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Nasz zespół działa na rynku od 2012 roku.

Pracę zawodową rozpoczęliśmy już na pierwszych latach
studiów. W ciągu 6-7 lat zasilaliśmy szeregi wielu
rozpoznawalnych pracowni.

Swoje pierwsze samodzielne kroki stawialiśmy startując z
sukcesami w konkursach architektonicznych.

Nasze wcześniejsze doświadczenia pozwoliły nam
rozwinąć działalność w zaplanowanym kierunku.

Obecnie pracujemy nad projektami budynków o
zróżnicowanych funkcjach, pośród których dominuje
funkcja mieszkaniowa. Prowadzimy projekty poczynając
od organizacji Warunków Zabudowy poprzez  zdobycie
Pozwolenia na Budowę, pilotowanie realizacji inwestycji, na
odbiorze ukończonych obiektów kończąc. Staramy się nie
zapominać o naszych początkach i w miarę możliwości
startujemy również w kolejnych konkursach
architektonicznych, które uznajemy za doskonałą metodę
rozwijania zarówno osobistych umiejętności jak i całej
pracowni. Nie ograniczamy się przy tym do dużej skali.
Dzięki wykorzystaniu posiadanego przez nas sprzętu –
drukarka 3d i laser CNC, wykonujemy również zlecenia
związane z tworzeniem makiet, oraz prototypowaniem
elementów.
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Wybrane projekty realizowane przez członków MOM-Architects

Wybrane projekty:
Hotel w Bydgoszczy - projekt budowlany
Budynek biurowo-hotelowy „CONCORDIA” - kocepcja
Interaktywne Centrum Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - koncepcja
Stadion Piłkarski Euro 2012 we Wrocławiu - projekt wykonawczy
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- projekt koncepcyjny
Zespół budynków wielorodzinnych Malta Nowa
- koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Budynek Szpitala Wojskowego nr 109 w Szczecinie
- koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Budynek Muzeum Morskiego w Szczecinie - koncepcja
Budynek Wydziału Historycznego wraz z Archiwum UAM w Poznaniu
- projekt koncepcyjny
Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcze w Lublinie
- koncepcja urbanistyczna

Maciej Armanowski
członek IARP, SARP

Wybrane projekty:
Projekt  zwieńczenia czterech wieżowców - Emiraty Arabskie -
projekt wykonawczy
Rozbudowa Hotelu w Kołobrzegu - projekt bud., projekt wyk.
Projekt Hurtowni - projekt budowlany, projekt wykonawczy
Hotel w Kołobrzegu - projekt budowlany
Motel w Grzybowie - projekt budowlany
Projekt rozbudowy galerii miejskiej Arsenał wraz z rozbudową
muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu - projekt konkursowy
Teatr Polski w Szczecinie - projekt konkursowy
Projekt przebudowy budynku biurowego w Poznaniu -koncepcja
Hotel w Ustce - projekt budowlany
Galeria handlowa Victoria w Wałbrzychu - projekt wykonawczych
Dom jednorodzinny przy ulicy Dziewińskiej w Poznaniu - proj. bud.
Sala sportowa przy gimnazjum w Brodnicy - koncepcja
Osiedle domów szeregowych w Koninku - projekt budowlany
Rozbudowa Kino - Teatru w Wieluniu - koncepcja, p. wykonawczy.
Teatru Polski we Wrocławiu - rozbudowa sceny  - proj. bud., wyk.
Hotel przy Starym Rynku w Bydgoszczy - koncepcja
Zagospodarowanie fabryki wódek „Koneser” - koncepcja
Centrum Nanobiomedyczne w Poznaniu - projekt Koncepcyjny
Casa Verona - ulica Grabary, Poznań - projekt wykonawczy
„Akumulatory” - Dom studencki w Poznaniu - p. wyk. wnętrz
Interak - Drukarnia w Czarnkowie - projekt koncepcyjny wnętrz
Kupiec Średzki - projekt wykonawczy, Koncepcyjny

