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ARCHITEKTURA 
ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

cje do europejskiej nagrody im. Miesa 
van der Rohe.

xystudio to autorzy ponad 50 placó-
wek dla dzieci oraz młodzieży – m.in.: 
Przedszkoli „Żółty Słonik” – w Ostro-
wi Mazowieckiej i w Suwałkach, które 
urzekły swą formą jury wielu konkur-
sów architektonicznych. 

Dom dla bezdomnych w Jankowi-
cach to przykład architektury odpo-
wiedzialnej społecznie, podobnie jak 
Centrum Aktywności Międzypokole-
niowej w Warszawie, którego budowa 
rozpocznie się w 2021 roku.

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020 OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020 • PROJEKTANT

Xystudio skupia się w szczególności na 
tematach związanych z człowiekiem i 
jego indywidualnymi potrzebami. 

Laureat m.in.: Nagrody Architekto-
nicznej „Polityki” 2015 r., Grand Prix 
Nagrody Architektonicznej „Polityki” 
2020 r., zwycięzca konkursu Życie  
w Architekturze w latach 2015–2020, 
Grand Prix Nagrody Architektonicznej 
Prezydenta Warszawy wraz z tytułem 
ulubieńca mieszkańców, tytuł Lidera 
Dostępności w 2019 i 2020 roku przy-
znawany przez Fundację Integracja. 
Projekty xystudio otrzymały nomina-

XYSTUDIO

Pracownia architektoniczna xystudio została założona w 2004 
roku przez trójkę architektów: Filipa Domaszczyńskiego,  
Martę Nowosielską i Dorotę Sibińską. Od ponad 16 lat 
poświęcają się pasji projektowania na różnych polach. 
Zajmują się w szczególności obiektami użyteczności 
publicznej. Są to żłobki, przedszkola, domy pomocy,  
ale też obiekty reprezentacyjne takie jak ambasady  
oraz domy jednorodzinne dla wymagających klientów. 
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Dom dla Bezdomnych – Jankowice

Lata pracy nauczyły 
nas projektowania 

stawiającego potrzeby odbiorcy 
na pierwszym planie. Zdobyte 
doświadczenie pomaga łączyć 
architekturę z jej bardziej ulot-
nym partnerem – psychologią. 
Chcemy udowodnić swoją pracą, 
że dobra i zrównoważona archi-

tektura nie musi iść w parze  
z wielkimi budżetami. Pracujemy  
na terenie całego kraju w małych 
i dużych miejscowościach. 
Staramy się stosować w naszych 
projektach zasady współczesnej 
edukacji stawiające na pierwszym 
planie potrzeby najmłodszych,  
w szczególności społeczne i emo-

cjonalne. Próbujemy zmieniać 
otoczenie nasze oraz naszych 
dzieci, sprawić, aby edukacja  
w Polsce wyszła poza ramy 
systemu, otworzyła się na nowe 
rozwiązania programowe  
i przestrzenne. 
Wierzymy, że architektura może 
pomagać i to jest nasze motto.

FILIP DOMASZCZYŃSKI DOROTA SIBIŃSKA MARTA NOWOSIELSKA 

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Przedszkole – Ostrów MazowieckaSzkoła na Białołęce


