacja/místo: 
Jelenia Góra

4
XXIII. edycja/ročník, 2018
Hotel Blue Montain
projektant: arch. 
Tomasz Jarosz, 
Probud Jelenia Góra
lokalizacja/místo: 
Szklarska Poręba

Mister KASA
2018KASA 2018

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání



“Architektura jest naszym wsp
1. Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA są cykliczną imprezą mającą na celu 
promocję współczesnej architektury w regionie jeleniogórskim, poprzez przyznawanie 
środowiskowej nagrody „MISTERA”.

2. Organizatorem Spotkań jest Zarząd Oddziału SARP w Jeleniej Górze.

3. Przedmiotem Spotkań jest wyłonienie spośród zgłoszonych do oceny, zrealizowanych 
w ostatnim okresie obiektów, odpo wiadających hasłu pod jakim przebiegają Spotkania.

4. Zgłoszeń obiektów mogą dokonywać sami zainteresowani, członkowie Stowarzysze
nia, architekci niezrzeszeni, gminy, inwestorzy, związki twórcze. Karta zgłoszenia 
powinna obejmować: rodzaj i adres obiektu, ew. nazwę autora (ów), zdjęcia, ew. opis i 
uzasadnienie wyboru. Zamknięcie listy zgłoszeń obiektów  następuje co najmniej 
2 tygodnie przed terminem organizacji imprezy.

5.Nominacji do nagrody udziela Kapituła, złożona z przedstawicieli Zarządu Oddziału 
SARP w Jeleniej Górze, t.j. członków Kolegium Sędziów Konkursowych oraz Prezydium 
Zarządu Oddziału SARP. 

6. Uczestnikami KASY, posiadającymi prawo do głosowania przy wyborze „MISTERA”, 
mogą być osoby o wykształceniu architektonicznym lub studenci wydziałów architektu
ry uczelni wyższych z terenu całej Polski, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w imprezie.

7. Wybory poprzedzone są wycieczką objazdową, w trakcie której uczestnicy Spotkań 
mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z nominowanymi obiektami.

8. Nominowane obiekty, wśród nich te, których uczestnicy KASY nie mogą ze względów 
organizacyjnych bezpośrednio zobaczyć, przedstawiane są w formie wystawy zorga
nizowanej w obiekcie goszczącym uczestników Spotkań, prezentującej fotografie,  
szkice, opisy, komentarze i ew. reportaże filmowe.

9. Wybory poprzedza wykład zaproszonego na Spotkania Moderatora – Architekta 
o uznanej i niekwestionowanej pozycji oraz dorobku zawodowym, korespondujący 
z tematyką KASY.

10. Wyboru „MISTERA” dokonują uczestnicy Spotkań, po doko naniu prezentacji 
obiektów, ewentualnych komentarzy autorskich i przeprowadzeniu dyskusji. 

11. Nazwiska autorów projektów obiektów zgłoszonych do KASY pozostają 
nieujawnione przez organizatora, do czasu zakończenia wyborów.
12. Ogłoszenie wyniku wyborów następuje podczas uroczystego bankietu, zorga
nizowanego w pierwszym dniu obrad. 

13. Wyniki wyborów wraz z ew. komentarzem autorskim oraz komentarzem Kapituły, 
prezentowane są na stronach internetowych jeleniogórskiego Oddziału SARP oraz 
w lokalnej prasie, a także przekazywane są do publikacji w Komunikacie SARP, 
redagowa nym przez Zarząd Główny SARP.

14. Laureat nagrody „MISTERA” otrzymuje dyplom honorowy oraz nagrodę rzeczową, 

ufundowaną przez sponsorów Spotkań.  

1. Krkonošská architektonická setkání KASA je pravidelná akce zaměřená na propagaci 
současné architektury v jelenohorském regionu, v jejímž rámci je udělována cena 
„MISTER”.

2. Pořadatelem setkání je správní rada jelenohorské pobočky Sdružení polských  
architektů (Zarząd Oddziału SARP w Jeleniej Górze).  

3. Cílem setkání je vybrat nejlepší architektonický objekt, přihlášený do soutěže,  
zrealizovaný v poslední době a navazující na hlavní myšlenku pořádaných Setkání.

4. Objekty mohou přihlásit přímo zájemci, členové Sdružení, nesdružení architekti, 
obce, investoři, tvůrčí svazy. Přihláška musí obsahovat: typ a adresu objektu,  
příp. název autora (autorů), fotografie, příp. popis a zdůvodnění výbraného objektu.  
Uzávěrka přihlášek je minimálně 2 týdny před termínem konání akce.

5. O nominacích na výherce rozhoduje nominující komise, složená ze zástupců Správní 
rady jelenohorské pobočky Sdružení polských architektů, tj. členů Rady rozhodčích 
soutěže a prezídia správní rady pobočky Sdružení polských architektů.

6. Účastníky akce KASA, oprávněnými k hlasování o výběru „MISTERA”, mohou být 
osoby s architektonickým vzděláním nebo studenti fakult architektury vysokých škol  
z území celého Polska, kteří budou mít zájem akce se zúčastnit.

7. Výběru vítězného objektu bude předcházet exkurze, kdy účastnící Setkání mají 
možnost přímo se s nominovanými objekty seznámit.

8. Nominované objekty, včetně těch, které účastníci akce KASA nemohou z organi
začních důvodů přímo vidět, budou prezentovány formou výstavy uspořádané v objektu 
konání akce KASA, která bude prezentovat fotografie, plány, popisy, komentáře  
a případě filmové reportáže.

9. Před výběrem vítěze se uskuteční přednáška moderátora – významného architekta  
s odbornými zkušenostmi, pozvaného na akci věnovaná problematice Setkání.

10. „MISTERA” vyberou účastníci akce po prezentaci objektů, případných autorských 
komentářích a uskutečněné diskusi.

11. Jména autorů projektů objektů přihlášených do soutěže nebudou organizátorem 
zveřejněna až do okamžiku ukončení výběru vítěze.

12. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během slavnostního rautu uspořádaného 
poslední den akce.

13. Výsledky soutěže včetně případného komentáře autora a komentáře nominující 
komise budou zveřejněny na webových stránkách jelenohorské pobočky Sdružení 
polských architektů a v místním tisku a také budou poskytnuty ke zveřejnění ve Zprávě 
Sdružení polských architektů, kterou vydává Hlavní správní rada Sdružení polských 
architektů.

14. Vítěz ceny „MISTER” obdrží čestný diplom a věcnou cenu zajištěnou díky  
sponzorům Setkání.

regulamin
pravidlaKASA 2018

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne
Krkonošské architektonické setkání

Architektura jest naszym wspólnym dobrem, 
a troska o nią naszym wspólnym obowiązkiem./
Architektura je naše společná hodnota a naší 
společnou povinností je o ni pečovat.
Tadeusz Barucki
 


