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Architektura
wizerunku.

AUTOPROMOCJA, PUBLIC
RELATIONS, ŚWIADOMA MARKA

• Oblicza wolności • Wszyscy chcą zostać architektami .
• Wilno. Historia I bogactwo • Zwykły raj na ziemi • Wszystko, co najważniejsze .
+ DODATEK: WNĘTRZA KOMERCYJNE • Genialnie prosta metoda na kryzys • Pijar, architekcie! .

Geberit Monolith

Nowa era
wzornictwa.

Moduły sanitarne Geberit Monolith inspirują swoim wyglądem już na pierwszy rzut oka,
dzięki wykonaniu z materiałów najwyższej jakości. Oferują również dużą swobodę aranżacji
i możliwość doboru wielu różnych misek ceramicznych do WC i umywalek zgodnie z indywidualnymi
preferencjami użytkownika. Geberit Monolith doskonale pasuje do każdego wnętrza.
→ www.geberit.pl

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Architektura architekta
Nie pierwszy to raz kiedy pisząc wstęp do numeru Z:A mam
nieodparte wrażenie, że niewiele potrafię już dodać do wszystkich
myśli jakie przelali na papier autorzy publikowanych w wydaniu
artykułów, których oczywiście wcześniej zaprosiłem do podjęcia
ustalonych tematów...
Bo cóż dopowiedzieć do historii organizacji architektonicznych
sprzed 1939 roku, gdy architekci dopiero poszukiwali możliwości
samoorganizacji i połączenia sił, skoro znakomite puenty, refleksje
i uczucia déjà vu ujął w niej sam autor?
Cóż dopisać do rozmowy z trzema praktykami PR na temat technik
public relations dla pracowni architektonicznych, skoro wybierając
rozmówców kierowałem się posiadaniem przez nich doświadczeń
ze współpracy z architektami, by mogli opowiadać o realiach
i przykładach, a nie o teorii amerykańskiej literatury przedmiotu?
Jak uzupełnić opowieść o wszystkich, którzy chcą być tytułowani
architektami skoro nasz eseista wymienił w artykule profesje tak
egzotyczne jak architekt domeny bilingowej, sam jest specjalistą
języka polskiego, a gromadząc materiały dyskutował z architektami,
językoznawcami i nawet architektami korporacyjnymi?
Cóż dodać do historii aktywności Królewskiego Instytutu
Architektów Irlandii (RIAI) w zakresie wdrożenia rządowej polityki
architektonicznej i programu budowania świadomości społecznej na
temat architektów i architektury w tym kraju?
Może więc... napiszę tylko, że moim zdaniem to najciekawsze lecz nie
jedyne warte uwagi teksty tego numeru, w którym Z:A dotyka nowej
tematyki: świadomej pracy nad budowaniem wizerunku architekta
i środowiska architektów. Która jest niczym innym jak architekturą
marki architekta.

Polecam lekturę!

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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// komunikat //

Z:A:Award

diamentowy mecenas

Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma

NAGRODY KOMISJI PRZEGLĄDU
Nagroda główna:
kampania promocyjna pracowni
o zakresie wybranym przez laureata
o wartości 15.000 zł
lub 10.000 zł w gotówce
II Nagroda:
instalacja klimatyzacji we
wskazanym przez laureata lokalu
o wartości 10.000 zł
lub 5000 zł w gotówce
III Nagroda:
monitor LG CAD o wartości 2000 zł
2 Wyróżnienia:
2 smartfony o wartości 1500 zł każdy
NAGRODY W PLEBISCYCIE PUBLICZNYM
I Nagroda:
projekt klimatyzacji we wskazanym
przez laureata obiekcie
o wartości (projektu) do 12.000 zł
lub 6000 zł w gotówce
II Nagroda:
monitor LG CAD o wartości 2000 zł
2 Wyróżnienia:
2 smartfony o wartości 1500 zł każdy

Każdy architekt posiada w swojej szufladzie projekt, pomysł,
którego ideę uważa za ciekawą, perspektywiczną, kluczową
dla siebie i swojego warsztatu, a która z różnych względów
nie doczekała się realizacji. Są to idee zbyt śmiałe, nie zdarzył
się jeszcze inwestor o tak szerokich horyzontach, a czasami
czekają na pojawienie się odpowiedniej technologii.

Wygraj ideą
Weź udział w przeglądzie prawdziwego potencjału
drzemiącego w głowach, sercach i... szufladach architektów,
Wybierz swoją najlepszą, dobrze przemyślaną,
lecz niezrealizowaną koncepcję, umieść ją
na jednej planszy, nagraj planszę na płycie CD/DVD
i zgłoś tę elektroniczną wersję projektu do Przeglądu
Zawód:Architekt:Award.
Wierzymy, że w ramach proponowanej autoprezentacji
wielowątkowego myślenia o architekturze odkryjemy
nowe formy patrzenia na problemy współczesnego świata
przez pryzmat projektowanej przestrzeni.

KOMISJA PRZEGLĄDU
przewodniczący:
prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus
referent:
mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak
członkowie:
mgr inż. arch. Sławomir Żak
mgr inż. arch. Piotr Glegoła
mgr inż. arch. Łukasz Zagała
mgr inż. arch. Robert Konieczny
dyr. Jarosław Jóźwiak (LG EP)
Leszek Kuczyński (Etis)
sekretarz organizacyjny:
mgr inż. Sebastian Osowski

Organizator

Oria
Media

PATRON MERYTORYCZNY

PRZEDŁUŻONY
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
6 CZERWCA 2013
Szczegółowe informacje, regulamin, formularze zgłoszenia,
lista agencji wraz z ofertami realizacji głównej nagrody:

www.zawod-architekt.pl/award
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Automatycznie chroni
przed nagrzewaniem
Markiza do okien dachowych AMZ
Solar to połączenie skuteczności ochrony przed nagrzewaniem
z najwyższym komfortem obsługi.
Całkowicie samoczynna, automatyczna obsługa w zależności od
poziomu natężenia światła sprawia,
że z wyjątkową łatwością możemy
chronić poddasze przed nagrzaniem.
Zasilana jest energią słoneczną, a rolę czujnika pełni panel
fotowoltaiczny, który w połączeniu
ze specjalnym układem elektroniki
reaguje na promieniowanie słoneczne. Latem, w przypadku dużego nasłonecznienia markiza samoczynnie
rozsuwa się i chroni pomieszczenie
przed nagrzaniem. Przy pochmurnej
pogodzie automatycznie się zwija
zwiększając napływ naturalnego
światła.
Markiza absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą

zapewnia do 8 razy skuteczniejszą

wspomnieć, że umieszczenie jej za

odporność na podmuchy wiatru.

i emituje ciepło na zewnątrz, a nie

ochronę przed nagrzewaniem w po-

oknem nie zmniejsza powierzchni

Montaż ogranicza się do zamoco-

w pomieszczeniu, dzięki temu znacz-

równaniu z zasłonami wewnętrzny-

przeszklenia okna.

wania na oknie bez konieczności

nie lepiej chroni w słoneczne dni

mi. Umożliwia jednocześnie dopływ

przed uciążliwym upałem niż dodatki

naturalnego światła i kontakt

nice, które utrzymują odpowiednie

elektrycznej.

wewnętrzne. Produkt firmy Fakro

wzrokowy z otoczeniem. Warto też

naprężenie tkaniny i zwiększają jej

> www.fakro.pl

W księgarniach

• Polskie starówki. Arcydzieła

• Uczyć się od Las Vegas Roberta

• Komunikacja marketingowa

• Poradnik Warunki techniczne dla

architektury i urbanistyki to album, do

Venturiego, Denise Scott Brown i Ste-

w architekturze Rafała Janowicza

budynków i ich usytuowania 2013

którego eseje napisali Michał Wiśniew-

vena Izenoura to ognista polemika

omawia zjawisko komunikacji mar-

opracowany przez Władysława i Ra-

ski i Franciszek Ziejka a fotografie

z Le Corbusierem. Przyglądając się Las

ketingowej, która ściśle koreluje z ar-

fała Korzeniewskich to pozycja, która

wykonali Waldemar i Zbigniew Panów.

Vegas, autorzy budują teorię architek-

chitekturą. Pozycja skierowana jest

z pewnością przyda się wszystkim

Pozycja prezentuje 31 najwspanialszych

tury „zwyczajnej i brzydkiej” – a zara-

zarówno do specjalistów (urbaniści,

architektom czynnie uprawiającym

polskich starówek. Obok dużych i zna-

zem żywiołowej i pełnej wyobraźni.

architekci, teoretycy i praktycy ko-

swój zawód. Niewątpliwą zaletą

nych starych miast czytelnik znajdzie

Dogłębna analiza zabudowy miasta

munikacji marketingowej), miejskich

książki jest opisowo-graficzny

w książce starówki miast i miasteczek

na pustyni stanowi punkt wyjścia do

aktywistów i samych mieszkańców

komentarz zawierający 160 rysunków

dziś nieco zapomnianych, a niegdyś

rozważań nad niesłusznie, zdaniem

miast. Reklam i innych komunikatów

(w tym 38 nowych oraz 15 zaktualizo-

istotnych politycznie czy kulturowo

autorów, zapomnianą symboliką

marketingowych jest dziś tak wiele,

wanych). Komentarz wkomponowany

i szczycących się długą metryką.

formy architektonicznej. Autorzy

że zaczęły przekształcać architektu-

jest w treść przepisów rozporządze-

Fotografie opatrzone są komentarzami

dokonują żarliwej dekonstrukcji myśli

rę. W książce Janowicza znajdziemy

nia w sprawie warunków technicz-

opisującymi historię struktury urbani-

modernistycznej, przywoływanej

przykłady rozwiązań zdecydowanie

nych, jakim powinny odpowiadać

styczno-architektonicznej poszczegól-

przede wszystkim w książce W stronę

złych, tworzących „efekt choinki”, ale

budynki i ich usytuowanie.

nych miast w kontekście ich historii.

architektury Le Corbusiera.

i dobrych, starannie przemyślanych.

> 99 zł / www.polcen.com.pl

> 99 zł / www.bosz.com.pl

> 69 zł / www.ksiegarnia.karakter.pl

> 35 zł / www.nck.pl
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Markiza posiada boczne prowad-

doprowadzenia zasilania z sieci

archiKOMIKS

prezent u j e : pierwszy pol ski komiks arch itektoniczny COPYRIGHT: ORIA MEDIA

SZKŁO W ARCHITEKTURZE
I uważam, że w Polsce
powstaje coraz więcej udanych
obiektów architektonicznych...

Co konkretnie?

Przekonanie Archisława,
że „parcie na szkło" nie
oznacza wcale dużej ilości
przeszkleń w budynku...

www.grupaarchislawa.pl

To mój osobisty
sukces...

W Nowym Roku
chciałbym, żeby Polacy
mieli więcej zaufania
do architektów...

Budowanie domów jednorodzinnych
na terenach zalewowych to dowód
na krótkowzroczność...

scenariusz: BARTOSZ WOKAN

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:

Oria
Media
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Akupunktura miasta
we Wrocławiu

Steruj domem
przez telefon

Firma AMS SA oraz wrocławski

Busch-Welcome® App to mobilna

oddział SARP organizują pod

aplikacja stworzona przez firmę

patronatem honorowym prezydenta

ABB na smartfony i tablety, dzia-

miasta projekt Akupunktura miasta.

łająca w połączeniu z modułem

Jego ideą jest odnajdywanie,

komunikacyjnym IP. Współpracuje

a następnie „odzyskiwanie”

z domofonami ABB-Welcome i daje

przestrzeni, które mają potencjał

możliwość identyfikowania, witania

niezbędny do aktywizacji lokalnych

i wpuszczania gości z dowolne-

społeczności poprzez wciąganie ich
członków do dyskusji i współpracy.
Miejscem pierwszej „akupunktury”

Szkolenia o inteligentnym
budownictwie

go miejsca
na budowę – zgodnie z wymogiem

w domu a także

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

poza domem.

2010/31/UE z 19 maja 2010 roku.

W bardzo

Wrocławia będzie Plac Piłsudskiego

Firma DLJM System, w czerwcu

położony w dzielnicy Karłowice. Aby

2013 roku organizuje na Politechnice

osiągnąć założony cel organizatorzy

Krakowskiej cykl szkoleń dotyczących

wziąć pod uwagę nie tylko materiały

umożliwia

przewidują poprzedzenie konkursu

rozwiązań inteligentnych w projekto-

budowlane, lecz przede wszystkim

włączenie

architektoniczno-urbanistycznego na

waniu architektonicznym.

systemy BMS (automatykę integru-

sygnałów

jącą wszystkie systemy i „bran-

audio i wideo

energii gwałtownie rosną, inwestorzy

żówki” w budynku). Jak to wszystko

z instalacji

szukają oszczędności w budynkach

zsynchronizować można dowiedzieć

ABB-Welcome

ekspertami i miłośnikami Wrocławia,

tańszych w eksploatacji. Stąd coraz

się właśnie na szkoleniach w Krakowie

do instalacji

mające odpowiedzieć na pytanie, jaki

częściej powstają w Polsce obiekty

organizowanych przez DLJM System,

inteligentnego

charakter placu widzieliby najchętniej

energooszczędne, zużywające znacz-

integratora systemów BMS. DLJM

budynku – ma-

odbędą się 25 maja 2013 roku.

nie mniejsze ilości energii. Tymczasem

System, organizuje również szkolenia

gistrali KNX.

Zostaną powiązane z warsztatami

tego typu budownictwo to wciąż wy-

indywidualne dla biur w całej Polsce.

Aplikacja dostępna jest dla takich

„Architekci Światła” organizowanymi

zwanie dla polskich biur architekto-

Szczegóły znajdują się na stronie

urządzeń jak iPhone, iPad, iPod to-

dzień wcześniej przez Philips Lighting

nicznych, a temat jest o tyle pilny, że

www.inteligentnebudownictwo.com.pl

uch oraz dla smartfonów i tabletów

Poland SA.

od roku 2020 tylko budynki pasywne

oraz na profilu facebookowym Inteli-

z systemem Android.

> www.AkupunkturaMiasta.org

będą mogły otrzymać pozwolenia

gentna Nowoczesność.

> www.busch-jaeger.com/pl/

Fundacja im. Stefana
Kuryłowicza już działa

SAHwycające nowe tynki

zmów, oraz maksymalna redukcja

Nowa linia tynków SAH firmy Atlas

lotnych związków organicznych.

Rozpoczęła działalność Fundacja

to oferta dla klientów dbających

Dodatkowo, każdy z tynków został

im. Stefana Kuryłowicza. Uroczysta

o aspekty użytkowe i dekoracyjne

przeznaczony do zastosowania

inauguracja odbyła się 26 marca 2013

oraz poszukujących indywidualne-

w innych specyficznych warunkach

roku na Politechnice Warszawskiej.

go, dedykowanego im rozwiązania.

otaczających dom lub wynika-

Działalność fundacji będzie miała na

Na linię składają się 4 nowe tynki

jących z jego konstrukcji, które

celu wspieranie i promocję odważnej

cienkowarstwowe (silikonowy,

mają wpływ na estetykę fasady

oraz odpowiedzialnej twórczości

akrylowy i dwie hybrydy: akrylowo-

i trwałość ocieplenia.

architektonicznej a także promowa-

-silikonowa i silikonowo-silika-

> www.atlas.com.pl

nie spuścizny swojego, tragicznie

towa). Produkty przetestowało

koncepcję zagospodarowania placu
konsultacjami społecznymi.
Spotkanie z mieszkańcami,

W czasie kiedy na świecie ceny

zmarłego w 2011 roku, patrona.
W ramach swojej działalności

Przy tego typu projektach trzeba

ponad 30 wykonawców na co
w formie specjalnej serii wydawniczej

dzień zajmujących się ocieplaniem

fundacja przyznawać będzie coroczną

mogą rywalizować autorzy tekstów

budynków, zaś paletę złożoną

nagrodę w dwóch kategoriach:

teoretycznych poświęconych rela-

z 200 barw stworzono we współ-

projektowej i teoretycznej. Konkurs

cjom architektury i kultury. Patronat

pracy z architektami, zgodnie

z nagrodą projektową – dofinansowa-

nad nagrodą objął Minister Kultury

z najnowszymi trendami. Synergia

niem funduszu nagród w konkursach

i Dziedzictwa Narodowego Bogdan

doświadczeń pozwoliła na połącze-

architektonicznych na obiekty kultury

Zdrojewski, a wśród przyjaciół funda-

nie pięknej gamy pasteli z prak-

– przeznaczony jest dla instytu-

cji znaleźli się m.in. minister Olgierd

tycznymi czynnikami, istotnymi

cji samorządowych, publicznych

Dziekoński, SARP oraz Izba Archi-

w procesie aplikacji tynku i jego

lub prywatnych na terenie Polski.

tektów RP. Więcej informacji, w tym

żywotności na elewacji budynku.

Do tego konkursu będzie można

regulaminy i karty rejestracyjne dla

Nowe tynki wyróżnia 5 systemów

zgłaszać się jednak dopiero w roku

chcących wziąć udział w konkursach,

ochronnych: zwiększona odporność

2014, natomiast już w tym startuje

znaleźć można na stronie interneto-

na uderzenia, wytrzymałość na

kategoria teoretyczna. O sfinan-

wej fundacji:

spękania, trwałość koloru, ochrona

sowanie dwujęzycznej publikacji

> www.fundacja-sk.pl

przed rozwojem mikroorgani-
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prosty sposób

nowanej kolorystyce i fakturze oraz
wzorzyste wykładziny dywanowe

Firma Newmor to znany na świecie,

zapewniające wizualną harmonię

działający od 1967 roku producent

i lekkość.

wysokiej jakości tapet kontrak-

Jak opowiada projektant aran-

towych i dystrybutor wykładzin

żacji: założeniem było opracowanie

dywanowych. Ostatnio firma

koncepcji wnętrz przeznaczonych

dostarczyła swoje produkty do

zarówno dla klientów biznesowych,

nowego Hotelu Rzeszów, gdzie

jak i turystów indywidualnych.

aranżację wnętrz projektował arch.

Dlatego postawiono na ciepło

Marcin Chmura z pracowni Loft.

i przytulność, nie rezygnując jedno-

W hotelowych wnętrzach zesta-

cześnie z nowoczesnych rozwiązań

wione zostały gładkie powierzchnie

w zakresie dizajnu.

