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Anna jest współtwórcą ACOS – kreatywnej grupy projektowej, tworzącej 
indywidualnie skrojone projekty o zróżnico-wanej skali i kompleksowości. 
Po zakończeniu edukacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (mgr 
inż. arch), wyjechała do Londynu, gdzie zdobyła tytuł Architecture PgDip 
Professional Practice (RIBA Part III) na University of Westminster. Jest 
członkiem Brytyjskiej Izby Architektów (ARB), jak również Izby Architektów 
Rzeczpospolitej (IARP), posiada uprawnienia architektoniczne zarówno 
na terenie Wielkiej Brytanii i Polski.

KWALIFIKACJE

Członek ARB (Brytyjskiej Izby Architeków - Architects Registration Board) 
Członek IARP (Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: POOIA)
Architecture PgDip Professional Practice (RIBA Part III) 
University of  Westminster / UK / 2016
magister inż. architekt 
Uniwersytet Artystyczny Poznań / PL  /2012

WYBRANE DOŚWIADCZENIE 

ACOS & Studio Splot & MIR / 2019 -
Kuka / Ohrid / mieszkaniowy
Ustka Café / Ustka / restauracja
Na Sadowej / Gdańsk / mieszkaniowy
Dom nad Jeziorem / Borowy Młyn / mieszkaniowy
Na Zamiejskiej / Słupsk / mieszkaniowy
Muzeum V&A Blavatnik Hall / Londyn / kultura
Na Gryfa / Gdynia / mieszkaniowy
Na Poziomkowej / Słupsk / mieszkaniowy

Latis Homes / 2014-2019

20 Great Queen Street / Londyn / mieszkaniowy (high-end)
15 Great James Street / Londyn / biurowy
Between Towns Road / Oxford / wielomieszkaniowy
Kitchener Barracks / Chatham / urbaninstyka

Andy Martin Architecture / 2012 - 2014

Olivogelo / Londyn / kawiarnia
Ping Pong / Londyn / restauracja
Wallace Collection / Londyn / kawiarnia
Peyton & Byrne / Londyn / kawiarnia
Pan Jan / Arabia Saudyjska / restauracja
Bahreez / Arabia Saudyjska / restauracja

OBR (Open Building Research) / 2010

Shantou University Campus / Shantou / edukacja
Via Cenni / Milan / urbanistyka
Ospedale dei Bambini / Parma / architektura dla zdrowia

Mariusz Wrzeszcz Architekt / 2011

Uniwersytet SWPS / Wrocław / edukacja

Podczas swojej dotychczasowej pracy 
zawodowej, zdobyła doświadczenie zarówno w 
prowadzeniu złożonych wysokobudżetowych 
projektów architektonicznych, jak również 
realizacji, które wymagały spełnienia aspiracji 
projektowych w ramach ograniczeń finansowych. 
Podczas pracy w Latis Homes, kierowała 
prestiżowym projektem mieszkaniowym 20GQS 
(London), co wymagało zarówno kreatywności, 
jak również umiejętności strategicznego 
myślenia i wiedzy technicznej. Pracując z Andy 
Martin Architecture, Anna zaangażowana 

była w wiele niekonwencjonalnych projektów, 
obejmujących kompleksowe projektowanie 
wnętrz mieszkaniowych i komercyjnych, a także 
wzornictwo. 

W swojej etyce zawodowej Anna preferuje 
holistyczne podejście do procesu projektowego, 
z dużą uwagą poświęconą detalom. Bardzo 
ceni sobie współpracę z wszystkimi ludźmi 
zaangażowanymi w proces projektowy, 
głęboko wierząc, że architektura jest inicjatywą 
multidyscyplinarną.



NA ZAMIEJSKIEJ
Mieszkaniowy

Słupsk / PL
2019 

KUKA
Mieszkaniowy

Ohrid / MK
2019

20 Great Queen Street
Mieszkaniowy (High-end)

Londyn / UK
2016-2019

z Latis Homes

USTKA CAFE
Kawiarnia

2020
Ustka / PL

OLIVOGELO
Lodziarnia

2014
Londyn / UK

z Andy Martin Architecture

Na Zamiejskiej to projekt organicznego wnętrza dedykowanego dla młodego profesjonalisty. Aranżacja przestrzeni opiera się na 
na zastosowaniu systemu suwanych i składanych ścian, które umożliwiają  elastyczną aranżację przestrzeni odpowiadającą na 
potrzeby użytkownika. Spójna paleta materiałów bazująca na naturalnych fornirach i ziemistych tonach, kształtuje ascetyczne a 
jednocześnie eleganckie wnętrze. Całość dopełniona jest rzetelnie dobranymi materiałam, detalami, oświetleniem czy meblami.

Kuká to rozbudowa domu rodzinnego, zlokalizowanego na zboczu góry z widokiem na spektakularne Jezioro Ochrydzkie. 
Założenie obejmuje ascetyczną przestrzeń do medytacji, wyrzeźbioną w lokalnej skale. Geometryczny świetlik umieszczony 
bezpośrednio nad pomieszczeniem, tworzy akcent architektoniczny, jednocześnie oferując intrygującą scenografię w postaci 
gry światła i cienia, reżyserowaną przez wiatr i roślinność rosnącą w ogrodzie powyżej.

20 GQS to subtelne architektoniczne połączenie historycznego dziedzictwa i współczesnego stylu w sercu Lodnynu. Projekt 
obejmował rozbudowę istniejącego obiektu, oraz stworzenie czterech wyjątkowych apartamentów o wyszukanym charakterze. 
Kontekst tego projektu jak również proponowane rozwiązania architektoniczne wymagały holistycznych umiejętności w zakresie 
projektowania oraz koordynacji, jak również wszechstronnego zrozumienia wymagań formalnych oraz możliwości budżetowych.

Ustka Cafe to pawilon restauracyjny zlokalizowany po zachodniej, industrialnej a także bardziej  odosobnionej stronie usteckiego 
portu. Propozycja zainspirowana została motywem latarni morskiej, kreatywnie zaadaptowanym w ramach współczesnej 
interpretacji architektonicznej. Wprowadzone rozwiązania opierają się na stalowym szkielecie, otulonym organiczną 
półprzezroczystą powłoką, oferującą nie tylko nowoczesną i elegancką formę, ale także intrygującą formę lampionu. 

Olivogelo to ascetyczna lodziarnia, zlokalizowana w londyńskiej dzielnicy Belgravia, zaprojektowana dla restauratora 
pochodzącego z Sardynii. Estetyka zainspirowana została sardyńskim rzemiosłem - ceramiką i haftem, co odzwierciedlone 
jest w ręcznie wykonanych ceramicznych płytkach będących głównym elementem dekoracyjnym wnętrza.