Michał Cichy
członek IARP, SARP

Piotr Januszewski  Bartosz Karczewski

Wybrane projekty:
Projekt Bulwaru Różanego w Wieruszowie - koncepcja
Retail Park „Turbina” w Wieruszowie - koncepcja
Rozbudowa fabryki firmy „Solaris” w Bolechowie - koncepcja
Dom jednorodzinny w Golęczewie - koncepcja, p. budowlany
Zagospodarowania Małego Rynku i Placu Św. Sebastiana w Opolu
- projekt konkursowy
Park Sportowo - Rekreacyjny na Ratajach w Poznaniu
- p. konkursowy
Modernizacja hali biurowo - magazynowej przy ul. Maya w
Poznaniu - koncepcja
Netto w Murowanej Goślinie - koncepcja, p. budowlany
Netto przy ul. Brzechwy w Poznaniu - koncepcja, p. bud., p. wyk.
Netto przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu - konc., p. bud., p. wyk.
„Tonsil” we Wrześni - galeria handlowa, zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i usługowa - koncepcja
Siedziba firmy „Auto-chłodnia” w Rogoźnie - konc., p.bud., p. wyk.
Focus Park Ostrów Wielkopolski - koncepcja
Focus Park Radomsko - koncepcja
„Mazovia” w Tomaszowie Mazowieckim - galeria handlowa,
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa - koncepcja
Nadbudowa Sądu Rejonowego w Poznaniu - koncepcja, p. wyk.
Dom jednorodzinny w Łoskoniu Starym - koncepcja, p. budowlany

Wybrane projekty:
Zespół mieszkaniowy przy ul. Radosnej dla Ataner Sp. z o. o. - projekt
wykonawczy
Zespół mieszkaniowy Sielawy-Karpia dla Echo Investment S. A.
- projekt budowlany i wykonawczy
Projekt budynku biurowy przy ul. Firlika w Poznaniu
- projekt konkursowy
Projekt budynku biurowego „Zita” we Wrocławiu
- projekt konkursowy
Projekt kompleksu mieszkaniowego przy ul. Sowińskiego w Poznaniu
- projekt konkursowy
Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie -
inwentaryzacja, projekt budowlany
Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego - projekt koncepcyjny



PROJEKT Projrkt budynku wielorodzinnego w Rokietnicy
Ilość mieszkań: 9
LOKALIZACJA Polska, Rokietnica
STATUS Projekt koncepcyjny

ROK





PROJEKT Projrkt budynku wielorodzinnego w Rogoźnie
Ilość mieszkań: 48
LOKALIZACJA Polska, Rogoźno
STATUS Projekt budowlany

ROG





PROJEKT Zespołu budynków mieszkalnych
KLIENT UWI
Powierzchnia terenu   3,68 ha
Powierzchnia zabudowy   8774,3 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań  18843.6 m2
LOKALIZACJA Polska, Poznań, Naramowice
STATUS Projekt konkursowy

BOR

Układ zagospodarowania ukształtowano w formie dwóch pasm
zabudowy składających się z podwójnych układów budynków
usytuowanych przy niewielkich dziedzińcach.
Pasmo południowe tworzą budynku narożnikowe ustawione
wokół dziedzińca dostępnego dla mieszkańców przyległych do
niego budynków.
Pasmo północne tworzą układy prostych równoległych
budynków połączonych od północy łącznikiem stanowiącym
rodzaj ekranu akustycznego od torów. Pasmo północne
obsługiwane jest komunikacyjnie przez drogę dojazdową z
zatokowym układem miejsc postojowych, biegnącą u nasady
nasypu kolejowego. Możliwa jest jednak zamiana budynków w
poszczególnych pasmach co stanowiło punkt wyjścia w
początkowej fazie projektowania.
Pasmo południowe obsługiwane jest bezpośrednio z ul. Boranta
oraz traktem pieszo - jezdnym pełniącym funkcję drogi pożarowej
wzdłuż jego północnej linii zabudowy.
Kręgosłupem całego założenia jest centralny trójkątny teren
zieleni publicznej z ogólnodostępnymi placami zabaw i placami
gier. Układ ten powiązany jest z zielonymi wnętrzami dziedzińców
o charakterze półprywatnym.



Północny łącznik

Północny łącznik

Północny łącznik

Zieleń publiczna

Pół prywatne dziedzińce

Prywatne ogródkiPlac zabaw

Plac gier

Plac zabaw

Założenie urbanistyczne
Układ zagospodarowania ukształtowano w formie dwóch pasm
zabudowy składających się z podwójnych układów budynków

usytuowanych przy niewielkich dziedzińcach.

Pasmo południowe
Pasmo południowe tworzą budynku narożnikowe ustawione wokół

dziedzińca dostępnego dla mieszkańców przyległych do niego
budynków. Pasmo południowe zbliżone jest charakterem do

śródmiejskich form zabudowy.

Pasmo północne
Pasmo północne tworzą układy prostych równoległych budynków

połączonych od północy łącznikiem stanowiącym rodzaj ekranu
akustycznego od torów. Pasmo północne posiada raczej charakter

zabudowy osiedlowej z dużym naciskiem na kontakt z zielenią i
wydzielonymi ogródkami przydomowymi.

Komunikacja
Układ zagospodarowania ukształtowano w formie dwóch pasm
zabudowy składających się z podwójnych układów budynków

usytuowanych przy niewielkich dziedzińcach.