ścian wykończone tapetami o sto-

> www.newmor.pl

Dizajnerskie
ogrzewanie na ścianie
Runtal Folio to najcieńszy grzejnik
w ofercie szwajcarskiej firmy
Runtal należącej do grupy Zehnder
– jego grubość to tylko 16 mm.
Zwraca też uwagę ciekawym
dizajnem, który upodabnia go
bardziej do rzeźby prezentowanej
w galerii sztuki niż urządzenia
codziennego użytku. Grzejnik
cechuje się zupełnie płaskim
korpusem, idealnie zamkniętą
powierzchnią i delikatnie taliowanym kształtem. W zależności od
materiału z jakiego został wykonany i koloru, urządzenie potrafi
dopasować się do miejsc urządzonych w różnych stylistykach. Do
wyboru są m.in. takie materiały
jak dąb, wenge, szlachetny heban
makasarski czy aluminium anodowane. Folio dostępny jest również
w dwóch wersjach łazienkowych
z jednym (Belt) lub dwoma wieszakami na ręczniki (Corner).
> www.TechnikaDesign.pl
rekl ama

Tapety i wykładziny
z charakterem

informacje

P a r t n e r w y d a n i a Z: A

Nieznane rozwiązania
fasadowe

Tekstylia pod sufitem

półprzezroczystości. Panele dostępne

Tekstylny, dekoracyjny sufit Fabric

są w wersji rozpiętej na delikatnym,

Cabopy to nowość w katalogu firmy

lekkim stelażu ze stali nierdzewnej

Armstrong. Napinane, barwne panele

(model X) lub bez stelażu (model Y).

tekstylne, wykonane zostały ze spe-

Klienci do wyboru mają wiele kolorów

cjalnie wyprodukowanej, bardzo ela-

nowego sufitu (m.in. biały, kremowy,

stycznej i transparentnej tkaniny. Mie-

czerwony, zielony, niebieski) oraz różne

szanka poliestru (90%) i lycry (10%)

kształty paneli (np. trójkąt, kwadrat,

sprawia, że materiał jest wyjątkowo

prostokąt, pięciokąt). Inne kolory oraz

sprężysty, a odpowiednia grubość

kształty dostępne są na życzenie.

nici i gęstość ich splotu, daje efekt

> www.armstrong.pl

wany system ochrony powierzchni,
który dodatkowo podwyższa właści-

W ofercie firmy Semmelrock Stein+

wości elementów elewacyjnych. To już

Design pojawiły się nowe betonowe

kolejne nowe propozycje Semmelrock

produkty elewacyjne. Klienci mają do

po niedawno włączonej do katalogu

wyboru standardowe formaty i fak-

nowoczesnej kostce brukowej

tury lica, ale też produkty nieznane

Umbriano, barwionej unikalną metodą

wcześniej na polskim rynku takie jak

ColorFusion. Aby dokładnie zapoznać

cegła granitowa, cegła rustykalna,

się z ofertą firmy warto zamówić

pustaki i cegły łamane premium

katalog wysyłając e-mail na adres:

wzbogacone dodatkiem naturalnego

informacja@semmelrock.com.

granitu. W ofercie jest też zintegro-

> www.semmelrock.pl

Ściany z efektem
specjalnym
Na rynku pojawiła się nowa marka
farb i efektów dekoracyjnych do

dotyk), Sahara (pustynny piasek),
Venezia (glinka wenecka) czy Luna
(metaliczny blask).
Produkty firmy Jeger są od razu

ścian Jeger. Czym różnią się te pro-

gotowe do użycia i łatwe w aplika-

dukty? Efekty dekoracyjne nakłada

cji. Charakteryzują się też krótkim

się na wcześniej przygotowane,

czasem schnięcia – drugą warstwę

gładkie i suche podłoże pomalo-

można nakładać już po 3 godzinach.

wane farbą lateksową w odcieniu

Zaletą efektów dekoracyjnych

zbliżonym do warstwy dekoracyjnej,

marki Jeger jest też doskonale

dzięki czemu uzyskuje się lepszy

skomponowany skład i neutralny

i bardziej atrakcyjny wygląd ściany.

zapach, który sprawia, że można

przyjazna środowisku, z zastoso-

Wybór efektów w ofercie jest na-

ich używać nawet w zamkniętych

waniem najnowszych technologii

prawdę duży np. Cristal (połysku-

pomieszczeniach.

Firma Fakro i międzynarodowy

charakteryzujących się wysoką

jące diamenty), Velvet (aksamitny

> www.jeger.pl

magazyn architektoniczny A10 już

efektywnością energetyczną. Pro-

po raz drugi zapraszają architektów

jektując poddasze należy wykorzy-

do udziału w konkursie New Vision

stać co najmniej 10 okien dachowych

of the Loft 2.

Fakro, wybranych z szerokiej gamy

Druga odsłona
okiennego konkursu

Poprzednia edycja cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem

produktów firmy.
Zdobyć można 5000 euro za za-

wśród projektantów z całego świa-

jęcie I miejsca i kolejno 3000 euro za

ta. Na konkurs wpłynęło prawie

II miejsce i 2000 euro za III miejsce.

200 prac.

Jury przyzna również 5 wyróżnień.

Tym razem architekci mają za

Termin nadsyłania prac upływa

zadanie stworzyć funkcjonalną prze-

3 czerwca 2013 roku.

strzeń, pełną światła, która będzie

> www.fakro.com
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Filtry do specjalnych
zastosowań

ki kompaktowym włóknom wymiary
głowic i słuchawek natryskowych

W katalogu firmy Dalabie pojawiła

filtrów zostały zredukowane do

się nowa pozycja – filtry do wody

minimum. W zależności od zakresu

Biofil, przeznaczone do budyn-

stosowania Dalabie proponuje dwie

ków zamieszkania zbiorowego,

kategorie filtrów: Biofil przeciw

a w szczególności do zakładów

bakteriom Legionnella i Pseudomo-

opieki zdrowotnej. W odróżnieniu od

nas Aeruginosa (przystosowane do

urządzeń dostępnych na rynku, dzię-

używania we wszystkich budynkach zamieszkania
zbiorowego do
mycia całego ciała,
higienicznego mycia rąk i do
balneoterapii) oraz Biofil przeciw
wszystkim bakteriom (szczególnie
zalecane w zakładach
opieki zdrowotnej do
mycia ran i opłukiwania
urządzeń medycznych do
zabiegów inwazyjnych). Na całą linię
filtrów Biofil składają
się głowice, słuchawki
natryskowe i filtrujące
wylewki, pozwalające zapewnić
jakość wody na punkcie czerpalnym
i w ten sposób chronić użytkownika
przed ryzykiem infekcji wywołanych
kontaktem z wodą.
> www.delabie.pl

Niewidzialna wentylacja

izolacji cieplnej budynku, a montuje

Nawiewniki firmy Lunos pozwa-

się go podczas wykonywania tej

lają na doprowadzenie świeże-

warstwy ściany. Wersję Luno-

go powietrza z zewnątrz, bez

therm A można stosować z niepal-

przeciągu i odczuwalnego wpływu

nymi materiałami budowlanymi

otoczenia w postaci hałasu lub

zgodnymi z normą DIN 4102-A, zaś

zanieczyszczeń. Charakteryzują się

wersja Lunotherm B może współ-

wysoką wydajnością, nie generują

pracować w trudno zapalnym sys-

Panele akustyczne GUSTAFS
to najwyższej klasy produkty przeznaczone
do wnętrz o podwyższonych wymogach
bezpieczeństwa. Klasa odporności ogniowej
A2-s1, d0, pozwala na stosowanie ich zwłaszcza
w budynkach użyteczności publicznej.
przeciągów i są higieniczne. Dzięki

temie warstwowej izolacji cieplnej

nowemu elementowi Lunotherm

w rozumieniu normy DIN 4102-B1, do

istnieje możliwość wkomponowania

grubości 300 mm. Elementy syste-

nawiewnika w warstwę izolacyjną

mu współgrają z różnymi rodzajami

ściany, dzięki czemu nie zaburza on

fasad, a kolor kratki chroniącej przed

estetyki obiektu.

owadami można dobrać tak, aby

w takiej grubości jaka jest grubość

Wnętrza z natury

była możliwie najmniej widoczna.
> www.lunos.pl
rekl ama

Element dostarczany jest

W ofercie znajdują się panele fornirowane,
malowane, drukowane, perforowane i pełne.
Nowością jest nadruk na fornirze, dający piękny,
naturalny efekt.

www.inside.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
INSIDE Wojciech Krokowski i Wspólnicy Sp.j.
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
inside@inside.pl
Tel: (0-22) 825 48 63

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Oblicza wolności:
wolny zawód architekta

Szkic o genezie organizacji architektów i ich historii na ziemiach polskich do 1939 roku

arch. Piotr Michał Glegoła, architekt IARP

Marszałek Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Kusi mnie aby sparafrazować
ten jakże często używany cytat i słowo „naród” zastąpić naszą, architektoniczną społecznością.
Nasuwa mi to bowiem pytanie, czy wystarczająco dbamy o naszą historię jako środowisko i czy mamy
ją w wystarczającym stopniu spisaną? Ale też nie o to chodzi czy ta historia została wydana drukiem
i spoczywa gdzieś w bibliotece, ale czy ją znamy i czerpiemy z niej wnioski? Ktoś może zapytać: Kogo to
właściwie interesuje? Jakie wnioski? Po co? Jest tyle współczesnych problemów, po co odwoływać się
do historii, przecież dzisiaj nikt nie ma już na to czasu...

J

Ja uważam, że warto! Świadomość historyczna
i kulturowa ma przecież istotne znaczenie również dla współczesnych czasów. Przecież mamy
czym się pochwalić i mamy z czego być z dumni. Co najciekawsze przyznam się, że szukając
materiałów do tego artykułu nieustannie miałem uczucie swoistego déjà vu. Czyżby właśnie
nieznajomość naszej historii powodowała, że
ciągle dyskutujemy o tym samym?
W tekstach dotyczących naszego środowiska, które ukazały się w prasie 100 czy 80
lat temu, autorzy poruszali tak przerażająco
aktualne problemy, jakby pisali swe słowa
współcześnie. Zupełnie jakby istniała jakaś
równoległa rzeczywistość, w której coś poszło trochę inaczej – czasami lepiej, a czasami
gorzej. Dostrzegając tę równoległość odniosłem wrażenie, że wszyscy potrzebujemy takiej retrospektywy. Przeglądu historycznego,
który wywoła refleksję, czy aby nie kręcimy
się w kółko i czy przypadkiem nie otwieramy
drzwi otwartych już dawno albo... usiłujemy
otworzyć drzwi, których nie ma sensu otwierać. Wreszcie przeglądu, który wskaże źródła
do samodzielnego zapoznania się z historią
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naszego środowiska ponieważ temat jest tak
rozległy, że trudno go naświetlić nawet w tak
obszernym artykule.
A przecież wiadomo też, że cały czas powinniśmy się uczyć. Uczyć nie tylko w zakresie
naszego zawodu, ale też sztuki dyskusji, działania, walki o swoje prawa jako społeczność czy
nawet uczyć się wolności. Zauważę nieskromnie, że przecież jesteśmy elitą elit, a to zobowiązuje. I jesteśmy też bardzo młodym społeczeństwem, w którym edukacja przez elity
jest istotnym elementem rozwoju. Wystarczy
przypomnieć, że przez ostatnie 240 lat (od
pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej)
byliśmy tylko przez 45 lat prawdziwie wolnym, demokratycznym krajem. Ten okres to
21 lat okresu międzywojennego oraz ostatnie
24 lata, od symbolicznej daty 4 czerwca 1989
roku, kiedy to w powojennej Polsce nastąpiły
pierwsze wolne wybory. Może właśnie dlatego
te dwa okresy naszej historii, podzielone wojną i PRL-em mają jakąś zawiłą relację. Znowu
trzeba było w wielu sprawach zacząć od początku. Skłania mnie to do refleksji, że warto
znać początki naszej społeczności architek-

tonicznej aby móc pełniej i w sposób bardziej
wartościowy dyskutować i działać dzisiaj.

Nie da się tego zrozumieć bez
znajomości tła historycznego
Nie ma sensu abym przytaczał tutaj podręczniki historii, jednak aby zrozumieć dzieje organizacji polskich architektów i ich genezę należy
cofnąć się do czasów rozbiorów. Podzielono
nas wtedy na trzy nierówne powierzchniowo
części. Po Kongresie Wiedeńskim (w 1815 roku)
tereny Rzeczpospolitej Polskiej (jako punkt
odniesienia przyjmując powierzchnię przed
1772 rokiem) znalazły się wtedy w 82% pod
panowaniem Rosji jako niesuwerenne Królestwo Polskie pod panowaniem Cara Mikołaja I,
zwane potocznie Kongresówką (z głównym
ośrodkiem w Warszawie), w 11% pod panowaniem Austrii (z głównymi ośrodkami w Krakowie i we Lwowie) i w 7% pod panowaniem Prus
(z głównym ośrodkiem w Poznaniu).
Ten nierówny podział powierzchniowy, a co
za tym idzie nierówny liczebnie podział ludności polskiej, miał też wpływ na intensywność
i sposób działań w poszczególnych zaborach.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Ilustrowany Kurier Codzienny, Zakład Fot. A.Pawlikowski Kraków

Każdy z tych trzech obszarów zaczął rozwijać
się w zupełnie inny sposób, w innych kulturach,
w innych sytuacjach gospodarczych, politycznych i ustawodawczych. Różne były też metody i intensywność zabiegów zaborców, aby zlikwidować polską odrębność narodową. Różne
były metody, którymi usiłowano pozbawić nas
tożsamości – brak możliwości rozwoju polskiego szkolnictwa, piśmiennictwa, prasy, oświaty,
przemysłu, handlu, sztuki i architektury. Presja
zaborców spowodowała naturalną w narodzie reakcję aby jednak utrzymać odpowiedni
poziom środowisk intelektualno-techniczych.
Szukano na to sposobu, właśnie poprzez próby powoływania przeróżnych organizacji oraz
czasopism, które popularyzowały stan wiedzy
i zdobycze intelektualne.

Najbardziej przerażające déjà vu
jakiego doświadczyłem
1 Ogólnopolski zjazd architektów w Krakowie, rok 1925, uroczystość wręczenia
dyplomów honorowych zasłużonym architektom
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Ilustrowany Kurier Codzienny, Foto „Star” Katowice

Przykładową ilustracją wyników jakie zaborcy
osiągnęli w pozbawianiu polskiego społeczeństwa odpowiedniego wykształcenia, może być
spis ludności przeprowadzony w Warszawie
w 1882 roku. Wykształcenie elementarne posiadało wtedy 46,1%, średnie 6,5% a wyższe
tylko 1,9% mieszkańców, czyli 45,5% warszawiaków było analfabetami. A przecież dane
dotyczyły dużego miasta, które miało w 1882
roku ponad 380 tys. mieszkańców. Jak było na
terenach wiejskich? Spis poborowych z roku
1899 wykazał, że w niektórych powiatach aż
80% rekrutów nie potrafiło czytać ani pisać [1].
Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstały warunki do intensywnej zmiany tej sytuacji. A efekt był nie tylko sukcesem
struktur państwowych, ale też wielu organizacji i stowarzyszeń społecznych (np. Związek
Młodej Wsi „Siew” czy Społem). Wiadomo, że
razem ze znajomością słowa czytanego otwiera się dostęp do wszelkich publikacji podnoszących poziom potrzeb duchowych, a w tym też
potrzeb związanych ze sztuką i z architekturą.
Być może właśnie dlatego już dawno szukano powodów niezadowalającego poziomu architektury polskiej upatrując powodu w (cytuję): „(...) słabo rozwiniętym zmyśle artystycznym
naszego społeczeństwa i braku zapotrzebowania w tym kierunku, a co za tym idzie nie docenianiu pracy artysty [aby nie było wątpliwości:
chodzi o architekta – przyp. autora] i liche za nią
wynagrodzenie. Źle opłacany architekt goniąc za
coraz nowszymi pracami przeradza się w rzemieślnika, nie poszukuje oryginalności, korzeni
w polskiej architekturze, ale korzysta z dorobku
innych, z reguły zagranicznych architektów (...).
W konsekwencji (...) posługiwanie się cudzą myślą przechodzi w nałóg, przyzwyczajenie (...)”.
Brzmi zadziwiająco współcześnie – Prawda?

2 Zjazd polskich architektów w Katowicach, styczeń 1932 roku, uczestnicy zjazdu
podczas odczytu w sali Sejmu Śląskiego, w pierwszym rzędzie ław siedzi opierając
głowę na ręku najprawdopodobniej Roger Sławski

A przytoczony tutaj tekst [2] ukazał się już
w 1907 roku! Znowu déjà vu? Nadmienić jednak należy, że autorzy artykułu wskazywali
też na inną jeszcze przyczynę braku odpowiedniego poziomu polskiej architektury.
Upatrywali jej w fakcie, że polscy architekci
będący absolwentami zagranicznych uczelni
architektonicznych (z powodu braku takich
w kraju) w sposób oczywisty wzorowali się
na przykładach obcych budynków, które widzieli w krajach, gdzie ukończyli edukację. No

cóż... Współcześnie cieszymy się z jakichkolwiek przejawów wyższego poziomu polskiej
architektury, zapominając często o tym, że
niektóre interesujące obiekty wyglądają zadziwiająco podobnie jak w innych krajach Europy. Być może jeszcze za wcześnie mówić
obficie o problemie regionalizmu architektury
(chociaż takie głosy już były), póki nie mamy
w naszym kraju zbyt wielu budynków, które
można by w ogóle nazwać architekturą. Ale
ten temat wróci – jestem pewien.
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A jak jest dzisiaj? Czy to, że statystycznie
ponad połowa (prawie 3/4) naszych pradziadów i naszych... klientów(!) jeszcze 80 lat temu
nie potrafiła czytać ani pisać, ma jakąś relację
z podnoszonymi często głosami o braku współczesnych potrzeb architektonicznych naszego
społeczeństwa? Dużo się działo w międzyczasie i trudno to jednoznacznie oceniać. Ale nawet
obecne dyskusje o próbach deregulacji zawodu
architekta wskazują, że jest on niezrozumiały dla dużej części naszego społeczeństwa,
jak również (co najbardziej przerażające), dla
niektórych współczesnych polityków. Jednocześnie, podobnie jak w przytoczonym wyżej
artykule z 1907 roku, mówi się teraz o komercjalizacji potrzeb i dążeń społecznych oraz zaniku potrzeb intelektualnych czy estetycznych.
Tutaj, jakby zupełnie odruchowo, nasuwa mi
się pewne skojarzenie – wynik ostatnich badań
czytelnictwa w Polsce (zachęcam do zapoznania się z raportem Biblioteki Narodowej i TNS
OBOP [3]). Okazuje się, że aż 56% Polaków nie
przeczytało w 2012 roku żadnej książki, a 46%
nie przeczytało żadnego artykułu, opowiadania lub innego krótszego tekstu. Tylko 12%
Polaków zadeklarowało, że przeczytało przynajmniej 6 książek! Na terenach wiejskich aż
66% Polaków nie przeczytało żadnej książki
w badanym okresie. Dla porównania we Francji 36% osób jest osobami czytającymi. A nasi
południowi sąsiedzi – Czesi – mają imponujący
wynik ok. 80% osób czytających (tylko 17%
Czechów nie czyta książek).
Czy jest to dowód na współczesny analfabetyzm w Polsce, tym razem intelektualny? Bo
czy ktoś, kto nie widzi potrzeby w smakowaniu
słów, opisów, dialogów czy formy i w końcu
korzyści wynikających z treści słowa pisanego,
ani nie widzi potrzeby w znalezieniu czasu na
to, będzie chciał zwrócić uwagę (i czy potrafi)
na jakość swojego otoczenia? A nawet – jeżeli zwróci uwagę na przestrzeń i architekturę
wokół siebie, to czy będzie mu zależało na jej
awangardowej formie? Czy nie odczuwamy
déjà vu? Czy ponad połowa naszego społeczeństwa jest intelektualnymi analfabetami ?
Mam szczerą nadzieję, że się mylę, ale... daje
to do myślenia. Bo wyobraźmy sobie, że takim
niedouczonym analfabetom intelektualnym
umożliwi się np. nieskrępowany dostęp do naszego zawodu, bez żadnej kontroli. Nie wiem
jak Wy Szanowni Czytelnicy, ale ja poczułem
ciarki przerażenia na plecach na samą myśl
o takiej możliwości dzięki „deregulacji”.
Przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że elitarność naszego zawodu miała kiedyś zupełnie
inne znaczenie, ponieważ wiedza i wykształcenie, którymi musiał dysponować architekt
zawsze musiała być duża i wyraźnie odsta-
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waliśmy od średniej. Na przykład w warszawskim środowisku lat 80. XIX wieku wyższe wykształcenie miało już ok. 80% praktykujących
architektów.

