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Wieczór autorski Rafała Barycza
20 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się premiera wyda-

nej przez wydawnictwo miesięcznika „Builder” monografii zatytuło-
wanej „Współczesna Willa w Polsce”. Autorem publikacji jest wybit-
ny polski architekt, dr Rafał Barycz. Spotkanie z autorem odbyło się 
w apartamencie pokazowym firmy ABB – ABB Living Space Expe-
rience, znajdującym się w budynku warszawskiej Defabryki. Przybyli 
goście, oprócz możliwości zapoznania się z publikacją i zdobycia au-
tografu autora, mieli również okazję do wysłuchania wykładu dr. Ra-
fała Barycza, w którym przedstawił on główne założenia swojej drogi 

artystycznej oraz opowiedział o najciekawszych realizacjach z zakre-
su architektury willowej ze swojego bogatego dorobku. Patronat ho-
norowy nad wydaniem objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich. 
Partnerami wydania są: ABB, INLOGIC, Aluprof, Berndorf Baderbau,  
CEMEX Polska, HGC Technik, KER+3MR, King Klinkier, Oknoplast, 
Grupa PSB, VELUX Polska, WSC Szymanik.

Książka jest dostępna w wybranych księgarniach oraz do kupienia 
online na builderstore.pl.

Dr Rafał Barycz
Dr Rafał Barycz – wybitny polski archi-
tekt, wychowanek grazkiej  szkoły archi-
tektonicznej, w 1991 roku wspólnie z dr. 
Pawłem Saramowiczem założył w Krako-
wie Biuro Architektoniczne Barycz i Sa-
ramowicz. Autor kilkudziesięciu innowa-
cyjnych budynków z segmentu architek-
tury użyteczności publicznej, mieszka-
niowej wielorodzinnej, willowej i rezyden-
cjalnej, edukacji, sportu i rekreacji, prze-
mysłu i handlu, jak również wnętrz. Uho-
norowany licznymi nagrodami architekto-
nicznymi. Twórczości Barycza i Saramo-
wicza poświęconych jest kilkaset publi-
kacji w literaturze fachowej. W 2002 ro-
ku Barycz i Saramowicz byli współtwór-
cami Wydziału Architektury i Sztuk Pięk-
nych Krakowskiej Akademii Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, gdzie prowadzą mi-
strzowską klasę projektową. Rafał Ba-
rycz jest m.in. członkiem Miejskiej Komi-
sji Urbanistyczno-Architektonicznej Mia-
sta Krakowa oraz Kapituły Konkursu dla 
Młodych Architektów miesięcznika „Buil-
der”. Ogłosił kilkadziesiąt publikacji w kra-
ju i za granicą, poświęconych zagadnie-
niom nowoczesnego projektowania archi-
tektonicznego.

O pracowni
Biuro Architektoniczne Barycz i Saramo-
wicz projektuje i realizuje inwestycje z my-
ślą, by piękno było kształtem celowości. 
Barycz i Saramowicz uważają, że praw-
dziwym podmiotem projektowania jest 
człowiek i jego psychofizyczne potrzeby, 
a radość płynąca z użytkowania budyn-
ku to najprawdopodobniej najpiękniejsza 
rzecz, która może spotkać architekta w je-
go zawodowym życiu.
Biuro Architektoniczne Barycza i Saramo-
wicza posiada zdecydowaną wizję kształ-
tu współczesnej architektury. Architektu-
ra nowoczesnej Polski w XXI wieku musi 
być awangardowa i nowoczesna, a przy 
tym odrębna, nie naśladowcza, lecz czer-
piąca z własnej historii i tradycji. Wyrasta 
bowiem z kultury i w relacji do niej buduje 
swą tożsamość. Zd
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