Centralny klin zieleni
Kręgosłupem całego założenia jest centralny trójkątny teren zieleni
publicznej z ogólnodostępnymi placami zabaw i placami gier. Układ

ten powiązany jest z zielonymi wnętrzami dziedzińców o
charakterze półprywatnym. Centralna przestrzeń publiczna

umożliwia korzystanie z dobrze wyposażonych placów zabaw oraz
boisk sportowych i innych form użytkowania.

Wjazdy na parking

Wejścia do budynku

Razem i osobno

Usługi towarzyszące
Przewiduje się rozmieszczenie programu usługowego na poziomie
parterów lub wyniesionych poziomach garażowych oraz w strefie
wschodniej i zachodnie osiedla, a także w wolnostojącym pawilonie
stanowiącym zamknięcie klina zieleni w strefie zachodniej osiedla.

Prywatne ogródki
W północnym paśmie zabudowy część dziedzińców zajmują
prywatne ogródki przylegające do mieszkań parterowych.

Tereny zielone użytkowane są zatem jako tereny wg zasady:
prywatne, półprywatne i publiczne. Przestrzenie półprywatne
umożliwiają pobyt dzieci w strefie kontrolowanej z mieszkań

budynków i posiadają bardzo podstawowe urządzenia do zabawy
lub miejsca do odpoczynku i spotkań sąsiedzkich.

Półprywatne dziedzińce

Prywatne ogródki

Prywatne ogródki

Prywatne ogródki

Górka saneczkowa zimą





PROJEKT Zespołu Szkół w Kórniku
PROGRAM Żłobek, Przedszkole,
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
KLIENT gm. Kórnik
METRAŻ 11 000 m2
KOSZT 30 mln zł
LOKALIZACJA gm. Kórnik k. Poznania
STATUS Koncepcja
NAGRODA Wyróżnienie w konkursie SARP

KOR

Tradycyjny układ szkolny to tzw. układ grzebieniowy.
Pozytywnym aspektem wiążącym się z jego zastosowaniem jest
możliwość łatwego rozdzielenia bloków edukacyjnych. Niestety
jednak ze względu na swoją liniowość układ taki utrudnia
kontrolę i komunikację pomiędzy skrzydłami edukacyjnymi i
blokami wspólnymi. Pomysł zagięcia takiego układu do środka
nadaje mu cech wspólnych z układem koncentrycznym bardziej
przejrzystym i otwartym na otaczającą zieleń. Ostatecznie
uzyskaliśmy układ zawierający w sobie strefy wspólne dla
różnych roczników, jak i rozdzielone przy jednoczesnym
zachowaniu transparentności dla opiekunów.





Szkoła w zieleniSchemat nasłonecznienia

 klasy 1-3

 sala
gimnastyczna

klasy 4-6

czytelnia
stołówka

sala gimnastyczna

gimnazjum przedszkole
żłobek

komunikacja gimnazjum

komunikacja SP

N

Schemat funkcji w układzie standardowym Schemat funkcji w układzie projektowanym ETAP 1
Szkoła podstawowa, sala gimnastyczna, blok żywieniowy,

biblioteka, przestrzenie wspólne

ETAP 2
Budynek gimnazjum

ETAP 3
Przedszkole wraz ze żłobkiem

ETAP 4
Rozbudowa szkoły podstawowej

Wygodny i bezpieczny dostęp dla dzieci i rodziców Zajęcia popołudniowe
możliwość zamknięcia skrzydeł z klasami, dostęp tylko do części wspólnych

Strefy funkcjonalne
Rozdzielenie terenu na dwie strefy, szkolno-naukową oraz sportową.

Rozdzielenie pełni walor oddzielenia akustycznego strefy nauki od strefy
aktywnego sportu. Sytuowanie wejścia w kierunki wewnętrznej drogi podkreśla

walor bezpieczeństwa

Przestrzeń gimnazjum

Klasy 1-3

Wydzielony plac zabaw przedszkola

Przestrzeń wspólna

Strefowanie przestrzeni - wydzielone dziedzińce
Rozdzielenie przestrzeni zewnętrznych czasu wolnego dla poszczególnych grup

wiekowych

Klasy 4-6

Strefa zamknięta

Strefa otwarta

Strefa nauki

Strefa 20 - pieszo-
jezdnia

Strefa Sportu

Ekspozycja zieleni od strony klas

Gimnazjum

Komunikacja gimnazjum

Komunikacja SP

Przedszkole, żłobek

Szkoła podstawowa

Rozbudowa SP

Komunikacja SP

W projekcie zastosowano rozwiąznie charakterystyczne dla budynków
pasywnych. Ściany o ekspozycji południowej - "cieplej" wykonano z fasad
szklanych, natomiast ściany o ekspozycji północnej - "zimnej" odpowiednio

zaizolowano termicznie oraz zlokazlizowano na nich niewielka ilość przeszkleń.
Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek lepiej akumuluje ciepło.
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PROJEKT Domu seniora w Koszalinie
Łącznie: 63 pokoi
Łącznie miejsc dla rezydentów: 96 osób
Powierzchnia użytkowa łącznie 5758,3m2