Dlaczego się organizować?
Skąd pomysł aby się organizować i stowarzyszać? Definicja hasła „stowarzyszenie” według
Słownika języka polskiego brzmi: „dobrowolny
i trwały związek grupy osób, zorganizowany dla
realizacji wspólnych zamierzeń”. Czyli odpowiedź byłaby tutaj truizmem. Wiadomo – po
prostu łatwiej osiągnąć określone cele w grupie, tym bardziej w trudnych czasach zmian,
kiedy każdy „zagarnia w swoją stronę”.
Prawdopodobnie właśnie dlatego przed
1800 rokiem architekci na ziemiach polskich nie
jednoczyli się w żadnych organizacjach. Przejawem społecznych działań osób związanych
z budownictwem były głównie indywidualnie
wydawane rozprawy czy książki. Przykładem
liczebności architektów w XVIII wieku może
być zestawienie z 1750 roku [4] pokazujące, że
w Warszawie był wtedy 1 architekt (słownie:
jeden) oraz jak to wyglądało na tle innych zawodów warszawian 6 .
Dopiero wiek XIX przyniósł rozwój ruchu
stowarzyszeniowego. Ponieważ początkowo
nie było nas architektów wielu, działaliśmy razem ze środowiskami technicznymi i w ramach
stowarzyszeń technicznych. Dlatego czytając
dalej o historii Techników należy pamiętać, że
piszę również o historii Architektów czy Budowniczych, którzy działali w ramach organizacji technicznych. W XIX wieku terminy te stosowano bowiem zamiennie, a tytuł „technik” nie
oznaczał wtedy, jak dzisiaj, osoby o średnim
wykształceniu technicznym, ale wszystkich
zajmujących się szeroko rozumianą techniką,
o wszelkim możliwym wykształceniu, i znaczenie to utrzymywało się jeszcze w okresie
międzywojennym.
Początków organizacji architektonicznych
(czyli właściwie technicznych, do których należeli architekci) należy szukać w Krakowie,
Poznaniu i Warszawie (czyli odpowiednio w zaborze austriackim, pruskim i rosyjskim). Ale nie
wszystko działo się tylko w tych trzech miastach. Wiele zawdzięczamy środowisku architektów lwowskich (również zabór austriacki),
które nadało rozpędu działaniom stowarzyszeniowym w środowiskach inżynierskich pod
koniec XIX wieku. Nie można zapominać także
zasług działaczy z takich ośrodków miejskich
jak Częstochowa, Gdynia, Katowice, Lublin,
Łódź, Łuck, Toruń czy Wilno. Wszystkie te
ośrodki skupiały również działaczy z mniejszych miast, których nie sposób w ramach tego
artykułu wymienić. Warto też wspomnieć, że

dzisiejszym spadkobiercą lwowskich tradycji
z dużym prawdopodobieństwem jest Wrocław
ponieważ powszechnie wiadomo, że wielu
wrocławian ma lwowskie korzenie. To właśnie
we Wrocławiu udało się powołać Muzeum Architektury i z uznaniem spoglądamy na współpracę magistratu i architektów w tym mieście.
Natomiast bądźmy szczerzy: nie jest istotne, gdzie się zaczęło najpierw. Był to wspólny
wysiłek.

1800-1863, Warszawa: krótkotrwałe
próby powołania stowarzyszeń
grupujących również budowniczych
Za najstarszą organizację, w której działali
architekci czy budowniczowie można uznać
już pierwsze stowarzyszenie jakie powstało w zaborach – czyli Towarzystwo Przyjaciół
Nauk założone w Warszawie przez Stanisława
Sołtyka w roku 1800. Działającymi w TPN byli
m.in. budowniczy Piotr Aigner, który już wtedy
widział potrzebę powołania „policji budowlanej”, budowniczy Jakub Kubicki oraz budowniczy Michał Kado.
Środowiska techniczne gromadziły się też
wokół powstających czasopism i szkół. Tak
było z okazji powstałego pisma „Izys Polska”
(wychodziło w latach 1820-1828). Przy powstałej w 1826 roku Szkole Przygotowawczej do
Instytutu Politechnicznego zaczął się również
krótkotrwały rozwój środowisk technicznych.
Mimo, że w roku 1831 prawie udało się powołać
zaplanowany przez Staszica Instytut Politechniczny, to upadek Powstania Listopadowego
zniweczył te plany i zarazem przerwał próby
rozwoju i zjednoczenia się środowisk technicznych w Warszawie aż do roku 1898. Co prawda
w Krakowie otwarty został w 1834 roku Instytut Techniczno-Przemysłowy, a we Lwowie
powstała w 1843 roku Akademia Techniczna
poprzez dodanie tego oddziału do istniejącej
Akademii Handlowej, ale poziom tych ośrodków nauczania nie był zbyt wysoki. Jednak
powoli przybywało nas liczebnie – w 1829 roku
w Warszawie było już 11 architektów [5] 7 .
Od 1844 roku budowniczych w Warszawie
zaczęła kształcić Szkoła Sztuk Pięknych. Profesor tej placówki, Bolesław Podczaszyński wydawał w latach 1850-1855 pismo „Pamiętnik Sztuk
Pięknych”, wokół którego zaczęło się gromadzić
grono budowniczych warszawskich. Ukazały
się tylko cztery numery „Pamiętników”, ale to
wystarczyło aby pobudzić do działania grono
zapaleńców. Przyłączyli się do niego również
inżynierowie komunikacji i technicy którzy zdobyli wykształcenie za granicą. Grono to, z braku
możliwości oficjalnych, w 1860 roku zbierało się
w warszawskiej Resursie Obywatelskiej. I wtedy
też zmaterializowało się marzenie pobudzenia
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do życia nowego pisma – „Dziennik Politechniczny” zgromadził w lokalu redakcyjnym koło
współpracowników. Postanowiono wyspecjalizować charakter tej nieformalnej grupy, dzieląc
ją na sześć wydziałów: budowlany, teoretyczny, inżynierski, mechaniczny, technologiczny
i administracyjny. Budowniczy, którzy działali
i ogłaszali swoje projekty w piśmie to m.in. arch.
arch. Henryk Marconi, Julian Ankiewicz, Jan Heurich ojciec. Zebrania wszystkich wydziałów odbywały się raz w miesiącu, ale znowu nie trwało to długo. Represje, tym razem po Postaniu
Styczniowym 1863 roku, spowodowały, że to
nieoficjalne stowarzyszenie zostało zlikwidowane i na dłuższy czas uniemożliwiły podobne
działania w Kongresówce. Niektórzy działacze
zostali zesłani na Sybir.

1857, Poznań: powstaje Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
W zaborze pruskim mają miejsce próby zorganizowania się środowisk technicznych. W latach
1856-1858 podjęto próbę wydawania tygodnika
„Przyroda i Przemysł”. W 1857 roku przyrodnicy
poznańscy powołali „Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk” grupujące również środowiska techniczne, w tym budowlane.

1863- 1874, Lwów: miasto nad Pełtwią
przejmuje wiodącą rolę w rozwoju
kulturowym ziem polskich
Powiodło się jednak w tym samym czasie we
Lwowie, który zaczął przodować w działaniach
stowarzyszeniowych, chociaż i tutaj początki
nie były łatwe. Było to wynikiem porażek poniesionych przez Austro-Węgry podczas kampanii włoskiej w 1859 roku. Konsekwencją tego
były działania polityczne podjęte przez Franciszka Józefa, dzięki którym środowiska polskie
otrzymały większą swobodę. Cesarz wydał nawet 20 października 1860 roku dekret nadający
prowincjom wchodzącym w skład cesarstwa
pewne elementy autonomii, co mieszkańcy
Galicji skwapliwie wykorzystali. Tak naprawdę
chodziło o odwrócenie uwagi od pogarszającej
się sytuacji gospodarczej.
Od grudnia 1862 roku działała we Lwowie
nieformalna grupa [6], która w 1864 roku przekształciła się w „Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych, Przemysłowych i Przyrodniczych”.
W 1874 roku powołano Szkołę Politechniczną
we Lwowie, która przez następne ćwierć wieku
reprezentowała najwyższy poziom nauczania
technicznego na terenie ziem polskich. To właśnie spowodowało wysunięcie się Lwowa na
czoło ośrodków kultury poprzez gromadzenie
się różnych środowisk (również architektów)
wokół Szkoły Politechnicznej.

Sztuka sztuk

Artyści, poświęcający się architekturze,
to specjalna kasta. Jest to zupełnie inny rodzaj ludzki, zupełnie inny ustrój psychiczny
i mentalny, niż u każdego innego artysty. Architektura jest sztuką „skomasowaną” – działa jak zespół, związek organiczny wszystkich,
bez mała, sztuk innych, a jej narzędzie pracy
to aparat, złożony z instrumentów jakimi operują inni artyści, wszyscy razem. Architekt
pracuje ołówkiem, piórem, rylcem, pędzlem,
dłutem rzeźbiarskim i aparatem fotograficznym. Używa fabr, kredki, gliny, kamienia,
metalu i szkła, i wszystkich możliwych materiałów. Bo w porządnej architekturze jest
wszystko: i malarstwo i rzeźba, rysunek i wykres – a stwarzając swe dzieło – olbrzyma,
monumenty, sięgające pułapu i ogarniające
przestrzenie nie rzadko kilometrami, operuje
pojęciami i elementami jubilerskimi i aptekarskimi. Dla architekta skala operacyjna jest
olbrzymia, umysł jego, wyobraźnia jak najszerszych horyzontów myślowych i niezwykłej śmiałości – nie ma w tej pracy miejsca
na bojaźń przed „niewykonalnem” – zadanie
i każdy pomysł nigdy nie jest za ryzykowny
i za wielki. Konieczność obejmowania myślą
i duchem olbrzymich porcyj surowcowych,
ich sumowania, sklejenia, skojarzenia po to,
by wyciąć z chaosu mały kształt pożądany, urabiają w architekcie herosa, zdolnego
w mgnieniu oka objąć, zrozumieć i odczuć
świat cały, poznać go i przeczuć, i musi być
tak silny, by żaden z elementów twórczych,
żaden z twórczych surowców, jaki wciąż
czerpie ze świata przyrody, natury, techniki,
poezji i prozy zarazem, z powietrza i ziemi,
wody i ognia, opoki i obłoków – nie mógł wypaść mu z kształtotwórczej dłoni, by zarazem
był obrobiony przezeń oddzielnie i w najniemożliwszych połączeniach i związkach,
posuwany, przestawiany z całą swobodą,
a jednocześnie z niezachwianą, niewzruszoną
statecznością i trwałością.
Kiedy wyobrazimy sobie kawalerzystę,
który równocześnie musi panować nad koniem, karabinem, lancą, szablą i wszystkie te
instrumenty nastroić do wspólnej gry tak, by
osiągnąć cel zamierzony, to będzie to jakby
słaboprocentowy przykład tego jak precyzyjną, skoordynowaną, wytężoną – pełną
zapału i porywu i chłodnego, trzeźwego obliczenia i panowania nad sobą samym przede
wszystkim – jest jego praca.
Te wszystkie właściwości, te trudności
i ta jubilerskość sprawia, że architekt stanowi

odrębny zupełnie typ człowieka, człowieka
o tak bogatym i absorbującym s p o s o b i e
życia, jak prawie nikt inny w zwykłym ludzkim życiu. Ducha architekta można porównać z duchem wielkich władców, zdobywców,
odkrywców i eksploresów. Jest to „perpetuum mobile” twórczości, jest on twórczy zawsze, nawet wtedy gdy „próżnuje”. Architekt
pogrążony w zadumie, to twórca koncepcji,
jego sen – to wizje sferyczne i bryłowe, wypoczynek jest z reguły zamaskowaną, intensywną pracą – wówczas bowiem przeważnie
powstają „projekty” projektów. Plan, rysunek, kompozycja, przeniesiona na papier,
skonkretyzowana, stanowi jakby „projekcję”
projektów, które nieprzerwanym korowodem
przesuwają się wciąż pod czaszką, wypełniając doszczętnie wszystkie zakamarki mózgu,
serca i duszy. To są najaktywniejsi ludzie na
ziemi, bo pracują bezustannie. Świat cały
i zjawiska widzą w specyficzny, konstruktywny ultra plastyczny sposób, uboga ludzka
trójwymiarowość jest uprzykrzoną tamą dla
jego wypowiedzenia się. To co architekt wypuszcza, jako dzieło rąk – (projekt, kompozycja, czy rysunek roboczy) stanowi drobną
cząstkę tego wspaniałego obrazu, jaki mu
tkwi w oczach i w świadomości. Stąd wypływa wieczne skłócenie z samym sobą, uprzykrzone poczucie ubóstwa swych ludzkich
środków dla wypowiedzenia się całkowitego,
męka niemowy, udręka „niewyżycia się” artystycznego i tyraństwo słabych, możliwych
środków realizacyjnych nad potęgą żywiołowych, wulkanicznych ogni, przepalających,
nękających wiecznie głodną, wiecznie wyrywającą się z pęt niedoskonałości materii
wyobraźnią.
Sztuką sztuk, „nadsztuką” jest architektura, a jednak są ludzie, którzy twierdzą,
że jest ona czymś niższym, niż sztuki t. zw.
„czyste” – że jest rzemiosłem i rzemieślnictwem. A tymczasem architektura jest wszystkim i wszystkich innych sztuk używa jako
siły pomocnicze zaledwie. A przy tym jest
sztuką ścisłą i tak niesłychanie precyzyjną,
jak kompozycja wszechświata i tak trzeźwą,
jak matematyka i astronomia. Twórcy swemu daje sensacje różnorakie, od optycznych
do dźwiękowych – jest bowiem i muzyką
w swoim rodzaju. O muzyce architektury
– innym razem.

Jerzy Sosnkowski, inż. arch.

ŹRÓDŁO: KURJER WARSZAWSKI nr 11/11/1938 (PISOWNIA ORYGINALNA)
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1866 i 1874, Warszawa: ponowne
nieudane próby rozwoju środowisk
technicznych
Tymczasem w Kongresówce nie ustawały próby powołania stowarzyszeń technicznych, które jednak pojawiały się tak niespodziewanie,
jak szybko znikały. Rozwój przemysłu, który
miał miejsce w latach 70. XIX wieku ściągał
do wielkich ośrodków miejskich młodych inżynierów, techników wszelkich zawodów i architektów-budowniczych. Stąd w Królestwie
Kongresowym pojawiało się coraz więcej młodych ludzi o wykształceniu technicznym, którzy odczuwali potrzebę zrzeszenia się w celu
wymiany doświadczeń i poglądów. Próbowano powołać w Warszawie pismo Przegląd
Techniczny, najpierw w roku 1866 a następnie
w 1874, ale próby te zakończyły się fiaskiem
z powodów politycznych. Podobnie jak próby
powołania Towarzystwa Technicznego w Warszawie. W efekcie Przegląd Techniczny zaczął
ukazywać się w Krakowie i przez długie lata
był opoką publicystyczną wszystkich polskich
środowisk technicznych. W tym również dla architektów ponieważ w piśmie pojawił się specjalny dział architektoniczny – najpierw w co
drugim numerze, następnie regularnie w każdym wydaniu Przeglądu.

1877, Kraków i Lwów: inicjują przełom,
powstają dwa Towarzystwa Techniczne
To, co nie udało się w zaborze rosyjskim, powiodło się w zaborze austriackim – w 1877
roku powstały tam prawie jednocześnie dwa
odrębne Towarzystwa Techniczne, w Krakowie i we Lwowie.
Jesienią 1876 roku zebrała się we Lwowie
grupa 22 polskich inżynierów (przeważające
były środowiska inżynierów kolejnictwa – 10
osób, i architektów – 4 osoby), która postanowiła założyć nowe stowarzyszenie o nazwie
„Towarzystwo Ukończonych Techników”. Statut zatwierdzono 22 marca 1877 roku, a pierwsze zebranie odbyło się 30 maja 1877 roku (było
wtedy już 85 członków). Towarzystwo starało
się podkreślać swój związek z Politechniką
Lwowską, zatem z chwilą zmiany nazwy uczelni (na Cesarsko-Królewską Szkołę Politechniczną we Lwowie) TUT również zmienił nazwę
(22 czerwca 1878 r.) na „Towarzystwo Politechniczne we Lwowie”.
Krakowskie środowisko techniczne nie było
tak liczne jak lwowskie (w roku 1880 szacuje się
je na ok. 200 osób, a w 1910 na 400 osób). Można powiedzieć, że Krakowskie Towarzystwo
Techniczne powstało, jakby zainicjowane przez
środowisko szczecińskie. Otóż inicjatorem założenia KTT, był przybyły ze Szczecina Maciej
Moraczewski, wspierany przez inżyniera cy-
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wilnego Antoniego Łuszczkiewicza. Pierwsze
zgromadzenie Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego odbyło się 15 maja 1877 roku.
W chwili założenia KTT liczyło 37 członków.
W poczet Towarzystwa przyjmowano absolwentów politechnik lub równorzędnej uczelni
oraz absolwentów wyższej szkoły przemysłowej z minimum czteroletnim stażem zawodowym [7]. Obydwa towarzystwa, tak lwowskie,
jak krakowskie, powołały biblioteki gromadzące systematycznie księgozbiór techniczny
i czasopisma oraz organizowały szereg odczytów mających na celu wymianę doświadczeń
i podniesienie poziomu społeczeństwa. Tuż po
powstaniu KTT, Towarzystwo Politechniczne
we Lwowie zaproponowało połączenie obu
stowarzyszeń, ale krakowianie z obawy przed
dominacją liczniejszego środowiska lwowskiego odmówili. Organem TUT był miesięcznik
„Dźwignia”.

1881, Warszawa: środowisko
warszawskie znajduje sposób na
prowadzenie działalności technicznej
w Resursie Obywatelskiej
Tymczasem w Warszawie, mimo nieudanych
prób powołania Towarzystwa Technicznego (podobnie jak każdej innej organizacji), nie
ustawały cotygodniowe zebrania w Resursie
Obywatelskiej pod wodzą Jakuba Spornego.
Był to sposób środowiska warszawskiego na
„obchodzenie” zakazu władz. Z inicjatywy
Spornego wszyscy stołeczni współpracownicy
Przeglądu Technicznego, wstąpili w 1881 roku,
w szeregi członków Resursy Obywatelskiej
i rozpoczęli tam cotygodniowe zebrania. Grupa
nie mogła występować oficjalnie, prowadzono
jednak odczyty i referaty, które drukował krakowski Przegląd Techniczny. Był to pierwszy
formalny zalążek późniejszych stowarzyszeń
technicznych w Warszawie i zarazem (poprzez
udział budowniczych i architektów) warszawskich stowarzyszeń architektonicznych.

1882, Kraków: pierwszy zjazd
Techników Polskich
Na początku lat 80. XIX wieku w czterech ważnych miastach leżących na ziemiach polskich
działały już zorganizowane w różne formy
środowiska techniczne (we Lwowie, Krakowie,
Poznaniu i nieformalnie w Warszawie). W środowisku lwowskim powstał więc pomysł, aby
zorganizować zjazd środowisk technicznych
tych ośrodków. Towarzystwo Techniczne we
Lwowie rozesłało do innych dzielnic program,
a utworzony w Krakowie komitet organizacyjny – zaproszenia. Na zorganizowany we wrześniu 1882 roku zjazd przybyło do Krakowa 320
uczestników.

Delegaci szybko zorientowali się, że istnieje przepaść pomiędzy ośrodkami ukształtowanymi w z różnych tradycjach w zależności
do zaboru, ale dostrzegali też znaczenie spotkania jako inauguracji nowych kontaktów,
wymiany doświadczeń oraz przyszłej współpracy. Podczas mowy zamykającej to pierwsze spotkanie środowisk technicznych, prezes
zjazdu Roman baron Gostkowski tak określił
jego rezultaty: „Zrobiliśmy teraz tylko tyle, że
wskazaliśmy materiał surowy na ów pług, którym orać mamy. Pracujemy więc nie dla nas, nie
dla dzieci naszych, nie dla wnuków, ale dla pokolenia czwartego”.

