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ZY dr arch. Rafał Barycz  
i dr arch. Paweł Saramowicz 
Biuro Architektoniczne 
Barycz i Saramowicz

Dr Rafał Barycz i dr Paweł Saramo-
wicz są jednymi z najwybitniejszych 
polskich architektów. Wychowanko-
wie grazkiej i weneckiej szkoły archi-
tektonicznej, w 1991 roku założyli 
w Krakowie Biuro Architektoniczne 
Barycz i Saramowicz. Są autorami kil-
kudziesięciu innowacyjnych budyn-
ków z segmentu architektury użyteczności publicz-
nej, mieszkaniowej wielorodzinnej, willowej i rezy-
dencjalnej, edukacji, sportu i rekreacji, przemysłu 

i handlu, jak również wnętrz. 
Zostali uhonorowani licznymi 
nagrodami architektonicznymi. 
Twórczości Barycza i Saramo-
wicza poświęconych jest kilka-
set publikacji w literaturze fa-
chowej. W 2002 roku Barycz 
i Saramowicz byli współtwórca-
mi Wydziału Architektury 
i Sztuk Pięknych Krakowskiej 
Akademii Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, gdzie prowadzą 
mistrzowską klasę projektową. 
Cenieni wychowawcy młodzie-
ży architektonicznej, są promo-

torami wielu prac dyplomo-
wych. Rafał Barycz jest m.in. 

członkiem Miejskiej Komisji Urba-

nistyczno-Architektonicznej Miasta Krakowa oraz Ka-
pituły Konkursu dla Młodych Architektów miesięcz-
nika „Builder”. Ogłosili w kraju i za granicą kilkadzie-
siąt publikacji poświęconych zagadnieniom nowocze-
snego projektowania architektonicznego.

Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz pro-
jektuje i realizuje inwestycje z myślą, by piękno było 
kształtem celowości. Barycz i Saramowicz uważają, że 
prawdziwym podmiotem projektowania jest człowiek 
i jego psychofizyczne potrzeby, a radość płynąca 
z użytkowania budynku to najprawdopodobniej naj-
piękniejsza rzecz, która może spotkać architekta w je-
go zawodowym życiu.

Biuro Architektoniczne Barycza i Saramowicza ma 
zdecydowaną wizję kształtu współczesnej architektu-
ry. Architektura nowoczesnej Polski w XXI wieku mu-
si być awangardowa i nowoczesna, a przy tym odręb-
na, nie naśladowcza, lecz czerpiąca z własnej historii 
i tradycji. Wyrasta bowiem z kultury i w relacji do niej 
buduje swą tożsamość.
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