LOKALIZACJA Polska, Koszalin
STATUS Projekt koncepcyjny

SEN

Inwestycja zrealizowana będzie w Koszalinie, na terenie
położonym w leśnej otulinie miasta, u podnóża Góry Chełmskiej.
Atutem tej lokalizacji jest bliskość przyrody i niewielka odległość
od morza. Koszalin i pobliskie miasta (np. Gdańsk, Szczecin,
Poznań) będą stanowiły bazę przyszłych pensjonariuszy. Na
terenie pozyskanej działki znajduje się czterokondygnacyjny
budynek mieszkalny, który zostanie zaadaptowany na potrzeby
ośrodka. Ponadto wybudowane będzie nowe skrzydło, a oba
budynki połączone zostaną przeszklonym, funkcjonalnym
łącznikiem. W strefie wejściowej powstanie ogród i założenia
parkowe nadające obiektowi charakter rezydencjalny.
Planowany dom seniora będzie mógł przyjąć 96 pensjonariuszy
w pokojach jedno- i dwuosobowych. Wykwalifikowany personel i
nowoczesne wyposażenie umożliwią im spędzanie czasu w
sposób atrakcyjny i bezpieczny. Utworzone zostaną niezbędne
bloki funkcjonalne: żywieniowy, sanitarny i pielęgniarski.
Podopieczni będą mieli możliwość skorzystania z kaplicy, gabinetu
psychologicznego a także z różnych przestrzeni wspólnych. Do
dyspozycji mieszkańców będą m. in. basen, sauna i tarasy
zaprojektowane z myślą o urozmaiconej rekreacji. Na terenie
obiektu znajdzie się także sala wyposażona pod kątem
prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej, z której korzystać będą
mogły również osoby niebędące pensjonariuszami ośrodka.





PROJEKT Terminala pasażerskiego regionalnego portu
lotniczego Olsztyn - Mazury
KLIENT Szymany Airport
METRAŻ 6442m2
KOSZT 30 mln zł
LOKALIZACJA Polska, Szymany, k. Olsztyna
STATUS Koncepcja

SZM

Forma budynku i ukształtowanie wnętrza podkreślają otwarcia
widokowe na otaczającą lotnisko przyrodę. Otwory w dachu
(skrzela) doświetlają wnętrze światłem dziennym . Zastosowanie
trapezoidalnego rzutu budynku umożliwia zoptymalizowanie
przestrzeni poczekalni, hali odlotów, przylotów i obsługi bagażu.
Od frontu, w strefie poruszania się osób, skala budynku jest
przyjazna człowiekowi. Od strony pasa startowego przybiera
gabaryty skalą odpowiadające kołującym samolotom.







PROJEKT Rozbudowy Urzędu Miasta w Kołobrzegu
PROGRAM Urząd Miasta
KLIENT Miasto Kołobrzeg
METRAŻ 1938m2
LOKALIZACJA Polska, Kołobrzeg
STATUS Koncepcja

KOL

Urząd Miasta w Kołobrzegu.
W skład zespołu obiektów Urzędu wchodzą m.in. zabytkowy
budynek główny i sala gimnastyczna jak i modernistyczny
budynek zlokalizowany od strony Skweru Miast Partnerskich.
Jednym z głównych założeń podczas rozpoczęcia procesu
projektowego było połączenie przy pomocy projektowanego
obiektu odmiennego charakteru wspomnianej zabudowy.
Istniejący budynek nie pasował do sąsiedniej zabudowy skalą, był
niewidoczny, zajmował najważniejszy fragment działki, a próba
jego funkcjonalnej adaptacji byłaby w rzeczywistości związana z
jego kompletną przebudową i ewentualnym pozostawieniem
interesującej elewacji frontowej. Uznaliśmy że najlepszą decyzją
będzie rozbiórka obiektu sali konferencyjnych i wykorzystanie go
jako inspiracji przy wyborze środków stylistycznych w
projektowanym obiekcie. Zaproponowana na elewacji pionowa
artykulacja nawiązuje do przesłon modernistycznego obiektu, a
przeszklony parter „wynosi” bryłę budynku wyżej i dopasowuje
ją do skali sąsiedniej zabudowy




	MOM PORTFOLIO
	01 Okładka
	02 Pracownia
	03 Doświadczenie
	04 ROK
	05 ROK
	06 ROG
	07 ROG
	08 BOR
	09 BOR
	10 BOR
	11 KOR
	12 KOR
	13 KOR
	14 SEN
	15 SEN
	16 SZM
	17 SZM
	18 SZM
	19 KOL
	20 KOL