1884, Warszawa: powstaje oddział
warszawski Towarzystwa Popierania
Przemysłu i Handlu
Minęło już dwadzieścia lat od upadku Powstania Styczniowego a mimo to władze carskie nie
wydawały zezwolenia na powoływanie żadnych stowarzyszeń w Kongresówce. Restrykcje dotyczyły wszystkich środowisk. Można
było uzyskać wtedy jedynie zgodę na działanie
w ramach powstałego w Rosji od 1867 roku
Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu
z Rosją, którego nazwa w innej wersji brzmiała:
Rosyjskie Towarzystwo Popierania Przemysłu
i Handlu. W Polsce potocznie i nawet w prasie
nie używano ani końcówki „z Rosją” ani przedrostka „Rosyjskiego”, lecz i tak żadne środowiska długo nie były zainteresowane działalnością w towarzystwie o takiej nazwie, mimo, że
np. pozwolenie na uformowanie oddziału warszawskiego wydano już w 1873 roku.
Chęć spotykania się w celu wymiany doświadczeń i dyskutowania o problemach środowiskowych powodowała, że nadal szukano realnej formy do urzeczywistnienia tych aspiracji
i ostatecznie potrzeba przeważyła. Na terenie
Królestwa zaczęły więc powstawać oddziały
TPPH. Pierwsze w 1883 roku – w Łodzi i w Tomaszowie. Wreszcie pod przewodnictwem
Władysława Kiślańskiego, znanego inżyniera
i działacza warszawskiego (również dyrektora
warszawskich tramwajów konnych), na wstępnym zebraniu 11 stycznia 1884 roku uchwalono
powstanie oddziału warszawskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu i w ciągu
kilku dni zapisało się do niego ok. 200 osób
(pod koniec 1884 roku liczba członków wynosiła około 400 osób). Na pierwszym zebraniu
ogólnym 13 marca 1884 uchwalono powołanie
pięciu sekcji towarzystwa, a poprzez udział
w nich wielu techników – ciężar spotkań środowisk technicznych (a w tym architektoniczno-budowlanych) szybko zaczął przenosić się do
TPPiH. Zwłaszcza, że z powodu choroby Józefa
Spornego a następnie jego śmierci w 1888 r.,
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Widokówka i znaczek okolicznościowy z okazji Wystawy Architektury i Wnętrz w Krakowie, 1912

spotkania w Resursie stawały się coraz rzadsze. Doprowadziło to w efekcie (29 grudnia
1888 roku) do zawiązania przy III Sekcji TPPiH
kółka technicznego. Używano nazwy „koło” lub
„grupa” czy „oddział techniczny”, ale były one
nazwami nieformalnymi określającymi grupę
techników działających przy Sekcji Górnictwa.
Dopiero w 1890 roku dokonano reorganizacji
TPPiH i wyłoniono Sekcję Techniczną, używając od 1893 roku wymiennie (co wiemy z prasy)
określeń „Sekcja I Przemysłu Technicznego”
lub „Sekcja Techniczna Warszawska”. Szybko
rosła liczba członków Sekcji Technicznej – już
w marcu 1889 roku liczyła około 100 członków,
z których 50 uczestniczyło regularnie w jej posiedzeniach.

1886, Poznań: zaczyna się tworzyć
ugrupowanie techniczne wokół
Napoleona Urbanowskiego
Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk działający od 1857 roku, podjęli próbę zorganizowania środowiska technicznego
i z inicjatywy Napoleona Urbanowskiego oraz
Jana Rakowicza utworzyli na początku 1886
roku Towarzystwo Techniczne Poznańskie, które przestało istnieć już rok później. Członkowie
TTP weszli wtedy w skład Wydziału Przyrod-

niczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To właśnie architekci, inżynierowie
i technicy należący do WPPTPN mieli doprowadzić do utworzenia w 1907 roku Towarzystwa
Techników Polskich w Poznaniu, które stało się
później zalążkiem działań poznańskich stowarzyszeń architektonicznych.

1886, 1894 Lwów, 1899 Kraków:
kolejne zjazdy środowisk technicznych
– technicy lwowscy nadają rozpęd
środowiskom na ziemiach polskich
Środowiska techniczne (do których należeli również architekci i budowniczowie) powoli zaczynały znajdować wspólne płaszczyzny działań.
Towarzystwo Politechniczne we Lwowie w roku
1884 wydało Mały Słownik Kolejowy. Było to
pierwsze wydawnictwo, które miało na celu
ujednolicenie we wszystkich trzech zaborach
słownictwa technicznego, które do tej pory
rozwijało się niezależnie w oparciu o języki zaborców. W roku 1886 miał miejsce we Lwowie
II Zjazd Środowisk Technicznych, na który przybyło około 200 uczestników. Następny III Zjazd
Techników (zorganizowany ponownie przez
środowisko lwowskie) odbył się we wrześniu
1894 roku. Tym razem wzięło w nim udział ponad 400 uczestników, zorganizowanych na czas
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obrad w 10 grup roboczych. We wrześniu 1899
obradował IV Zjazd Polskich Techników, tym
razem w Krakowie. Wzięło w nim udział ponad
400 delegatów z ziem polskich i obradowało
osiem sekcji branżowych. To właśnie w trakcie
prac tych grup roboczych, które powoływano
w trakcie zjazdów, powoli zaczęła klarować się
potrzeba wyłonienia niezależnej grupy architektoniczno-budowlanej. Zbiegło się to też z gwałtownym rozwojem budownictwa, który miał
miejsce w końcowych latach XIX wieku.

1898, Warszawa: powstaje
Stowarzyszenie Techników
Wreszcie, w roku 1898 warszawskie środowisko techniczne znalazło formułę powołania
swojej organizacji, jako klubu ze wstępem
ograniczonym kwalifikacjami naukowymi(!).
W ten sposób powstało Stowarzyszenie Techników, rozwijające się się równolegle z Sekcją Techniczną krakowskiego Towarzystwa
Technicznego, która już wcześniej działała
w Warszawie. Warszawskie Stowarzyszenie Techników szybko wysunęło się na czoło
polskich organizacji technicznych i zdystansowało również Lwów. Już na zebraniu ogólnym
(11 stycznia 1899 r.) przyjęto 311 osób, a 13
kwietnia 1899 następne 93 osoby. W końcówce roku 1899 ST liczyło 497 członków, a pod
koniec 1914 roku już 1703 członków (!) Utworzono też różne koła i wydziały robocze w ramach ST, których liczba sprowokowała nawet
dyskusje, czy aby ST przyzwalając na to, nie
dąży do zróżnicowania środowiska zamiast je
jednoczyć.
Krakowski „Przegląd Techniczny” został
przemianowany z miesięcznika na dwutygodnik, a następnie na tygodnik i stał się organem
obu warszawskich stowarzyszeń techników.

1898, Warszawa: powstaje pierwsze
stowarzyszenie grupujące tylko
architektów „Delegacja Architektów”
przy Sekcji Technicznej Towarzystwa
Popierania Przemysłu i Handlu
W maju 1897 roku w warszawskim tygodniku
„politycznym, społecznym i literackim Prawda”, w dziale „Życie społeczne”, ukazał się
niepodpisany artykuł „Dla okiełzania spekulacyi” [8]. Jego anonimowy autor zauważa, że
w wyniku postępującego rozkwitu rynku budowlanego 50 warszawskich techników-budowniczych (mowa rzecz jasna o architektach
– przyp. aut.) wykonało w zeszłym sezonie
(1896 roku) 1065 projektów budowli, a niektórzy są autorami ponad 150 projektów. Autor artykułu wskazuje, że ponieważ budowniczowie
pracują zwykle sami (ewentualnie z pomocą
jednego lub dwóch rysowników) nie jest moż-
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liwe aby samodzielnie wykonywali te projekty
i przypuszcza, że realizują je budowniczowie
bez uprawnień gubernialnych, a uprawnieni
budowniczowie jedynie je podpisują, co prowadzi do obniżenia jakości powstających w Warszawie budynków. To właśnie przy lekturze tej
publikacji, po raz pierwszy poczułem swoiste
déjà vu, czując się jakbym czytał współcześnie
napisany artykuł roztrząsający problematykę
podpisywania projektów przez uprawnionych
projektantów tym architektom, którzy nie są
członkami IARP.
W dalszej części swojego artykułu, autor
przedstawia pomysł budowniczego Bronisława
Rogóyskiego, zaprezentowany na posiedzeniu
Sekcji Technicznej Towarzystwa Popierania
Przemysłu i Handlu, aby powołać przy Sekcji
Technicznej „oddział architektoniczny”, który zająłby się kontrolą stanu rzeczy. Artykuł
wspomina również, że [pisownia oryginalna]
„dla opracowania zasad takiego stowarzyszenia sekcya już wybrała komisyę”.
W ten sposób, z inicjatywy 52 warszawskich budowniczych, powołano do życia w dniu
21 stycznia 1898 roku, Delegację Architektoniczną jako część Sekcji Technicznej działającej przy Towarzystwie Popierania Przemysłu
i Handlu, czyli pierwsze stowarzyszenie na
ziemiach polskich, składające się wyłącznie
z architektów [9]. Na prezesa wybrano Kazimierza Loewe, na wiceprezesa Władysława
Marconiego, a sekretarzem został Bronisław
Rogóyski 5 .
Delegacja Architektoniczna działała 6 lat
i przez ten okres ogłosiła 10 konkursów. Ale
działalność DA nie ograniczała się tylko do
organizowania konkursów. Członkowie zajmowali się referatami, opiniami oraz powołali szereg inicjatyw. Najstarszą odnalezioną
wzmianką o działalności Delegacji Architektonicznej jest informacja o „posiedzeniu dnia 24
marca 1899 roku” kiedy DA „przyjęła i zaleciła
do stosowania w praktyce przekroje normalne drzewa budowlanego” z inicjatywy arch.
Czesława Domaniewskiego [10]. Następnym
śladem działalności warszawskiej Delegacji
Architektonicznej, który udało się odnaleźć był
ogłoszony w lipcu 1899 roku „I konkurs DA na
projekt czynszowego domu mieszkalnego przy
zbiegu ulic Chmielnej i Zielnej w Warszawie”
[11]. W 1901 DA ogłosiła „Prawidła Konkursów
Architektonicznych” opracowane przez arch.
arch. Józefa Dziekońskiego i Czesława Domaniewskiego [12]. „Prawidła” wspominały też
o pewnych zależnościach etycznych pomiędzy
architektami i stały się pierwowzorem opracowywanych w przyszłości zasad etyki architektów i zasad organizowania konkursów architektonicznych.

1900, Kraków: ukazuje się „Architekt”
– pierwsze na ziemiach polskich pismo
o architekturze i dla architektów
Krakowskie Towarzystwo Techniczne odmówiwszy połączenia organizacji technicznych
Krakowa i Lwowa zaczęło wydawać w 1880
roku „Czasopismo Techniczne”. Umowa będąca wynikiem zjazdu techników w 1882 roku,
aby środowiska krakowskie i lwowskie od
1883 roku wydawały wspólnie „Czasopismo
Techniczne”, została zerwana przez Kraków
w roku 1889. Zaczęto wtedy wydawać w Krakowie „Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego”, które ukazywało się do
1899 roku.
W kwietniu 1900 roku w Krakowie ukazał
się „Architekt”, czyli pierwsze czasopismo na
ziemiach polskich o sprawach architektów i architekturze. Pismo wychodziło do 1915 roku,
aby po przerwie reaktywować się znowu w latach 1915-1926 i po następnej przerwie w latach
1929-1932. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 2600 egzemplarzy, później nakład wahał
się on pomiędzy 700 a 1000 egz., a ostatni numer wydano w 850 egzemplarzach. W czasopiśmie od początku publikowano również teksty architektów warszawskich, który nie mieli
swojego pisma aż do 1925 roku kiedy powstał
tytuł „Architektura i Budownictwo”.

1904, Warszawa: powstaje
warszawskie Koło Architektów
Na przełomie 1903 i 1904 roku Delegacja Architektów przekształciła się w warszawskie
Koło Architektów, przenosząc się przy okazji
z TPPiH do warszawskiej Sekcji Technicznej
krakowskiego Towarzystwa Technicznego.
Ponieważ w roku 1906 warszawska Sekcja
Techniczna postanowiła zajmować się tylko sprawami przemysłowymi, warszawskie
Koło Architektów przeniosło się ponownie (15
czerwca 1906 r.), tym razem do warszawskiego
Stowarzyszenia Techników.
Koło Architektów było jednym z 22 „kół”
i „wydziałów” działających przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. W 1907 roku
liczyło 50 członków i ich liczba powoli, lecz
stale rosła [13]. Koło stawiało swoim potencjalnym członkom wysokie wymagania – kandydat musiał mieć wyższe wykształcenie architektoniczne i mógł starać się o wstąpienie
do koła nie wcześniej niż rok po ukończeniu
studiów, a wstępując musiał uzyskać poparcie dwóch członków Koła. Koło Architektów,
wkrótce po swoim ukonstytuowaniu w Stowarzyszeniu Techników, wystąpiło z pomysłem stworzenia własnej niezależnej organizacji architektów (upatrzono nawet siedzibę
takiej organizacji w domu Książąt Mazowiec-
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kich w Warszawie). Prace nad nowym statutem przerwała jednak wojna.
Na przełomie lat 1903-1904 Koło przejęło
zadania Delegacji Architektonicznej organizując nadal konkursy (i kontynuując ich numerację cyframi rzymskimi) oraz odczyty i szeroko
pojęte prace nad budownictwem. Delegacja
Architektoniczna w latach 1898-1903 zorganizowała 10 konkursów (numerowanych I-X),
a Koło Architektów w Warszawie w latach
1903-1919, następne 60 (numerowane cyframi XI-LXX).

1906, Londyn: nieoficjalny udział Polski
w VII Międzynarodowym Kongresie
Architektów
Wpływ na rozwój polskich organizacji architektów miał również udział polskich architektów w międzynarodowych kongresach architektonicznych. Inauguracją tych wyjazdów był
udział warszawskiego architekta Tadeusza
Szaniora w VII Międzynarodowym Kongresie
Architektów w Londynie, który miał miejsce
w 1906 roku. Szanior wybrał się na kongres
spontanicznie i prywatnie. Miał też tyle fantazji, że zarejestrował się jako delegat z miasta „Warsaw” z kraju o nazwie „Poland”. Jak
pisze w swoim wspomnieniowym eseju [14]
przytaczając tę sytuację: „(...) Anglicy jakoś
nie zauważyli, że takiego kraju nie było wtedy
na mapie a delegacja rosyjska na szczęście nie
zaprotestowała (...)”. W efekcie arch. Tadeusz
Szanior, został jedynym delegatem z nieistniejącej formalnie, egzotycznej wtedy Polski
na około 150 uczestników kongresu z całego
świata.
W taki oto sposób Polska zainaugurowała swój udział w międzynarodowych spotkaniach architektów. Ponieważ sprawa udziału
Polaków w Międzynarodowych Kongresach
Architektów wzbudziła duże zainteresowanie
wśród architektów, postanowiono postarać
się o stworzenie delegacji reprezentującej trzy
zabory na następny VIII Kongres Architektów,
który miał się odbyć w Wiedniu w 1908 roku.

1907, Warszawa: Koło Architektów
ogłasza Obowiązki Zawodowe
Architekta
W 1907 roku warszawskie Koło Architektów
ogłosiło (uchwałą z dnia 24 czerwca 1907
roku) Obowiązki Zawodowe Architekta. Był
to przełomowy dokument ustalający relacje
architektów z klientem oraz relacje między
architektami. Po raz pierwszy pojawia się
w tym dokumencie oficjalna definicja zawodu
architekta: „Architekt jest artystą tworzącym
budowle”, co było też pierwszą formalną próbą uregulowania wizerunku przedstawicieli

ŹRÓDŁO: Przegląd techniczny nr 21/1897
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naszego zawodu. W tym samym roku Koło
przygotowało również projekt prawa budowlanego i uchwaliło odezwę, nawołującą aby we
wszystkich ośrodkach organizowały się „kółka architektów”. Odpowiedziało na nią środowisko lwowskich architektów tworząc Koło
Architektów Polskich we Lwowie.

1907, Poznań: powstaje
Stowarzyszenie Techników w Poznaniu
Stowarzyszenie Techników w Poznaniu powstało 22 listopada 1907 roku. W 1911 r. zmieniono jego nazwę na Stowarzyszenie Techników Polskich. Od tej daty zaczął się stały
napływ członków przechodzących z Towarzystwa Technicznego TPN, które było najsilniejsze w latach 1916-1918.

1908, Wiedeń: udział Polaków
w VIII Międzynarodowym Kongresie
Architektury
Rok 1908 był przełomowy dla polskich architektów. Towarzystwo Techniczne otrzymało zaproszenie na VIII Międzynarodowy Kongres Architektów w Wiedniu, który odbył się w dniach
18-24 maja 1908 roku. Polscy architekci wysłali
30 delegatów (12 pochodziło z Warszawy, pozostali z Galicji i Wiednia). Podczas kongresu
zostały poruszone wszystkie sprawy istotne
dla europejskich środowisk architektonicznych.
Omawiano też kwestię potrzeby powołania Izb
Architektów, które wspólnie z rządami krajów,
w których miałyby działać, dbałyby o poziom
i jakość, tak środowisk architektonicznych jak
również architektury.
Architekt z Wiednia, Ludwig Baumann wygłosił podczas Kongresu referat pt. „Ochrona
państwowa tytułu architekta”. Autor uważał,
że to wyłącznie(!) Izba Architektów powinna być uprawniona do nadawania tytułu architekta i zezwalania na wykonywanie tego
zawodu. Nieistotnie było dla prelegenta, czy
adept architektury ma kwalifikacje wynikające
z ukończenia szkoły architektonicznej czy z indywidualnej praktyki zawodowej. Jedyną możliwością uzyskania tytułu architekta miałaby
być kwalifikacja i egzamin przed komisją Izby
Architektów. A dopiero po pozytywnej weryfikacji, nadanie tytułu.
Baumann tak motywował swój wniosek
w referacie [pisownia oryg.]: „Zawsze pojawiać
będą się jednostki, których przyrodzone zdolności skierują się ku twórczości architektonicznej,
które jako samouki przyswoją sobie wiadomości
techniczne i w praktyce dokonają rzeczy doskonałych, nawet wzorowych na polu architektury.
I miałyżby te jednostki pozbawionemi być charakteru i tytułu architekta tylko dlatego, że nie
odbyły przepisanych studyów i nie mają dyplo-
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mu? Albo czyż są już zupełnymi architektami
ci, którzy z wielką pilnością posiedli przepisaną
umiejętność, lecz nie mają talentu rysunkowego, ani zmysłu kształtu lub przestrzeni, tylko
dlatego, że im dyplom ten nadaje tytuł? (...)”
Natomiast na koniec referatu powiedział: „(...)
Tytułu Architekta nie wolno używać li tylko na
podstawie ukończonych studyów, lub nabytych,
albo w siebie wmówionych artystycznych wiadomości – on ma służyć tylko tym, którzy na
podstawie udowodnionej technicznej wiedzy
i artystycznych umiejętności, wreszcie na podstawowe obowiązki praktyki zostali do tego
uprawnienie przez państwo i architektoniczną społeczność (Izby Architektów), przy czem
pierwszym warunkiem tego uprawnienia ma
być to, by zawodem uprawnionego był wyłącznie zawód architekta (...)”.
Referat spotkał się z żywym przyjęciem.
Środowisko warszawskie było jednak za wariantem (co objawiło się wkrótce w powstałym statucie Izby Architektów) aby podstawą
wiadomości adepta architektury była najpierw
uczelnia architektoniczna, później praktyka
zawodowa a na koniec egzamin przez komisją
Izby Architektów. Jednocześnie pomysł aby to
tylko Izba (a nie uczelnia) nadawała tytuł, został przez polski statut Izby podtrzymany.

