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marcin rubik, architekt, autor projektu,  
który wygrał tegoroczną edycję konkursu 

Tegoroczny konkurs na „Projekt Roku” wygrał Marcin Rubik. To jego 
kolejne, drugie już zwycięstwo. Inny projekt tego architekta został 
doceniony przez jury pięć lat temu. Gratulujemy!

nasz konkurs ma charakter cykliczny. to już 
dziewiąta edycja! Jak zawsze nominowane były 
projekty domów, które przez ostatnie dwanaście 
miesięcy publikowaliśmy na łamach „domu  
& wnętrza” . tym razem tytuł „Projektu roku” jury 
przyznało pracy autorstwa marcina rubika. to już 
jego drugie zwycięstwo: wygrał on nasz konkurs 
przed pięcioma laty. tym bardziej więc architektowi 
należą się wielkie brawa i gratulacje. Jak zawsze 
swojego faworyta wybierali także nasi czytelnicy.  
tu zwyciężył projekt pracowni BAK Architekci 
(patrz: strona następna). Gratulujemy! 

Projekt Roku 2010
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JuRoRzy konkuRsu
jak zawsze w jury zasiedli redaktorzy najlepszych polskich czasopism poświęconych architekturze, budownictwu,  
wystrojowi wnętrz i wzornictwu. oto oni:

D&W: Wygrał pan w naszym konkursie już drugi raz. czy 
poprzednie zwycięstwo wpłynęło jakoś na pana karierę?
marcin rubik: w tym samym czasie, gdy opublikowano 
tamten projekt, podjąłem decyzję o samodzielnej pracy. mając 
możliwość zrobienia projektu „bez ograniczeń”, sam musiałem 
sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dom moich marzeń  
i co chcę projektować w przyszłości. większość moich klientów 
pamięta „Kostkę rubika”, mimo że od publikacji i nagrody 
minęło pięć lat. 
D&W: czy po publikacji projektu nowego projektu w „d&W” 
pojawili się jacyś nowi inwestorzy?
mr: mam wrażenie, że tak. Pracuję teraz nad kilkoma projektami.
D&W: ten dom jest odpowiedni na długą, wąską działkę. ma 
pan wiele zamówień na takie domy?
mr: mam ich sporo i bardzo je lubię. tworzenie zupełnie nowego 
rzutu z nietypowymi relacjami przestrzennymi daje mi wielką 
satysfakcję. nie wpadłbym na niektóre pomysły, gdyby nie 
ciekawe otoczenie czy dziwny kształt działki.
D&W: A dlaczego dom nie jest piętrowy? 
mr: Kocham domy parterowe. Poza tym, gdy zaczyna się myśleć 
o funkcji, wychodzi na to, że wszystkie pomieszczenia powinny 
być na parterze. tak jest po prostu wygodniej.
D&W: Jaki jest idealny dom, który chciałby pan stworzyć?
mr: oczywiście parterowy. z „rozrzeźbioną” bryłą i kilkoma 
tarasami o różnym przeznaczeniu. Jeden taras zadaszony  
w chłodnym cieniu, drugi słoneczny... dom powinien mieć podział 
na część jasną i gwarną oraz mroczną i zaciszną. Jeżeli chodzi  
o wygląd zewnętrzny, marzy mi się dom, którego nie widać  
z ulicy. może być niewysoki, zarośnięty pnączami albo zagłębiony  
w krzaczastej górce. może z atrium wokół dębu? Już taki raz 
naszkicowałem, ale mi się gdzieś zapodział…
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o laureacie konkursu i zobaczyć inne 
jego prace, zajrzyj na www.marcinrubik.pl

projekt roku prezentowaliśmy w numerze 8/09 „D&W”. 
teraz jego autorowi zadajemy kilka pytań.
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projekt domu, który wygrał nasz 
konkurs. autor projektu: marcin 

rubik. metraż: 188 m², przewidywany 
koszt inwestycji: 700 000 zł

„kostka rubika”, czyli projekt roku 2005.  
autorem był marcin rubik, zwycięzca 

tegorocznej edycji konkursu


