dr inż. arch. Wojciech Bal

WojciechBal, urodził się w 1967 roku w Szczecinie. W
roku 1989 w ramach studiówarchitektonicznych realizuje
praktykę projektową w Biurze Archit -Budowl. Kurii
Biskupiej w Szczecinie. W 1991 roku kończy
studiaarchitektoniczne na Politechnice Szczecińskiej,
rozpoczynającjednocześnie
pracę
w
Instytucie
Architektury i PlanowaniaPrzestrzennego na Wydziale
Budownictwa i Architektury. W tym samym rokuzostaje
zatrudniony w Biurze Architektoniczno-Budowlanym
„AB” wSzczecinie, gdzie kontynuuje praktykę projektową
.
W lutym 1991 roku rozpoczyna roczną praktykę budowlaną w P.P. Uzdrowisko
Połczyn w Połczynie Zdroju charakterze z-cy kierownika budowy. W okresie 19921993 , w ramach
koordynacji projektów Biura „AB” odbywa staż zawodowy w niemieckim biurze
architektonicznym „NEUPLAN” w Neubrandenburgu. Wpaździerniku 1994 zostaje
udziałowcem i Wice-Prezesem BiuraArchitektoniczno-Budowlanego ”AB”. Od roku
1996 jest konsultantem ds.rozbudowy Uzdrowiska w Połczynie Zdroju.
W roku 1999 broni pracę doktorską na Uniwersytecie Szczecińskim i mianowany jest
na stanowiskoadiunktaw IAiPP WBIA na Politechnice Szczecińskiej.

W latach 1999 - 2003 pełni funkcjęVice-Dyrektora Instytutu Architektury i
Planowania PrzestrzennegoWydziału Budownictwa i Architektury Politechniki
Szczecińskiej. Od marca 2003 z-ca kierownika Katedry Architektury Współczesnej,
Teorii i Metodologii Projektowania WBiA PS.

Od 2003 roku pełni również
Architektury
i
Planowania
Zachodniopomorskiego.

funkcjęPełnomocnika
Przestrzennego

Wojewody d/s
Województwa

Jest autorem i współautoremkilkunastu krajowych i zagranicznych konkursów
architektonicznych SARP ,kilku wystaw fotograficznych oraz ponad 25 publikacji
naukowych.
Współautor monografii ”Architektura polskalat 1945-1960 na obszarze Pomorza
Zachodniego /wyróżnienie MinistraInfrastruktury za 2004 r/
Autor szeregu projektów architektonicznych iplanów zagospodarowania i projektów
wnętrz. Uczestniczył przyprojektowaniu i realizacji m/ innymi : Wyższego Seminarium
Duchownego
wSzczecinie,
Kościoła
Bożego
Ciała
w
Szczecinie,
ModernizacjiSanatorium „Irena” i Zakładu Przyrodoleczniczego w Połczynie
Zdroju/nagroda: Modernizacja Roku 2002/, Centrum Handlowego „Sukces”
wKołobrzegu, Rynku w Mieszkowicach, Rewalu i PołczynieZdroju. /nagroda Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast/ czyModernizacji Willi „Hopferówka”
/nominacja do tytułu Modernizacji Roku2004/

dydaktyka i zainteresowania:
architektura uzdrowiskowa i nadmorska, historia architektury współczesnej
architektura krajobrazu, architektura regionalna, rewitalizacja terenów,
odzyskiwanietożsamości kulturowej miejscowości Pasa Nadmorskiego,
architektura nastyku woda – ląd w kontekście rekreacji i wypoczynku oraz
obsługiturystyki.