1908, Warszawa, Lwów, Kraków:
Delegacja Architektów Polskich
stowarzysza Koła Architektów we
Lwowie i Warszawie oraz architektów
z krakowskiego Towarzystwa
Technicznego
Pierwszy Zjazd Delegatów Kół Architektonicznych Polskich miał miejsce w Krakowie
w grudniu 1908 roku. Uczestniczyło w nim
25 delegatów – 7 osób reprezentowało Koło
Architektów w Warszawie, 8 osób Koło Architektów we Lwowie, oraz 7 osób Towarzystwo Techniczne w Krakowie (Koło Architektów w Krakowie jeszcze nie było zawiązane).
Obecny był też przedstawiciel architektów
poznańskich, który pojawił się na zjeździe
nieformalnie (powołanie w tym czasie Koła
Architektów w Poznaniu nie było jeszcze możliwe ze względów politycznych, polscy architekci w Poznaniu nie mieli prawa do projektowania budynków użyteczności publicznej a za
udział w organizacjach groziło im wydalenie
z miasta). Dodatkowo w zjeździe uczestniczył
przedstawiciel pisma „Polska Sztuka Stosowana” oraz delegat młodzieży studiującej na
Politechnice Lwowskiej.
W relacji z przebiegu zjazdu [15] odczuwa
się pewne napięcie pomiędzy środowiskami.
Efekt zjazdu był jednak pozytywny – dążąc
do zjednoczenia środowisk architektów po-

wołano grupę o nazwie Delegacja Architektów Polskich (DAP), zrzeszającą trzy formalnie istniejące stowarzyszenia biorące udział
w zjeździe.

1910, Lwów: pierwsza wystawa
prac polskich architektów
Było to wydarzenie – mimo, że Polska wciąż
jeszcze nie istniała na mapach – środowisku
lwowskich architektów udało się zorganizować
pierwszą w historii wystawę architektoniczną polskich architektów. Wystawa, zorganizowana przez Koło Architektów polskich we
Lwowie, miała miejsce we wrześniu 1910 roku
na placu wystawowym Pałacu Sztuki (w Parku Kilińskiego). Obejmowała projekty, zdjęcia
zabytków oraz modele architektów współczesnych wystawie i architektów już nieżyjących,
oraz wydawnictwa w języku polskim z zakresu
architektury i budownictwa [16].

1909-1911, Kraków: powstaje
Koło Architektów w Krakowie
Koło Architektów w Krakowie powstało przy
Krakowskim Towarzystwie Technicznym. Nie
udało mi się ustalić dokładnej daty jego powstania. Wiadomo na pewno, że w grudniu
1908 roku podczas formowania DAP krakowskie Koło jeszcze nie istniało, natomiast było
już organizatorem Wystawy w Krakowie
w roku 1912. Podejrzewam, że zawiązane zostało najwcześniej w 1909 roku lecz nie później niż w 1911 z uwagi na czas potrzebny do
zorganizowania wystawy w roku 1912.

1911, Lublin: powstaje Towarzystwo
Techników Województwa Lubelskiego
Zebranie organizacyjne Towarzystwa Techników Województwa Lubelskiego odbyło
się 27 października 1911 roku w sali Resursy
Kupieckiej z udziałem 40 osób. Uchwalono
wówczas statut i wybrano Zarząd w składzie:
S. Sokołowski (przewodniczący), L. Hafner
(zastępca przewodniczącego), S. Moraczewski (sekretarz), F. Bańkowski, M. Dziewulski, S. Janiszewski, W. Moritz, Cz. Rakowski
i S. Terpiłowski. Wkrótce po założeniu Towarzystwa zmieniono jego nazwę na Stowarzyszenie Techników w Lublinie.

1912, Kraków: wystawa architektury
i wnętrz w otoczeniu ogrodowym
Koło Architektów w Krakowie wespół ze Stowarzyszeniem Polskiej Sztuki Stosowanej zorganizowało „Wystawę architektury i wnętrz
w otoczeniu ogrodowym” 4 , na której pokazano jak, z uwzględnieniem elementarnych warunków zdrowotnych i kulturowych,
powinny wyglądać dworek, dom robotniczy
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i zagroda włościańska. Wystawa odbyła się
w okresie maj-październik 1912 roku. Towarzyszyła jej seria wydanych specjalnie na tą
okazję pocztówek i znaczek okolicznościowy.

raty o potrzebie unormowania statusu zawodu
architekta. W efekcie niezręczność przerodziła
się w akceptację projektu i zakończyła powołaniem Komitetu Wykonawczego, który miał
opracować docelowy statut Izby Architektów.

1915, Warszawa: powołany zostaje
Wydział Architektury na Politechnice
Warszawskiej

1920, Poznań: powstaje Stowarzyszenie
Inżynierów i Architektów

W 1915 roku powołano do życia Politechnikę
Warszawską oraz w ramach tej uczelni Wydział Architektury. Koło Architektów żywo
protestowało przeciwko ulokowaniu Wydział
Architektury na uczelni technicznej. Postulowano, aby architektury uczyć przy uczelni
plastycznej. Zwyciężył jednak niemiecki model edukacji i Wydział Architektury ulokowano
przy Politechnice. Warto przy okazji spojrzeć na
pierwszy program nauczania Wydziału (patrz:
ilustracja 8 ).

W kwietniu 1920 roku członkowie Stowarzyszenia Techników w Poznaniu o wykształceniu
akademickim wystąpili z ST z postanowieniem
założenia Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów. Inicjatorami tego pomysłu byli m.in.
Marian Pospieszalski, Jan Rakowicz i Kazimierz
Ulatowski. Dnia 1 maja 1920 roku odbyło się
pierwsze zebranie SIT, na którym uchwalono statut i wybrano zarząd stowarzyszenia..
W 1921 roku z SIT wyłoniło się Koło Architektów w Poznaniu.

1918, Poznań: pierwsze publiczne
zebranie Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

1922, Warszawa: pierwszy projekt
statutu polskiej Izby Architektów

Pierwsze publiczne zebranie PTPN miało miejsce 11 listopada 1918 roku. A już 18 listopada
wybrano nowy statut na mocy którego w ramach istniejącego Stowarzyszenia Techników
Polskich utworzono 8 wydziałów, z oddzielnym
zarządem i przedstawicielami w zarządzie.
Utworzono m.in. Wydział Architektów, ale też
Wydział Budowniczych i Wydział Techników
Budownictwa. Prezesem Wydziału Architektów istniejącego w ramach Stowarzyszenia
Techników w 1918 r. został Stefan Cybichowski,
a sekretarzem Adam Ballenstedt. Członkowie
Wydziału Architektów brali udział w organizowaniu polskiej administracji w 1919 roku.

1919, Warszawa: pierwszy Zjazd
Architektów Polskich, krótko po
odzyskaniu niepodległości
Już w kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości, miał miejsce w Warszawie w 1919 roku,
pierwszy Zjazd Architektów Polskich. Podczas
zjazdu przedstawiony został wstępny projekt
organizacji Izby Architektów, przygotowany
przez Koło Architektów w Warszawie. Prezentacji projektu statutu Izby dokonał prezes Koła Architektów w Warszawie, arch. Franciszek Lilpop.
Jak donosił Przegląd Techniczny [17] referat Lilpopa nie był znany przed wygłoszeniem
innym środowiskom poza warszawskim. Ani
Koło Architektów w Krakowie ani Koło Architektów we Lwowie nie zapoznały się przed
zjazdem z projektem statutu Izby. Można się
tylko domyślać powodów takiego zdarzenia.
Ta niezręczna sytuacja nie wywołała jednak
sprzeciwów, ponieważ tak środowisko krakowskie jak i lwowskie miały przygotowane refe-

„Projekt statutu Izby Architektów” powstał po
trzech latach prac Komitetu Wykonawczego
Pierwszego Zjazdu Architektów, w pierwszej
połowie 1922 roku (dokument opublikowano w czasopiśmie „Architekt”, 1922 r., zeszyt
3/4) Pierwszy punkt projektu głosił: „Tytuł
architekta jest nadawany wyłącznie przez Izby
Architektów i korzysta z opieki prawa w myśl
niniejszej ustawy”. Dalej punkt drugi głosił, że
architektem może zostać każdy (niezależnie
od płci) kto: „ukończył całkowicie studia architektury w akademii lub na politechnice krajowej,
odbył aplikację, złożył przyrzeczenie stosowania się do kodeksu architektów, złożył egzamin
praktyczny oraz jest pod względem moralnym
nieposzlakowany”.
Pozornie niewinne sformułowanie „pod
względem moralnym nieposzlakowany” miało
duże znaczenie, ponieważ wśród architektów
pracujących wówczas w urzędach panowało
szerokie łapówkarstwo czym brzydzili się architekci uprawiający „wolny zawód”. Wspomina o tym w swoim eseju arch. Zdzisław
Mączeński [18]. Należy zwrócić uwagę, że kierunek statutu Izby Architektów nie poszedł
dokładnie w stronę poglądów arch. Ludwiga
Baumanna, wygłoszonych w referacie na kongresie w Wiedniu w 1908 roku. Przyjęto jako
podstawę wykształcenie adepta architektury
na wyższej uczelni architektonicznej.
W dalszej części projektu statutu, opisane
były zasady, do których architekt jest zobligowany, zasady odbywania praktyki przez „aplikantów” (trzy lata zakończone egzaminem)
oraz zasady działania izb regionalnych (których
miało być trzy, tak aby regiony odpowiadały
terenom każdego z trzech zaborów) pod pa-

6
ZAWODY W WARSZAWIE, ROK 1750
Źródło: Gazeta Warszawska nr 130
z 15 sierpnia 1825 r., zbiory BUW

7
ZAWODY W WARSZAWIE, ROK 1829
Źródło: Kurjer Warszawski nr 27
z 28 stycznia 1829, zbiory BUW

8
PIERWSZY PROGRAM WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ, ROK 1915
Przegląd Techniczny nr 49 i 50 z 15.12.1915
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tronatem Rady Naczelnej Architektów. Statut
określał dalej działania Rady Naczelnej Architektów i sądów dyscyplinarnych.
Żywot tego projektu nie był jednak długi.
Wiemy, że jeszcze przed jego publikacją w „Architekcie” sprzeciw odnośnie powstania Izb Architektów do Departamentu Sztuki przy MWRiOP*
wnieśli studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dnia 21 czerwca 1922 roku
prezes Komitetu Wykonawczego I Zjazdu Architektów arch. Franciszek Lilpop złożył wniosek do
Departamentu Sztuki oraz Departamentu Szkół
Wyższych MWRiOP, Wydziałów Architektury
wyższych uczelni oraz Ministerstwa Robót Publicznych celem „(...) wspólnego zbadania projektu Izb Architektów i wydania o tychże projektach
zbiorowej opinii (...)” [19] i... słuch o projekcie Izby
Architektów na wiele lat zaginął.

1923, Warszawa: powstaje
Towarzystwo Urbanistów Polskich
(TUP)
Towarzystwo Urbanistów Polskich powstało
w środowisku architektów związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach późniejszych TUP był zrzeszony
w Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich
(powstałym w 1929 roku – patrz dalej).

1925, Katowice: powstaje Związek
Architektów na Śląsku
Po przyłączeniu Śląska do Rzeczpospolitej
powoli formowała się tu grupa polskich architektów, aż wreszcie dnia 21 stycznia 1925 roku
założono Związek Architektów na Śląsku.
Początki były skromne bo Związek zrzeszał
tylko 7 architektów. Założycielami byli Marian
Łobodziński, Tadeusz Łobos, Tadeusz Michlejda, Aleksander Peżański, Eugeniusz Pogoda,
Henryk Szołda i Karol Tchórzewski. Pierwszym
prezesem był znakomity architekt a jednocześnie działacz środowisk architektonicznych
Tadeusz Michejda [20].

1925, Warszawa: powołano nowe
pismo Architektura i Budownictwo
W wyniku ustąpienia prof. Władysława Ekielskiego ze stanowiska kierownika i naczelnego
redaktora krakowskiego pisma „Architekt”,
Zjazd Delegacji Architektów Polskich w listopadzie 1924 roku podjął uchwałę zobowiązującą
Warszawskie Koło Architektów do zorganizowania nowego wydawnictwa architektonicznego w Warszawie. W ten sposób powstało
pismo „Architektura i Budownictwo”, które
stało się na przełomie lat 20. i 30. agorą różnych interesujących wypowiedzi polskich ar* MWRiOP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
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chitektów. Pierwszy numer ukazał się w sierpniu 1925 roku. Było to wspólne przedsięwzięcie
grona architektów z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania i Wilna.

1926, Warszawa: powstaje
Stowarzyszenie Architektów
Polskich (SAP)
W Warszawie nadal istniało Koło Architektów, ale w 1926 powstała tu nowa organizacja – Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SAP), które zjednoczyło silną grupę zbuntowanych młodych absolwentów pierwszych
roczników Wydziału Architektury powstałej
w 1915 r. Politechniki Warszawskiej. Zaraz po
zatwierdzeniu statutu stowarzyszenia przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dnia 16
września 1926 roku ukonstytuował się Zarząd
w składzie arch. arch. Jan Stefanowicz (prezes),
Bohdan Pniewski (skarbnik) Stefan Siennicki
(sekretarz) oraz Roman Piotrowski i Aleksander Więckowski oraz zastępcy arch. arch. Maksymilian Goldberg i Lech Niemojewski [21].
Zbuntowani młodzi architekci nie chcieli
ulec wprowadzonym przez Koło Architektów
zasadom „pracowni patronackich” i dążyli do
jak najszybszego usamodzielnienia się. Członkowie SAP stali się niebawem opoką warszawskiej architektury. Nawiązywali też współpracę
z nowymi grupami twórczymi, jak „Blok” czy
„Praesens”. Początkowo relacje pomiędzy Kołem Architektów a SAP były bardzo żywiołowe.
Należy zauważyć, że pierwszym przejawem poglądów architektów związanych później z SAP
był bojkot powstałego w 1922 statutu Izby Architektów. Liczba członków SAP szybko rosła.

1926, Lublin: powstaje Koło
Architektów w Lublinie jako
koło Stowarzyszenia Techników
Województwa Lubelskiego
Po odzyskaniu niepodległości technicy lubelscy zmienili nazwę swojej formacji na Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego Lublinie. W połowie lat 20. zaczęto
organizować koła fachowe STWL i w 1926 r.
przy Stowarzyszeniu założono Koło Architektów w Lublinie, które w końcu dekady liczyło
14 członków, grupując niemal wszystkich architektów w województwie lubelskim. Jego
pracami kierowali wówczas Ignacy Kędzierski
(1926-28) i Jerzy Siennicki (1928-29). Członkowie Koła mieli skoncentrować swoją uwagę na
pracy naukowej w dziedzinie architektury oraz
czuwać nad poziomem architektury lubelskiej.
Zasługą Koła było m.in. ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na Dom Strażacki w Lublinie.
Koło Architektów wystąpiło ze stowarzyszenia w 1930 r. aby się usamodzielnić.

1926, Paryż: dalsze echa
statutu Izby Architektów
Od czasu wzmianki o potrzebie „wspólnego zbadania projektu” w roku 1922, słuch o idei powstania Izby Architektów praktycznie zaginął w publikacjach prasowych. Kilka razy tylko pojawiła
się w prasie lakoniczna wzmianka, że: „trwają
prace nad powołaniem Izby Architektów”.
Aczkolwiek... jedna z tych wzmianek, pochodząca z roku 1926, jest szczególnie interesująca. Otóż w tym właśnie roku miał miejsce
międzynarodowy zjazd CCIA (Comité Central
International des Architectes). Jego historia jest
nieco skomplikowana, więc wyjaśnijmy: przed
I Wojną Światową istniał Stały Międzynarodowy Komitet Architektów (Comité Permanent
International des Architectes – CPIA), którego
funkcją było organizowanie Międzynarodowych Kongresów Architektów. Po wojnie ze
względu na brak w składzie Niemiec i Austrii
komitet zmienił nazwę na CCIA. W roku 1926
postanowiono zaprosić Niemcy i Austrię, aby
ponownie wstąpiły do tej organizacji co pozwoliłoby wrócić do starej jej nazwy. W tym celu
w listopadzie 1926 roku zorganizowano w Paryżu ostatni zjazd CCIA celem przekształcenia
się ponownie w CPIA.
Delegatem na zjazd CCIA ze strony Polski
był polski architekt Alfons Gravier. Sprawozdanie naszego delegata z obrad odrodzonej
CPIA ukazało się w grudniowym numerze
czasopisma „Architektura i Budownictwo”.
Dowiadujemy się z niego, że w planach na organizowany w 1927 roku Kongres Architektów
w Hadze znajdował się m.in. punkt o krytyce
ustawodawstwa polskiego szczególnie odnośnie praw architektów w Polsce. Gravier
relacjonował, że ogólną opinią międzynarodowych środowisk architektonicznych jest
pogląd, że tylko powołanie Izb Architektów
może uregulować szereg spraw, z którymi
borykali się wtedy architekci. Chodziło m.in.
o konkursy, w których uczestniczyli młodzi
architekci mimo braku autoryzacji tych konkursów przez Towarzystwa Architektoniczne,
oraz o rozluźnienie stosunków koleżeńskich
wśród architektów. Nasz delegat relacjonował
dalej, że jego opowieść o pracach nad polską
Izbą Architektów spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wspomina, że delegaci różnych
krajów dopytywali się o szczegóły prac.
Zainteresowanie koncepcją polskiej Izby
Architektów doprowadziło do tego, że Societe des Architectes Diplome par Gouvernemont
Francaise, poprosiło arch. Graviera o wygłoszenie specjalnego referatu na ten temat, a efektem referatu była prośba o „spieszne przesłanie projektu statutu izb architektów w Polsce”
wyjaśniając, że „(...) Francuzi natychmiast będą
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się starać o utworzenie ich [tzn. Izb Architektów
– przyp. aut.] we Francji (...)” [22].
No cóż... szukamy dzisiaj dojrzałych wzorów
w krajach Wspólnoty Europejskiej a okazuje się,
że kiedyś to na nas wzorowało się środowisko
architektów francuskich! Ze smutkiem można
tylko powiedzieć, że jest to następny dowód
na to, że zawsze byliśmy autorami świetnych
koncepcji, nawet w międzynarodowych gremiach, tylko z ich realizacją mamy problem.
Znowu mam uczucie déjà vu...

