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    Warszawa  17.01.2012 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „WIEŻA DLA JERZA” 
 
 
Zostaliśmy niezmiernie miło zaskoczeni liczbą i poziomem prac, które indywidualni twórcy oraz zespoły projektowe 
złożyły na nasz konkurs. Serdecznie dziękujemy Państwu za Państwa pracę, profesjonalizm, wysiłek. To wspaniałe, że  
tak dobre projekty wpłynęły na konkurs, w którym nie była przewidziana żadna materialna nagroda, służący przede 
wszystkim ochronie ptaków. 
 
Prace analizowało i oceniało jury w składzie: mgr. inż. arch. Radosław Rukat oraz ornitolodzy, członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków: Alina Gerlée (wiceprezes), Krzysztof Kajzer (prezes), Dorota 
Zielińska (członek zarządu, skarbnik). Po burzliwych naradach jury konkursowe wybrało zwycięską pracę oraz wyróżniło 
6 innych prac. 
 
Większość prac po mniejszych lub większych modyfikacjach można by, a nawet należało by zrealizować. Modyfikacje te 
wynikają przede wszystkim ze specyfiki potrzeb i zachowań jerzyka, dla którego były projektowane wieże lęgowe. 
Niektóre prace, mimo swojego piękna, interesującej formy i ciekawych rozwiązań, nie mogły zostać nagrodzone 
ponieważ nie zapewniłyby jerzykom bezpieczeństwa, gdy ptaki te krążyłyby z dużą szybkością wokół wieży. Mamy 
jednak nadzieję, że twórcy wielu bardzo dobrych prac pozostaną otwarci na wprowadzenie modyfikacji w swoich 
projektach, tak, abyśmy mogli wspólnie doprowadzić do ich realizacji. 
 
Ponieważ otrzymaliśmy wiele wspaniałych prac naszym wielkim pragnieniem jest aby, w porozumieniu z ich twórcami, 
zrealizować jak najwięcej projektów. Chcielibyśmy, aby Warszawa stała się nie tylko europejską, ale i światową stolicą 
jerzyka, ambasadorką jego ochrony. Stałoby się tak, gdyby w Warszawie stanął las wież dla jerzyka. Będziemy do tego 
dążyć, licząc na życzliwość i poparcie Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która objęła honorowy patronat nad 
konkursem „Wieża dla jerza”. 
 
Pierwszym krokiem do realizacji projektów, budowy wież, jest pokazanie projektów władzom Warszawy, mediom, 
potencjalnym sponsorom. Umożliwi to pokonkursowa wystawa prac, którą zamierzamy przygotować. 



 

W konkursie Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków na zaprojektowanie wieży 
lęgowej dla jerzyków zwyciężyła praca dwóch autorek:  
 
architekt Katarzyny Kruk i architekt Doroty Flor  
Projekt wieży o prostej, ale pięknej artystycznie formie, wyróżnia się estetyką, przyciąga uwagę. Wzbudzanie 
zainteresowania przez wieżę zrealizowaną według tego projektu pozwoli budowli pełnić ważną funkcję edukacyjną. 
Projektantki jako jedne z niewielu zwróciły uwagę na  aspekt edukacyjny wieży lęgowej. Edukacja ta, według projektu 
skierowana do różnych zmysłów, pozwoliłaby poznać jerzyki także ludziom pozbawionym np. wzroku lub słuchu.  Dzięki 
swojej powściągliwości i prostocie projekt pozwala na swobodne umieszczenie w dowolnym kontekście miejskim. Wieża 
wybudowana według projektu spełniałaby także podstawowe warunki, jakie powinna spełniać tego typu budowla. 
Umożliwiałaby ulokowanie znacznej (zmiennej) liczby gniazd jerzyków, bez zaburzenia estetyki wieży. Materiał, z 
którego byłaby zbudowana stanowi wystarczającą izolację termiczną gniazd, jest trwały, odporny na czynniki 
atmosferyczne, upływ czasu i wandalizm. Konstrukcja wieży umożliwia wystarczający dostęp do gniazd dla ornitologa.  

 
W konkursie zostało przyznanych sześć równorzędnych wyróżnień: 
 

1. mgr inż. arch. Patrycja Pyzalska 
mgr inż. arch. Mirosław Barcik 
mgr inż. arch. Aleksandra Grabara 
arch. wnętrz Anna Bil   
mgr inż. arch. Anna Nowak Barcik 

             PRACOWNIA PROJEKTOWA FERO PP 
 Za projekt dający możliwość powielania w wielu miejscach prostej, uniwersalnej, praktycznej, ekonomicznej i 
 eleganckiej wieży lęgowej, umożliwiającej gniazdowanie wielu par ptaków oraz dobry dostęp do gniazd dla 
 ornitologa. 
 

         2.  Paulina Ignacok  
 Za oryginalny projekt ciekawej formy wieży lęgowej, która służyłaby nie tylko ptakom, ale również ludziom.  
           
       3.   mgr inż. arch. Karina Konieczny 
             mgr inż. arch. Joanna Krysiewicz 
             Za projekt wieży lęgowej o wielu wariantach, podatnej na modyfikacje, z ciekawymi rozwiązaniami     
 technicznymi, zapewniającej wiele miejsc gniazdowania a jednocześnie łatwość obsługi (np. czyszczenia  budek)  
 przez ornitologa a nawet osobę niewykwalifikowaną.  



 

 

       4.   mgr. inż. arch. Marcin Grabarczyk 

 Za stworzenie prostego, ekonomicznego, uniwersalnego  projektu wraz z  doskonałym konceptem powiązania 
 projektu z odpowiednimi miejscami posadowienia (place zabaw), gdzie służyłby także edukacji ekologicznej. 

 

       5.   mgr. inż. arch. Rafał Pieszko 

             menthol architekci - Liliana Krzycka i Rafał Pieszko  

 Za projekt wieży lęgowej o prostej formie, dobrze zabezpieczonej przed czynnikami atmosferycznymi, ze 
 znaczną liczbą gniazd oraz możliwością modyfikacji i ekologicznym rozwiązaniu energetycznym (panele  
 słoneczne). 

              

       6.   mgr. inż. arch. Dariusz Florczak  

Za projekt wieży lęgowej, której wyjątkowe piękno i urok rzeźby przyciągałyby uwagę i budziły zainteresowanie      
 problematyką ochrony jerzyka.  

            