1928, Gdynia: powstaje Koło
Architektów w Gdyni
19 października 1928 r. powstało kolejne Koło
Architektów Polskich – powołane w Gdyni i grupujące początkowo tylko 8 architektów [23].
Sytuacja gdyńskich architektów była niełatwa, ponieważ wiele spraw było zadawnionych i w sprawach budowlanych panował
wtedy ogólny bałagan. Ankieta przeprowadzona przez członków Koła wykazała, że
tylko 8% z 800 projektów zatwierdzonych
w latach 1927-1932 było dziełem architektów. Reszta „projektów” była wykonywana
na podstawie ustaw pruskich, które umożliwiały „projektowanie” właściwie każdemu
murarzowi. Dlatego wielka jest zasługa tego

środowiska, które doprowadziło po kilku latach do wielu wspaniałych modernistycznych
gdyńskich realizacji

1928, Łuck: z Wołyńskiego
Stowarzyszenia Techników wyłania się
Koło Architektów w Łucku
Wołyńskie Stowarzyszenie Techników powstało w 1921 roku. Natomiast Koło Architektów
w Łucku wyłoniło się z WST dopiero w roku
1928. Koło postawiło sobie za zadanie podniesienie stanu budownictwa oraz zainteresowanie zagadnieniami budownictwa szerszych
kręgów społeczeństwa, m.in. poprzez wydawanie, w ramach „Wiadomości Technicznych”,
odrębnych zeszytów poświęconych architekturze (1929 nr 5, 1934 nr 4/5), ogłaszanie konkursów, a także wydawanie ekspertyz przez
Poradnię Architektoniczną, istniejącą przy
Kole. W 1932 r. opracowano memoriał w sprawie planów budowlanych. Wcześniej (1927-28)
członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili ankietę w sprawie budowy domów w 16 miastach
województwa wołyńskiego.
Koło Architektów przystąpiło w 1930 r. do
Delegacji Architektów Polskich w Warszawie,
a w końcu 1932 r. do Związku Stowarzyszenia
Architektów Polskich.
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1929, Kraków: powstaje
Związek Architektów Województwa
Krakowskiego
Spory jakie zaczęły narastać w Kole Architektów w Krakowie (należącym do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego) sprawiły, że
przez jakiś czas działało ono nawet bez własnego lokalu i siedziby. Ostatecznie, w wyniku
wewnętrznych nieporozumień Koło zostało rozbite i po kilku próbach w marcu 1929 r.
przeistoczyło się w „Związek Architektów
Województwa Krakowskiego” – organizację
z własnym statutem, której pierwszym prezesem został Adolf Szyszko-Bohusz. Organem
Związku stał się wznowiony w 1929 r. „Architekt”, który jednak już w 1932 r. przestał wychodzić [24].

1929-1933, Polska: powstaje
Związek Stowarzyszeń Architektów
Polskich (ZSAP)
Mimo wysiłków środowiska wciąż nie udało
się powołać Izby Architektów. Jednak cały
czas przyświecająca architektom idea aby
zjednoczyć działania i ukierunkować je wspólnie, dała wyraz na powszechnym zjeździe
architektów w Poznaniu w dniu 24 czerwca
1929 roku, kiedy postanowiono zlikwidować
Delegację Architektów Polskich (DAP) i w jej
miejsce powołać Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich (ZSAP).
Komitet organizacyjny doprowadził do
ukonstytuowania Związku w dniach 8 i 9
marca 1930 roku i zgrupowania początkowo
11 organizacji architektonicznych. Śledząc następne zjazdy ZSAP można zaobserwować, że
zapewne kryzys gospodarczy, który ogarnął
wtedy świat miał też swoje odbicie w działalności społecznej architektów.
Na III zjeździe ZSAP, który miał miejsce 18
i 19 marca 1932 roku w Warszawie członkami związku jest już 12 stowarzyszeń [25], ale
nastąpiła wśród nich rotacja W 1932 wśród
członków ZSAP nie było już Koła Architektów
w Gdyni (prawdopodobnie przeistoczyło się
w Koło Architektów Pobrzeża Morskiego) ani
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Związku Architektów Województwa Krakowskiego, które wystąpiło z ZSAP ze względu
na „różnice statutowe” jak to określił Tadeusz
Stryjeński w artykule „Kilka uwag o stanowisku zawodowem architekta” [26]. Przybyły
natomiast: Związek Architektów w Częstochowie, Sekcja Inż. Architektów przy Polskim
Towarzystwie Politechnicznym ze Lwowa oraz
Koło Architektów Pobrzeża Morskiego.
Podczas III zjazdu ZSAP uchwalono regulamin konkursów architektonicznych i urbanistycznych, który miał obowiązywać wszystkich architektów zrzeszonych w ZSAP od
1 lipca 1931 roku.
Lata 1929-1932 były szczególnie trudne dla
organizacji architektów. W wyniku wewnętrznych tarć Koła Architektów we Lwowie, Wilnie
i w Poznaniu prawie nie działały. Tę smutną
sytuację roku 1932, opisywał wspomniany wyżej artykuł Tadeusza Stryjeńskiego. Autor nawoływał w nim też, aby powołać zjazd ogólny,
który te wszystkie sprawy rozwiąże...
Podczas V zjazdu ZSAP, który odbył się
w Warszawie w dniach 26 i 27 maja 1933 roku,
w Związku zrzeszonych było 16 stowarzyszeń
architektonicznych (przy czym obecnych było
12 stowarzyszeń, a reprezentanci 4 nie dotarli na obrady). Podczas zjazdu w szeregi ZSAP
powrócił Związek Architektów Województwa
Krakowskiego. Jednym z punktów porządku
obrad było „Odczytanie i przyjęcie statutu
Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej”. Tym samym w przededniu powstania
SARP-u członkami ZSAP było 16 stowarzyszeń architektonicznych.

1934, Polska: powstaje projekt
Izby Budowlanej
Podsumowując fiasko starań DAP i ZSAP
o utworzenie Izby, Rada ZSAP zmieniła koncepcję, odstąpiła oficjalnie od prac nad Izbą Architektów i w lipcu 1934 roku opracowała projekt
Izby Budowlanej. Był to projekt uwzględniający jako członków nie tylko architektów, ale
też inne zawody związane z budownictwem.
Arch. Gustaw Trzciński tak wtedy motywował

powołanie tej formacji w artykule będącym
wstępnym komentarzem do publikacji projektu
statutu Izby Budowlanej [pisownia oryginalna
– przyp. red.]: „Projekt ten jest ostatniem ogniwem w szeregu opracowań w tej sprawie, które
składały właściwym Ministrom b. Delegacja
Architektów Polskich i Związek Stowarzyszeń
Architektów Polskich. Różni się ten projekt od
poprzednich tem, że zaniechano myśli o Izbie architektów lub Izbie inżynierów, gdyż żadna z tych
organizacyj nie obejmowałaby właściwie określonego zawodu: izba architektów pozostawiłaby poza nawiasem całe rzesze osób, posiadających uprawnienia budowlane i z uprawnień tych
w pracy zawodowej korzystających, natomiast
izba inżynierska składałaby się z ludzi o różnych
specjalnościach technicznych, wykonywujących
zawód w zupełnie odmiennych warunkach faktycznych i prawnych. Nie można mówić o zawodzie architekta, gdy poza architektem zawód
ten wykonywa i uprawniony inżynier lądowy lub
wodny, i absolwent średniej szkoły budowlanej,
i majster murarski, wreszcie człowiek bez żadnego wykształcenia zawodowego, jeżeli otrzyma
uprawnienia. Jednakże interes publiczny wymaga, ażeby wszyscy ci uprawnieni podlegali rygorom dyscypliny zawodowej, uniemożliwiającej
kłusownictwo poza organizacją. Względy te zdecydowały o wyborze koncepcji izby budowlanej,
skupiającej wszystkich uprawnionych do sporządzania projektów i kierowania robotami budowlanemi” [27]. Widać z tego uzasadnienia, że
była to próba powołania Izby zawodowej przy
znacznym kompromisie. Kompromisie, który
zdominowałby nas architektów jako środowisko, ponieważ inżynierowie jako szeroko rozumiana grupa, byli wtedy znacznie liczniejsi...
Dodatkowym wytłumaczeniem trudności
w powołaniu Izby Architektów był bałagan
prawny stworzony przez połączenie się terenu zaborów oraz pozostawienie pewnych
przepisów i nomenklatury. Wspomina o tym
w przytoczonym już artykule Tadeusz Stryjeński pisząc: „(...) pojęcia roli architekta nie są
u nas jasno sprecyzowane. Odbija się to nawet
na nomenklaturze. Dziś mamy autoryzowanych
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Zestawienie organizacji architektów do 1939 r.
data powstania
/działania

siedziba

nazwa organizacji

przed rokiem1877 1877 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1939

1

1800-1832

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Nauk*

///* przemianowane w 1808 roku
na Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

2

ok. 1850-1863

Warszawa

Nieformalna grupa zbierająca się w Resursie Obywatelskiej

///*grupa działa przy „Pamiętniku Sztuk Pięknych”
a następnie przy „Dzienniku Politechnicznym”

3

1857

Poznań

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

4

12.1862

Lwów

Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania
Wiadomości Technicznych , Przemysłowych i Przyrodniczych

5

22.03.1877

Lwów

Towarzystwo Ukończonych Techników
przemianowane na Towarzystwo Politechniczne we Lwowie

22 228

6

15.05.1877

Kraków

Krakowskie Towarzystwo Techniczne

37

7

11.01.1883 * Warszawa

8

1886-1887

Poznań

Towarzystwo Techniczne Poznańskie

563

101

603

168
114

Sekcja Techniczna przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu (z Rosją)

960 1019

228

1888-92; 1911-16

Poznań

Wydział Techniczny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN)

1896-1911

Poznań

Wydział Przyrodników i Techników przy PTPN,
///* w 1911 r. rozdzielił się na Wydział Techników i Wydział Przyrodników

11

1911-1916 * Poznań

12

21.01.1898

Warszawa

Delegacja Architektoniczna przy Sekcji Technicznej TPPH

52

13

11.01.1899

Warszawa

Stowarzyszenie Techników w Warszawie

60 582 1548 1711

14

1903 /1904

Warszawa

Koło Architektów w Warszawie

15

1907 (1911)

Poznań

Stowarzyszenie Techników w Poznaniu ///* w 1911 r. nastąpiła zmiana na Towarzystwo Techników Polskich

Lwów

Koło Architektów we Lwowie

Warszawa

Delegacja Architektów Polskich DAP ///* zrzeszała organizacje nr 14, 16, 18 (6), rozwiązana z chwilą powstania ZSAP

1907
12.1908-1929

450

443

528

600

///* Koło Techniczne przy TPPH zawiązano 29.12.1888

428

9

17

778

20

10

16

930
523

125

162

Wydział Techników Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ///* formalnie zatw. 17.05.1912 przez zarząd PTPN

76

50

1718 1779

80

105

128

120

70 147

18

1907-1909

Kraków

Koło Architektów w Krakowie

19

27.10.1911

Lublin

Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego ///* następnie zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Techników w Lublinie

20

18.11.1918-1921

Poznań

Wydział Architektów w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

21

04.1920-1939

Poznań

Stowarzyszenie Inżynierów i Architektów (SIA) ///* wyłoniło się z ST w Poznaniu

22

1921-1934

Poznań

Koło Architektów w Poznaniu ///* wyłoniło się z członków SIA

23

1921-1939

Łuck

Wołyńskie Stowarzyszenie Techników

24

1922 do dzisiaj

Warszawa

Towarzystwo Urbanistów Polskich

25

21.01.1925-1934

Katowice

Związek Architektów na Śląsku

26

16.09.1926-1934

Warszawa

Stowarzyszenie Architektów Polskich SAP

34
40

18

43 54
15

75

25 26
107

27

1926 (1930)

Lublin

Koło Architektów w Lublinie przy Stowarzyszeniu Techników Województwa Lubelskiego ///* Koło usamodzielniło się w 1930 roku

28

1927(?)-1934

Łódź

Koło Architektów i Budowniczych w Łodzi

29

1928-1934

Łuck

Koło Architektów w Łucku

30

19.10.1928-1934

Gdynia

Koło Architektów w Gdyni

21

1929(?)-1934

Łódź

Łódzkie Stowarzyszenie Architektów

11

32

1929(?)-1934

Toruń

Stowarzyszenie Architektów na Pomorzu

8

33

24.06.1929-1934

Warszawa

Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich ZSAP ///* zrzeszał pierwotnie 11, a na koniec istnienia 16 stowarzyszeń architektów

34

1929(?)-1934

Gdynia

Koło Architektów Pobrzeża Morskiego

35

1929(?)-1934

Wilno

Koło Architektów w Wilnie

36

1929(?)-1934

Warszawa

Polskie Towarzystwo Architektów

37

1929(?)-1934

Lwów

Sekcja Inż. Architektów przy Polskim Towarzystwie Politechnicznym

38

1929(?)-1934

Częstochowa Związek Architektów w Częstochowie

39

03.1931-1934

Kraków

Związek Architektów Województwa Krakowskiego

40

30.05.1934 do
dzisiaj

Warszawa

Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej SARP

40

8

9

42
1006

1877 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1939
stowarzyszenia, w których działali architekci
128

liczba członków wg dostępnych danych

stowarzyszenia architektoniczne
1927(?)

zrzeszenia stowarzyszeń architektonicznych

prawdopodobna data powstania organizacji

Z:A _02_2013

29

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

architektów, dyplomowanych architektów, inżynierów architektów oraz architektów budowniczych (...)”[26].
Kolejne déjà vu? Wszakże w 2013 roku
mamy inżynierów architektów, magistrów inżynierów architektów, architektów IARP, architektów wnętrz, architektów krajobrazu czy
nawet architektów zespołów informatycznych
nie mówiąc o architektach pewnych (zwykle
genialnych) pomysłów...** Do tego jeszcze
inżynierów budownictwa i techników budowlanych o „ograniczonych uprawnieniach do projektowania architektury”. Minęło tyle lat...

1934, Polska: 16 stowarzyszeń
architektonicznych zastępuje jedna
organizacja – powstaje SARP
Z powodu braku możliwości założenia Izby
Architektów, Izby Inżynierów czy nawet Izby
Budowlanej powstała myśl, aby założyć nowe
stowarzyszenie – SARP (Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) rozwiązując jednocześnie wszystkie inne stowarzyszenia architektów. Statut Stowarzyszenia
SARP złożono odpowiednim władzom w celu
legalizacji w grudniu 1933 roku i już 4 stycznia
1934 roku dokument został przesłany przez
Starostwo do ostatecznego zatwierdzenia
przez Komisariat Rządu m. st. Warszawy [28].
Pierwsze walne zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) odbyło się 30 maja
1934 roku [29]. Natomiast pierwszy walny
zjazd Delegatów Stowarzyszenia Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) odbył się
w dniach 26-27 września 1935 roku [30].
Sytuacja po zakończonym kryzysie gospodarczym zaczęła się powoli normować. Zaczęto
przygotowania do Międzynarodowej Wystawy
Architektonicznej, która w 1943 roku miała się
odbyć w Warszawie. Polska architektura zyskała swoje miejsce w świecie, co potwierdzały
nagrody i sukcesy polskich architektów zagranicą. We wrześniu 1939 wybuch wojny przerwał
polską demokrację na 50 lat. Jednak efektem
pracy środowisk międzywojennych i oczywiście
wcześniejszych było postrzeganie naszego zawodu jako elity elit. Niech ilustracją i zarazem
konkluzją dorobku architektów polskich do 1939
roku będzie napisana przez inż. arch. Jerzego
Sosnkowskiego, najpiękniejsza jaką znam, definicja zawodu architekta, ulotna, poetycka,
ale jakże moim zdaniem prawdziwa. Tekst ten
ukazał się w Kurjerze Warszawskim 11 listopada
1938 roku zatytułowany „Sztuka sztuk” 3 .

Refleksja na koniec
Wszystko, co przypomniałem powyżej to jedynie wierzchołek góry lodowej. Powyższy
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artykuł to tylko blady szkic ilustrujący naszą
tradycję stowarzyszeniową. Widać jednak,
że o ile w okresie zaborów dążono do konsolidacji wszystkich działających organizacji
i stowarzyszeń architektów, to okres początków niepodległości Rzeczpospolitej przyniósł
rozdrobnienie sił w postaci powstających
wtedy wielu niezależnych stowarzyszeniach.
Wolność jakby trochę przytłoczyła naszych
poprzedników. Czy nas też teraz przytłoczy
i nasza siła ulegnie rozdrobnieniu? A przecież
nasi poprzednicy zrozumieli, że w dużej grupie
jest skuteczniej i na kilka lat przed II wojną
światową, mimo braku możliwości powołania
wtedy Izby Architektów, scalili siły wszystkich
organizacji architektów.
Każda z wymienionych wyżej organizacji,
stowarzyszeń czy związków zasługiwałaby
na oddzielny artykuł opisujący też inicjatywy
i osiągnięcia tych grup. Tym bardziej, że kiedy
poszukując materiałów do tego artykułu zajrzałem do popularnych słowników i encyklopedii nie znalazłem ani słowa o żadnej z tych
formacji oprócz haseł SARP i TUP.
A przecież zanim SARP wchłonął istniejące stowarzyszenia, architekci działali w przeszło 30 organizacjach, które funkcjonowały
przed powstaniem SARP-u przez okres prawie 60 lat. Do tego można dodać jeszcze inne
formy działalności architektów przez cały
XIX wiek. Może należałoby zadbać o to, aby
odpowiednio uhonorować naszych poprzedników? Jednocześnie mało kto wie czy pamięta, że idea powołania Izby Architektów
przyświecała naszym poprzednikom przez
cały okres międzywojenny od roku 1908
(używając konkretnie nazwy Izba Architektów), a pierwszy szkic statutu powstał zaraz
po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku.
Natomiast o idei powołania organizacji zajmującej się standardami wykonywania zawodu architektów pisano w prasie już w 1897
roku – czyli 116 lat temu(!).

Polecam!
Niewątpliwie najpełniejszym źródłem naszej
architektonicznej historii do 1939 roku są
opracowania prof. Józefa Piłatowicza, dostępne
bez problemu w Internecie. Bardzo ciekawe jest
wspaniale wydane dwutomowe opracowanie
wydane przez OW SARP w 2002 roku pod
redakcją Tadeusza Baruckiego, mówiące nie
tylko o środowisku architektów warszawskich.
Odnośnie środowisk warszawskich interesujące
są dwa artykuły prof. Jadwigi Roguskiej
opublikowane w Kwartalniku architektury
i urbanistyki, tomy 21-22, PWN 1976 „Środowisko
architektoniczne Warszawy na przełomie XIX
i XX wieku (1890-1914)” oraz w Kwartalniku
Architektury i Urbanistyki: teoria i historia, tom
22, PWN 1977 „Koło Architektów w Warszawie
(1899-1904-1934)” s. 237-244. A dla środowiska
wielkopolskich architektów niewątpliwie
interesująca jest książka Kazimierza Sobkowicza
pt. „Architekci Wielkopolscy – biogramy, dzieła,
stowarzyszenia, cz. 1, lata 1886-1939”, wydana
przez SARP Oddział w Poznaniu.
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Czy akcje IARP
są dobrą inwestycją?
arch. Gaweł Biedunkiewicz

Gdyby Izba Architektów RP była innowacyjnym przedsiębiorstwem z Doliny Krzemowej w branży IT
i przewodziłby jej CEO o pełnej swobodzie wprowadzania nowych produktów i radykalnych zmian
strategicznych, to oceny jej kapitału dokonywaliby specjaliści od ekonomii z CNBC albo Bloomberga.
Niestety analizy tej nie dokona profesjonalista lecz analityk-samozwaniec, ale przecież nie o kapitał
mierzony w banknotach NBP tu chodzi.

J

Jak wiemy IARP jest instytucją, której statut
jest w znacznej części narzucony przez przepisy polskiego prawa, a sam produkt oferowany
przez IARP jest relatywnie stały. Nie zmienia
to faktu, że nasz samorząd zawodowy posiada
pewien kapitał i kapitał ten jest zależny od koniunktury gospodarczej, uwarunkowań legislacyjnych jak również prężności działań członków
(nie tylko władz, ale każdego z nas, bo wszyscy
jesteśmy „działaczami” i akcjonariuszami Izby!).
Wiemy również, że w przypadku liberalizacji
przepisów kapitał ten może ulec zmianie.
Jako domorosły analityk finansowy, w kontekście możliwych reform państwa, postanowiłem spróbować dokonać analizy porównawczej kapitału Izby Architektów RP oraz
Irlandzkiego Instytutu Architektów (RIAI).
Dlaczego RIAI? – Ponieważ, jak na samozwańczego specjalistę przystało, tylko ten przykład
znam. Nie podam więc konkretnych przesłanek
profesjonalnego badacza. Znaczenie może mieć
natomiast fakt, że w Irlandii przepisy budowlane bazują na zupełnie innych zasadach i udział
architekta w procesie inwestycyjnym nie jest
obligatoryjny z punktu widzenia przepisów
prawa. W efekcie ocena porównawcza może lepiej uzmysłowić Czytelnikom, co byłoby gdyby
takiego obowiązku w Polsce nie było.
Pierwszym zagadnieniem będzie ustalenie
jakim kapitałem nasza izba zawodowa dysponuje. Aby tego wyliczenia dokonać moglibyśmy
dodać składki roczne jej członków, dorzucić
szacunkową wartość pracy zarządu i zrzeszonych architektów oraz oszacować „wartość
produkcyjną” IARP. Badaczowi wydaje się jednak, że najbardziej trafnym szacunkiem jest
patrzenie na kapitał samorządu przez pryzmat inwestorów (naszych klientów), którzy
korzystając z usług zarejestrowanych archi-
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tektów mniej lub bardziej świadomie okazują
im zaufanie. Postaram się więc wskazać działania zrzeszeń architektów w Polsce i Irlandii mające na celu budowanie tego zaufania.
I spróbuję naświetlić różnice.

1. Zakres usług
Zarówno IARP, jak i RIAI dokonują selekcji
kandydatów i stawiają minimalny wymóg dla
swoich członków – to daje Inwestorom poczucie pewnego ustandaryzowanego poziomu
usług. W Irlandii jest dodatkowo dość dokładnie
rozliczany wymóg odbywania szkoleń w trakcie
praktyki zawodowej. W Polsce natomiast weryfikowane jest, czy architekt posiada odpowiednie ubezpieczenie zawodowe (w Irlandii takiego
formalnego obowiązku nie ma).
Obie instytucje oferują wzór standardowej formy umowy pomiędzy architektem,
a inwestorem. Celem jest ujednolicenie zasad
współpracy. Zarówno w jednym jak i w drugim
kraju stosowanie tej umowy jest dobrowolne,
jednak w opinii analityka-samozwańca umowa
„irlandzka” jest bardziej zrozumiała i przystępna, dzięki czemu chętniej stosowana.
RIAI opracowała także dokument pod tytułem „Przewodnik po dobrych praktykach”,
w którym określone zostały konkretne czynności jakie powinien podjąć architekt na etapie
podpisania umowy z inwestorem, opracowania
projektu do pozwolenia na budowę, czy w trakcie nadzoru. Na końcu tego przewodnika można znaleźć standardowe dokumenty – od kart
dotyczących kontroli finansowej projektu
przez wiele check list, aż po ustandaryzowaną
agendę spotkania na budowie. Znajomość tej
książki jest elementem egzaminu na uprawnienia. W Polsce taki egzamin dużo dokładniej
sprawdza znajomość przepisów projektowych,

choć w tym przypadku wynika to z faktu, że
w Irlandii projektant ma większa swobodę interpretacji przepisów (jak również popełniania
błędów z tej interpretacji wynikających).
RIAI rekomenduje także wzór standardowej umowy na prace budowlane i znajomość
zarządzania tą umową podlega ocenie kandydatów na architekta.
W obu krajach, Izby zawodowe architektów
angażują się w rozmowy z rządem i innymi
izbami zawodowymi, lecz ocena porównawcza tego akurat zagadnienia leży daleko poza
kompetencjami autora niniejszego artykułu.
Ostatnią wspólną cechą obu izb zawodowych jest istnienie sądu dyscyplinarnego,
który daje inwestorom możliwość skonfrontowania swoich oczekiwań dotyczących otrzymanej usługi z określonym standardem. Tu
autor ma nadzieję nie znaleźć się w sytuacji,
która pozwoliłaby mu z bliska porównać tę
akurat usługę.

2. Marketing
Jak każde działanie biznesowe – izby zawodowe także budują swój wizerunek. Tu jednak
analizy można dokonać dopiero po zrozumieniu różnic w kontekście prawno-kulturowym
obu krajów.
Polscy architekci z perspektywy irlandzkiej
mają sprawę ułatwioną. Każdy projekt wymagający pozwolenia na budowę musi zostać
wykonany przez profesjonalistę z uprawnieniami do projektowania. W Irlandii inwestor ma
swobodę – czy sam opracuje rysunki do pozwolenia czy zleci to dowolnej osobie (możliwe, że
architektowi). Natomiast projekt do budowy 1
z definicji dotyczy tylko branży architektury
i nie ma obowiązku załączania do niego opracowań branżowych. Takie rozwiązanie stawia
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kapitał SAMORZĄDU ARCHITEKTÓW jest zależny od koniunktury gospodarczej
I uwarunkowań legislacyjnych, LECZ również OD prężności działań członków.
nie tylko władz, ale każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy „działaczami”
i akcjonariuszami IZBY ARCHITEKTÓW RP
architekt w Polsce często widziany jest jako rysownik i niepraktyczny
marzyciel. W Irlandii natomiast architekt to osoba w kasku, która spędza czas
na budowie – dużo bardziej przydatna zagubionemu inwestorowi

wyselekcjonowanego architekta w pozycji korzystniejszej, ponieważ to on rekomenduje
opracowanie projektu konstrukcji lub klimatyzacji specjaliście, stosownie od specyfiki projektu oraz swojego pomysłu (może np. projekt
instalacji zlecić firmie wykonawczej na etapie
budowy).
Nie ma natomiast w Irlandii warunków zabudowy, ani planów miejscowych, więc urząd może
nie wydać pozwolenia jeśli uzna, że projekt jest
nieadekwatny do działki. Urząd ma generalnie
wolną rękę, ale zainteresowanym przysługuje
prawo odwołania do wyższej instancji – An Bord
Pleanála. W interesie każdego samorządu jest
więc doprowadzenie do sytuacji, w której wydawane pozwolenia są zbieżne z jej decyzjami. Każdy obszar ma development plan, w którym podane są ogólne wymagania dotyczące inwestycji,
wielkości pomieszczeń, formy zabudowy itp.
– nie są to jednak przepisy, a tylko rekomendacje. Oprotestować projekt może każdy, kto udowodni, że dana inwestycja wpłynie negatywnie
na jego życie... Potencjalne protesty sąsiadów
mogą mieć więc duże znaczenie, ale wszystko
jest bardzo otwarte i regulowane prawem precedensu sądowego. Dobry architekt zna precedensy, które dają punkt odniesienia.
Na korzyść architektów w Irlandii przemawia fakt, że tytuł zawodowy „architekt” jest
tam od 2009 roku chroniony i zarezerwowany dla członków RIAI. I tu zbliżamy się do
aspektu kulturowego – czyli pytania o skojarzenie z osobą architekta. W Polsce, pomijając
skojarzenie z projektantem wnętrz, zazwyczaj
„widzi się” architekta jako projektanta (co jest
zgodne z uprawnieniami do projektowania, ale
niekompletne). Wasz analityk ma prywatne
odczucie, że architekt w Polsce często widziany jest jako rysownik i niepraktyczny marzy-
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ciel. W Irlandii natomiast architekt to osoba
w kasku, która spędza czas na budowie – dużo
bardziej przydatna zagubionemu inwestorowi.
W relacji Izb z rynkiem odbiorców – RIAI
działa (w ocenie samozwańczego analityka)
nieco bardziej proaktywnie. W roku 2010 w radio
i w prasie ruszyła kampania „Czy twój architekt jest zarejestrowany”. Dodatkowo po wielu
latach pracy siedziba izby architektów stała się
miejscem dla inwestora. W biurach RIAI w Dublinie funkcjonuje świetna księgarnia z kolorowymi
książkami o architekturze, jak również wieloma
pozycjami dla „przechodnia”. Oczywiście uzyskać
można także porady na temat zawodu architekta. I niezależnie – czy to dobrze czy nie – jest
to też pierwsze miejsce, gdzie trafiają klienci
ze skargami (w 80% kierowanymi przeciwko
usługodawcom nie będącym zarejestrowanymi
architektami!). W siedzibie Zachodniopomorskiej Okręgowej IARP analityk przeprowadzając
swoje wieloletnie badania nie widział inwestora,
ale może badał zbyt powierzchownie.
Na korzyść sytuacji RIAI przemawia także
fakt, że w Polsce jest dość duża konkurencja
na rynku wewnętrznym ze strony PIIB. Izba
Inżynierów Budownictwa posiada dość mocny
wizerunek jako grupa zrzeszająca specjalistów
od prowadzenia działań inwestycyjnych w budownictwie.
Subiektywnie podsumowując – autor analizy ocenia, że IARP nie jest wystarczająco otwarta na inwestorów, którzy są podstawą kapitału
Izby. Z drugiej strony, z powodu wewnętrznej
konkurencji, analityk zauważa złożoność procesu walki o zaufanie inwestora. Oczywiście należy spodziewać się wzmożonej aktywności IARP
oraz większej współpracy z PIIB w przypadku
zmian legislacyjnych deregulujących zawody
Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty.

3. Zarządzanie
Forma zarządu Izby Architektów w Polsce jest
bardziej rozbudowana, co oczywiście jest konsekwencją wielkości kraju i liczby członków. W subiektywnej ocenie analityka – IARP jest nieco
bardziej otwarta na młodą kadrę i należy zaliczyć
jej to jako pozytywny wkład. Dodatkowo w Polsce przewidywania dla budownictwa są nieco
lepsze niż w Irlandii, co przypuszczalnie wpłynie
na powiększanie się Izby, w tym o kadrę z zachodu. Wszystkie te czynniki zapewne pozytywnie
wpłyną na rozwój samorządu zawodowego.
Podsumowując stan istniejący – RIAI jest
bardziej samodzielną instytucją, działającą
w oparciu o standardy, które zostały wypracowane przez wiele lat doświadczeń i własne
uregulowania (RIAI powstało w 1839 roku),
w przeciwieństwie do IARP, która w chwili
obecnej mocno bazuje na standardach wynikających z przepisów prawa.
***
W kontekście geopolityki i relatywnie dobrych
rokowań dla budownictwa w Polsce można
z pewną ostrożnością inwestować w akcje IARP
licząc na zwrot w dłuższej perspektywie czasu.
Obserwować należy jednak relację izby architektów z izbą inżynierów budownictwa i czytać
Zawód:Architekt, aby ocenić, czy IARP poprawnie reaguje na przecieki o deregulacji.
1_W Irlandii funkcjonuje odmienne od polskiego nazewnictwo i zakres
projektów, mamy tam: projekt wstępny, projekt do pozwolenia,
projekt do wyceny, projekt do budowy.

Gaweł Biedunkiewicz
architekt IARP,
członek RIAI
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Cóż dobrego
mogą robić architekci?
opowieść: arch. John Graby*, opracowanie: Sebastian Osowski i Bartosz Wokan

Podczas spotkania z polskimi architektami John Graby, dyrektor Royal Institute of the
Architects of Ireland, opowiadał o współpracy z rządem, doświadczeniach w komunikacji
społecznej i programach edukacyjnych dla najmłodszych. Jeśli zauważone będzie znaczenie
architektury – mówił irlandzki gość – także architekci zostaną uznani za godnych uwagi.
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Liczba ludności
w Irlandii wynosi
4,5 miliona. Liczba
architektów
3,5 tysiąca.
Oznacza to, że
na 1000 mieszkańców
przypada tam
0,78 architekta.
Dla porównania w Polsce
odpowiednio:
10,3 tysiąca, 38,5 mln,
0,27/1000.

K

Królewski Instytut Architektów Irlandii RIAI
jest instytucją rejestrującą oraz organizacją
zawodową w jednym. W przeniesieniu na grunt
polski łączy więc role SARP i Izby Architektów
RP. RIAI powstał w 1839 roku, natomiast aktywne działania w zakresie budowy programu
politycznego dla irlandzkiego rządu rozpoczął
w roku 1992. Od początku współpracował z Ministerstwem Kultury.
Inicjatywa architektów już po 4 latach doprowadziła do powstania „polityki architektonicznej”, jako ramowej strategii funkcjonowania w dziedzinie architektury, opracowanej
przez RIAI wspólnie z rządem. Współpraca
przyniosła efekty dzięki taktyce małych kroków, która nie wzbudzała większych obaw
wśród polityków. Warto zacytować dwa zdania
z tego rządowego dokumentu, który oficjalnie
przyjęto w 1997 roku:
	Architektura jest wyrazem kultury społeczeństwa
	Jeśli będziemy budować twórczo, pięknie
i solidnie, to uformujemy dziedzictwo przyszłości oraz zwiększymy doświadczenie teraźniejszości
Głównym celem stworzenia programu „polityki architektonicznej”, było zachęcenie rządu do wspierania architektury. Istotne było
sprawienie, aby politycy uwierzyli, że jest ona
ważna, co dawało szansę, iż także architektów
uznają za godnych uwagi.
Do pewnego stopnia udało się to zainteresowanie osiągnąć. Tytuł architekta zaczął być
chroniony ustawowo od 16 listopada 2009 roku.
Wcześniej sceptyczni politycy często powoływali się na kraje takie jak Finlandia czy Norwe-

* John Graby był gościem krajowego zjazdu IARP w grudniu 2009 roku,
artykuł opracowano na podstawie archiwalnego zapisu audio
** Arts Council – narodowa agencja finansująca, rozwijająca i promująca sztukę, www.artscouncil.ie

gia, które nie gwarantują ochrony tego tytułu.
Nie wspominali jednak, że w obydwu tych państwach obowiązuje system zapisów, z których
można skorzystać wyłącznie, jeśli przynależy
się do tamtejszej organizacji zawodowej.
Poza tą regulacją w Irlandii nie ma żadnych
innych przywilejów dla architektów. Mimo
to zlecenia rządowe, korporacyjne oraz prace
nad zabytkami wykonywane są właśnie przez
architektów. Ponadto jeśli ktoś chce sprzedać
budynek, bądź wziąć kredyt pod hipotekę nieruchomości, to niezbędne jest zaświadczenie
architekta o zgodności z pozwoleniem na budowę oraz z prawem budowlanym.

Kluczowy punkt:
edukacja najmłodszych
Jednym z istotnych punktów strategii RIAI
stało się dotarcie do szkół, dzięki temu można bowiem zacząć nauczanie architektury
już od najmłodszych lat. W 1997 roku rząd
opublikował 6 aktów na ten temat, a kilka
lat później powstał plan polityki w zakresie
architektury na lata 2002-2005. Położono
w nim nacisk na edukację, przygotowano
materiały źródłowe dla szkół i instruktaż dla
nauczycieli szkolnych.
Wymiernym rezultatem kilkuletnich działań było założenie Fundacji Architektury Irlandzkiej (Irish Architecture Foundation), której
zasadniczy zamysł polega na docieraniu do
szerokiej grupy odbiorców. To stało się jednym
z najistotniejszych punktów w postępowaniu
RIAI, które zaowocowało powstaniem programu Shaping Space – projektu skierowanego
do szkół podstawowych i średnich. Edukacja
zaczyna się w najbliższym otoczeniu – w domu,
wiosce i mieście, a kończy na wielkich sprawach
planowania urbanistycznego.
Oczywiście Shaping Space nie jest zorientowany na wykształcenie zastępów architektów,

ale osób, które zanim opuszczą szkołę nabędą
podstawową wiedzę na temat architektury,
podobnie jak nauczą się czytać i pisać. Ten
nowatorski program został już wprowadzony
w 700 szkołach w Irlandii (bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na www.riai.ie).

Komunikacja społeczna
Należy wspomnieć także o poprawie w sferze
relacji z odbiorcami pracy architektów oraz poprawie ich stosunku do architektury. Powszechne nastawienie zaczęło się zmieniać w dużym
stopniu m.in. poprzez powstawanie wielu programów telewizyjnych dotyczących domów
i mieszkań zwykłych ludzi. Obecnie działania
RIAI cieszą się dużym zainteresowaniem mediów – Instytut patronuje architektonicznym
nagrodom, pojawia się w radiu i w prasie.
Działania te doprowadziły także do zmian
w świadomości samych architektów. Coraz
częściej zdają już sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach muszą w większym stopniu
postawić na kontakt z odbiorcami, czyli PR.
Muszą nauczyć się docierać do społeczeństwa
i częścią tego postępowania powinno być także zaprzestanie używania typowo fachowego
słownictwa w relacjach z potencjalnymi kontrahentami.

Działania rządu promowały
architekturę
W rozporządzeniach rządowych sformułowanych zostało kilka kluczowych idei dotyczących stosowania dobrych praktyk (tzw. lead
by example) m.in. przez Radę Sztuki** (Arts
Council), oraz Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorządów Lokalnych
(Departament of Environment, Heritage and Local Government).
Także sam rząd promuje architekturę dając
przykład innym – podczas ostatnich 10 lat na
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Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorzadów Lokalnych (Irlandii),
w porozumieniu z Radą Sztuki oraz Radą Dziedzictwa Narodowego, będzie rozwijać
działania podnoszące świadomość na temat architektury jako formy sztuki i składnika
naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, poprzez bezpośrednie włączanie spraw
architektury i środowiska zbudowanego do urzędowych wytyczych związanych ze sztuką,
architekturą, zabytkami i dziedzictwem narodowym w samorządach lokalnych.
(action 30, cytat z Government Policy on Architecture 2009-2015
wydanej przez Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorządów Lokalnych Irlandii)

jego zlecenie powstało wiele realizacji o wysokim standardzie. Jednym z wielu przykładów może być budynek biurowy Ministerstwa
Finansów przy 7-9 Merrion Row (nagrodzony
m.in. „RIAI Irish Architecture Awards 2008”).
Jeśli chodzi o Radę Sztuki, to Arts Council
powstała w 1999 roku i dopiero ona uznała
architekturę za dziedzinę sztuki, a nie, jak dotychczas, za aktywność komercyjną. Odkąd AC
rozpoczęła działalność, utworzono także stanowisko urzędnika odpowiedzialnego za sprawy związane z architekturą. Powstały progra-

W akcję rozwoju architektury zaangażowały
się również władze lokalne, poprzez finansowanie zamówień na budowę wysokiej jakości budynków, co także można połączyć z ideą dobrego przykładu (lead by example). Skutkiem takich
przedsięwzięć jest wzrost ilości organizowanych
konkursów architektonicznych, większa świadomość rządu na temat znaczenia architektów,
ochrona tytułu, otwarcie trzech nowych szkół
architektonicznych w Irlandii. Warto podkreślić
także, że w okresie końca boomu budowlanego
dało to już gotowe, opracowane pomysły na ja-

tów tworzonych przez architektów. W sumie
w tym drugim programie rozpisanych zostało
45 przedsięwzięć (akcji), z których wiele odnosi
się do poprawy świadomości społecznej.
Przewodni aspekt ponownie stanowią
zmiany w szkolnictwie. Główny nacisk został
położony na szkoły podstawowe i średnie
oraz uczelnie szkolące kadrę nauczycieli. Ta
aktywność prowadzona jest w myśl jezuickiej
obietnicy, brzmiącej: „daj nam swoje dziecko na
pierwsze siedem lat, a oddamy ci ukształtowanego człowieka”. Irlandzcy architekci uważają,

my szkolne, przekazywane jest 50 tysięcy euro
na nagrodę za innowacyjny projekt architektoniczny, fundowane są środki na wydawnictwa
i wystawy, dotowany jest udział w weneckim
Biennale oraz Fundacja Architektury Irlandzkiej (Irish Architecture Foundation). Publikacje
o tematyce architektonicznej zamawia także
Ministerstwo ŚDNiSL. Dwa wydawnictwa koprodukowane są przez RIAI oraz Housing and
Urban Design Identity. Powstają publikacje na
temat planowania urbanistycznego i jakości
w budownictwie mieszkaniowym. Wspierany
finansowo jest Europan – europejski konkurs
dla młodych architektów.

kościowe funkcjonowanie w ramach architektury. Można więc stwierdzić, że wdrożenie pierwszego projektu irlandzkiej polityki dotyczącej
architektury daje oczekiwane rezultaty.

że jeśli zdołają zmienić myślenie i nastawienie
dzieci w szkołach, to uda im też zreformować
przyszły stosunek do architektury u dorosłych.
Ten proces transformacji już się zaczyna.
W celu podnoszenia świadomości, a co za
tym idzie zwielokrotnienia zawieranych kontraktów z klientami, trzeba z nimi rozmawiać
i kontaktować się. Istotną kwestią jest także zmiana nastawienia samych architektów
– niestety w rozumieniu wielu osób uprawianie public relations i zwiększanie świadomości społecznej ograniczają się do stwierdzenia
„proszę, kochaj mnie”, zupełnie jak w starej
piosence Beatlesów Love Me Do. Tymczasem
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Nie tylko Love Me Do
Druga edycja programu „polityki architektonicznej” (na lata 2009-2015) została przyjęta w październiku roku 2009. Jedną z jego
ważniejszych inicjatyw jest tzw. realizacja
i przegląd (Implementation and Review), która doprowadziła do zobowiązania rządowego,
że dwóch określonych ministrów z założenia
będzie zaangażowanych w realizację projek-
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Rząd (Irlandii) nawiąże czynną współpracę z organizacjami zawodowymi, agencjami
i instytucjami w celu wypracowania kompleksowego podejścia do promowania
świadomości wartości dobrej architektury i projektowania przestrzeni oraz do
popierania oczekiwań jakości równoważnej z kosztami inwestycji.
(cytat z Government Policy on Architecture 2009-2015 wydanej przez Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa
Narodowego i Samorządów Lokalnych Irlandii)

PR to działania dużo bardziej skomplikowane
i wymagające większego zaangażowania niż
samo wypowiadanie pobożnych życzeń.

Architekci bliżej społeczeństwa
Warto wspomnieć o jeszcze kilku innych krokach, jakie RIAI poczyniło, aby zbliżyć się do
społeczeństwa. W Irlandii istnieje organizacja
o nazwie Simon Communities, zajmująca się
zbieraniem datków dla osób bezdomnych. We
współdziałaniu z nią każdego roku organizowane
są godzinne konsultacje u architekta. Projektanci

pracują charytatywnie, a pieniądze za wizytę (75
euro) trzeba przekazać właśnie na bezdomnych.
Podstawą tych działań także jest świadomość,
że ludzie muszą spotykać się z architektami, bo
dzięki temu przekonają się, że projektanci pracują jak wszyscy inni a posiadają po prostu inne
umiejętności. Ten event także jest szeroko komentowany i promowany w mediach.
Innym jeszcze rodzajem aktywności społecznej RIAI jest akcja pod nazwą Open House
współtworzona z Fundacją Architektury Irlandzkiej – co roku w wybrany weekend, budynki instytucji publicznych w Irlandii, które na co dzień
są niedostępne, zostają otwarte dla szerszej

publiczności. Jeśli ktoś ma ochotę, może wtedy
zwiedzić np. biuro premiera. W Dublinie w ciągu
jednego październikowego weekendu aż 20 tysięcy osób ruszyło, by zobaczyć te budynki od
wewnątrz! I nie byli to tylko sami architekci, ale
przede wszystkim społeczeństwo. Akcja została w znaczący sposób odnotowana w mediach.
Poza tymi eventami, aby dotrzeć do potencjalnych odbiorców, RIAI wydaje magazyn zatytułowany Architecture Ireland (skierowany
przede wszystkim do architektów) oraz czasopismo House ukazujące pracę architektów

kość życia, zrównoważony rozwój i urbanistykę. W Finlandii mawiają: „biedny może sobie
pozwolić na budowanie tylko jeden raz”. Natomiast w wielu europejskich państwach buduje
się zbyt wiele i zbyt szybko.
Nowa polityka, nowe środowisko, które
jest kreowane to nie lada wyzwanie dla wielu irlandzkich architektów. By sprostać temu
zadaniu Royal Institute of the Architects of
Ireland kooperuje z rządem i wspiera oraz
promuje różnorodne działania poprzez relacje
z mediami.

nad powstawaniem domów i mieszkań. Daje to
okazję do dyskusji także na inne, szerzej zakrojone tematy, takie jak urbanistyka, znaczenie
architektury czy rola architekta.
RIAI stara się także zmienić obiegową opinię,
że architekci wzajemnie obdarzają się podarkami.
Dlatego przez ostatnie 3 lata organizacja przeprowadzała głosowania na najlepszy budynek
w Irlandii, przy czym odbyły się one w Internecie
i z udziałem wszystkich chętnych internautów.

W planach Instytutu było na przykład przeprowadzenie kampanii na temat istnienia rejestru architektów – członków RIAI oraz – nieco
później – na temat znaczenia zaangażowania
architekta i dobrego projektu (obie te kampanie zostały już zrealizowane – przyp. red.).
Pomimo systemu rejestracji i ochrony tytułu, architekt w Irlandii nie posiada jednak
specjalnych praw. Dlatego architekci zrzeszeni w RIAI wciąż muszą opowiadać własną
historię, skierowaną do ludzi i mediów. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już stwierdzenie „jestem fajnym architektem, a to są
moje fajne budynki”. 

***
Konkludując – działania RIAI chcą wypromować
architekturę jako dziedzinę łączącą w sobie ja-
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP
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Wszystko zaczęło się od e-maila od potencjalnego klienta. Twierdził, że proponowana przeze mnie cena za projekt jest zbyt wysoka, na
dowód przesyłając dwie konkurencyjne oferty
innych architektów opiewające na 50% i 30%
mojej wyceny. Czyli co? Ja mam się podjąć za
25 procent? Dosyć! Pierniczę nie robię... zacznę
wszystko od początku – pomyślałem w szoku
– wszystko wymaga rewolucyjnej zmiany i nowej jakości. Zostanę celebrytą architektury lub
jakimś innym sybarytą – wszystko jedno, byle
tylko nie przyjmować zleceń za 1/4 wartości.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to wyrzucić zegarek. Ten gest, jakim to zrobił Peter
Fonda w filmie „Easy Rider”, zawsze był dla
mnie symbolem nowego początku i wolności.
Komórkę też wywaliłem, chociaż nowa. I postanowiłem zlikwidować stronę internetową.
Quentin Tarantino obywa się przecież bez komórki i maila. A tacy architekci jak Rem Koolhaas, Zaha Hadid, czy Daniel Libeskind stali się
sławni zanim cokolwiek zaprojektowali, więc
po grzyba mi ta strona? Niby można coś wykorzystać, bo dajmy na to taki Phillipe Starck
stał się sławny po tym kiedy zaprojektował coś
dla prezydenta Françoisa Mitterranda, a ja też
coś robiłem dla Prezydenta RP... Właściwie dla
Kancelarii Prezydenta – ale to przecież prawie
to samo...
Ha! Znakomity pomysł aby przedstawiać się
jako „Projektant Prezydenta RP”. Oczywiście
nie mówiąc którego (każdy wybór i tak będzie
niefortunny) oraz teatralnym szeptem dodając,
że ze względu na bezpieczeństwo publiczne nie
mogę ujawnić ani rysunków, ani lokalizacji, ani
zdjęć ani innych parametrów tej niesamowitej
przecież i awangardowej realizacji. To będzie
dobry początek.
Historycy sztuki jakoś nazwą nowy styl,
który rozpropaguję – co mnie obchodzi jak. Na
razie zostanę teoretykiem przecież, a później
– się zobaczy. Oprę się na rodzimych korzeniach
jak choćby Chwistek, Strzemiński, a najlepiej
Katarzyna Kobro i jej rzeźby przestrzenne...
Spojrzałem w lustro. Hm... nie wyglądam jak
celebryta, chociaż... Przypomniała mi się sytuacja sprzed kilku dni, kiedy w spożywczym, za
plecami, jakiś facet skomentował mój wygląd
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Genialnie prosta
metoda na kryzys
do kasjerki: „no niech pani zobaczy – wygląda
jak bezdomny, a tu wyjmuje z portfela kartę
kredytową i płaci za zakupy 3 stówy”. Czyli jednak wyróżniam się wyglądem – stwierdziłem
– tyle, że nie tak jak bym sobie życzył...
Moją przemianę postanowiłem zacząć od
fryzury. Na życzenie aby ostrzyc mnie „na irokeza”, fryzjer długo usiłował tłumaczyć, że „to
już trochę niemodne” i „czy będzie mi pasowało”
– coś kręcił, umykał wzrokiem. Wreszcie zrezygnowany stwierdził, że „to się po prostu nie uda”
i pokazał mi bez słowa tył mojej głowy w lusterku. Dzięki temu przekonałem się, że mam już
trochę awangardową fryzurę przypominającą
tę, którą tradycyjnie stosuje zakon benedyktynów. No cóż... z przodu nie było tego widać.
Może więc wykreować mój nowy „image”
strojem? Uświadomiłem sobie, że nigdy nie
miałem takiej prosperity finansowej jak w czasach kiedy chodziłem w pomarańczowych
spodniach. Niestety uwielbiany egzemplarz
rozszedł się w szwach z biegiem czasu. Aliści
w sklepie spotkało mnie rozczarowanie: nie było
pomarańczowych, znalazłem jedynie czerwone.
Pomyślałem, że spodnie w tym kolorze byłyby
nawiązaniem do znanego wyróżnienia w armii
radzieckiej „Krasnoje rewolucjonnyje szarawary”
przyznawanego za czasów konstruktywistów
radzieckich, którzy to konstruktywiści mogliby
być częścią mojego nowego radykalnego emploi twórczego. Zawiłe, ale da się wykorzystać
podczas wywiadów ze mną w roli „projektanta
prezydenta”. U nas nie zadziała, lecz dla zagranicznych stacji telewizyjnych będzie w sam
raz. Gdyby tylko udało mi się znaleźć rozmiar
38/32... Największy w sklepie był 32/32 (omal
zębów sobie nie wybiłem mierząc), tym samym
nie zdobyłem głównego elementu kreującego
moją rewolucyjną tożsamość...
Przez moment zastanowiłem się czy nie zrezygnować z czerwonych (lub pomarańczowych
rzecz jasna) spodni na korzyść marynarki ze skóry węża, podobnej do tej którą nosił Nicolas Cage
w „Dzikości Serca” Davida Lyncha... no i ta słynna kwestia Sailora: „To kurtka ze skóry węża.
Jest symbolem mojej indywidualności i wiary
w wolność jednostki.” Hm... nęcące... ale jednak
noszenie naturalnych skór... sam nie wiem.

Ostatecznie postanowiłem cierpliwie czekać na nową dostawę spodni, a czas oczekiwania skrócić sobie oglądaniem telewizji (w końcu
zrezygnowałem ze zlecenia za 25% wyceny).
Mnóstwo tu przecież programów o modzie,
urodzie i stylu. Pomyślałem nawet, że może to
Izba powinna zatrudniać stylistę, który doradziłby każdemu czy lepiej czerwone spodnie czy
marynarka z węża?
Po jakimś czasie, zmęczony modą przerzuciłem się na seriale. Trafiłem na historię pewnej pani psycholog, która zatrudniona przez
klub bejsbolowy podnosiła morale zawodników
poprzez indywidualną terapię... Nagle olśniło
mnie – Inaczej! Zorganizujmy przy każdej Izbie
Okręgowej bezpłatną przychodnię psychologiczną. I taką kuracją wzmacniajmy kręgosłup
tych wszystkich, którzy w swoich ofertach
stosują rabaty większe niż 3% w stosunku do
rzetelnej wyceny*.
No dobrze... jednocześnie podnosząc składkę członkowską o 30%, a może i o 50% z przeznaczeniem na ten terapeutyczny cel. Moim
zdaniem wszystkim nam to wyjdzie na zdrowie
– finansowe również. Wtedy każdy architekt
będzie mógł nie tylko godnie żyć i pracować, ale
nawet (jeśli zechce) zostać celebrytą, bo sam
sobie zatrudni stylistę, wizażystę, menadżera,
fryzjera, kierowcę limuzyny (wraz z limuzyną)
i każdego kogo zechce... może nawet następnego asystenta. Macie kalkulator? Genialne i proste – nieprawdaż?
* Rzetelna wycena - termin użyty przez autora felietonu
obrazujący kwotę pieniężną, będącą według autora uczciwym ekwiwalentem za oczekiwany przez klienta projekt.
Wysokość tej kwoty powinna być adekwatna do doświadczenia zawodowego architekta, popartego znajomością oferowanego zagadnienia projektowego oraz umożliwiać rzetelne
wykonanie prac projektowych przez niezbędny zespół
projektowy wraz z opracowaniami branżowymi, poprzez poświęcenie na projekt niezbędnej ilości czasu. Jednocześnie
rzetelna wycena powinna obejmować godne wynagrodzenia
dla wszystkich członków zespołu projektowego, a także zapewniać głównemu projektantowi (właścicielowi pracowni)
by środki pieniężne pozostałe po rozliczeniu się z pracownikami i podwykonawcami pozwalały mu godnie żyć, opłacając
terminowo rachunki, podatki i składki ZUS, nie mówiąc
o składce ubezpieczenia OC w zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych czy rozwoju intelektualnym, zawodowym i utrzymaniu biura pracowni z komputerami i legalnym
oprogramowaniem. Zarówno wartość rzetelnej wyceny jak
i procentowy rabat od niej (sugerowane 3% to felietonowa
licentia poetica autora) pozostają osobistą sprawą każdego
uprawnionego architekta.
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Wszyscy chcą zostać
architektami...
Bartosz Wokan

Czym zajmuje się architekt? Według tradycji, ale też Słownika języka polskiego to „specjalista w dziedzinie
projektowania i wznoszenia budowli”. Jednak rzeczywistość rynkowa i językowa weryfikują tę wydawałoby
się jedyną definicję. Okazuje się, że architektem przy odrobinie szczęścia może dzisiaj zostać nazwany każdy.
Powstaje pytanie czy ta swoista tytułomania zagraża w jakiś sposób prawdziwym architektom?

Z

- Zauważyłem to kilka lat temu w Niemczech,
podczas poszukiwania pracy – mówi arch. Rafał
Szanser, obecnie właściciel pracowni w Warszawie – Wstukując słowo „architekt” w wyszukiwarki na portalach dla szukających pracy, otrzymywałem dziesiątki ofert „architekt IT”, nawet
jeśli wybierałem podkategorię „budownictwo”.
Permanentnie byłem wprowadzany w błąd.
- Jakiś czas temu dostałem maila z cv od „architekta” – opowiada arch. Bogusław Andrzejczyk – Odpisałem mu, że niestety nie potrzebuję informatyków.

Słów parę o teorii i praktyce
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz
niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do
dyplomu podaje, że tytuł zawodowy architekta przysługuje absolwentom kierunków architektura i architektura krajobrazu. Przytoczmy
wprost odpowiednie fragmenty dokumentu:
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§2 Absolwentom studiów pierwszego stopnia
nadaje się tytuły zawodowe:
1) inżynier architekt – po uzyskaniu efektów
kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura,
2) inżynier architekt krajobrazu – po uzyskaniu
efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu,
§3 Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
2) m
 agister inżynier architekt – po uzyskaniu
efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura,
3) magister inżynier architekt krajobrazu – po
uzyskaniu efektów kształcenia określonych
dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku
architektura krajobrazu.
Co ciekawe sprawa ta wygląda inaczej kiedy
przyjrzymy się „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” czyli publikacji
zawierającej rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji
oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia
2010 r. (aktualizowany co 2-3 lata). Na podstawie tego dokumentu widać, jak teoria (reprezentowana przez ministerstwo zawiadujące
nauką) rozmija się z praktyką (reprezentowaną
przez ministerstwo sprawujące pieczę nad pracą) albowiem oprócz zawodu architekta i architekta krajobrazu, na liście MPiPS znajdziemy także architekta wnętrz, architekta zieleni
wewnątrz budynków, architekta systemów
teleinformatycznych i architekta stron internetowych. Kody KZiS są następujące:
	2161 Architekci,
	216101 Architekt,
	216102 Architekt wnętrz,
	2162 Architekci krajobrazu,
	216201 Architekt krajobrazu,
	216202 Architekt zieleni wewnątrz budynków,
	2511 Analitycy systemowi,
	251103 Projektant/architekt systemów
teleinformatycznych,
	2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów,
	251301 Architekt stron internetowych.
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Od redakcji
Dla nabrania dystansu do procesów językowych, których efekty trudne są dzisiaj do
przewidzenia, warto przenieść się na chwilę do czasów, kiedy zawód architekta szukał drogi
swojej emancypacji a znaczenie słowa „architekt” było płynne i nieokreślone. Oto fragment
eseju Zbigniewa Herberta „Kamień z katedry”

Emancypacja nowego zawodu nie była łatwa. Architektura
nie stanowiła przedmiotu uniwersyteckich studiów.
Zdarzali się tedy obok doświadczonych rzemieślników także
amatorzy, którzy zasilali ten zawód, jak sławny Perrault,
„który ze złego lekarza stał się dobrym architektem”, czy
Wren – matematyk i astronom lub Vanbrough komediopisarz.
Ale to byli przynajmniej, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli,
intelektualiści. Zdarzali się ludzie prości (wzmiankuje o tym
Peach), na przykład wioskowy murarz, w dodatku analfabeta,
który zbudował na Malcie duży kościół z kopułą. Zakony
również poświęcały się temu zawodowi. W średniowieczu
reputacja mnichów cysterskich jako konstruktorów była
ogólnie znana i nawet stała się przyczyną sporu papieża
z Fryderykiem II. Ten ostatni zmuszał cystersów do budowy
swoich zamków. Odmówiono architekturze miejsca wśród
sztuk wyzwolonych. Niewątpliwie bolało to architektów,
którzy starali się zrekompensować tę niesprawiedliwość
uzurpowaniem tytułów uniwersyteckich magister
cementariorum, magister lapidorum. Wiemy, że wywołało to
protesty paryskiej palestry, która nie chciała zgodzić się na
pospolitowanie z muratorami.
Architekt był z początku jednym z rzemieślników,
otrzymywał dzienną zapłatę, pracował fizycznie jako
kamieniarz i nawet, co nas niepomiernie dziwi, jeszcze
w XVI wieku w Rouen otrzymywał niższą zapłatę niż
muratorzy, ale za to wypłacano mu roczną premię.
Z. Herbert, Kamień z katedry,
[w:] Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie 2004
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Kiedy świadomość
architektoniczna umiera *

Na tym jednak rozmijanie bynajmniej się nie
kończy. Z rozporządzeniem ministra pracy rozmija się z kolei rynkowa rzeczywistość, gdzie
architektów jest jeszcze więcej. I tak mamy:
architekta biznesowego, architekta aplikacji,
architekta infrastruktury, architekta IT, architekta domeny, architekta linii biznesowej,
architekta rozwiązania/projektu, architekta
grupy projektów i wreszcie architekta korporacyjnego (zawód, który został już zgłoszony
do dopisania na listę ministerialną).
Myli się jednak ten, kto uważa że to wreszcie koniec... W zależności od firmy, w nazwach
tych stanowisk mogą zachodzić modyfikacje,
można np. spotkać się ze stanowiskami typu
architekt domeny bilingowej i architekt domeny CRM. A przecież to tylko branża teleinformatyczna i zarządzania! Cóż powiedzieć
o architekcie sprzedaży lub architekcie zasobów ludzkich? Czy wreszcie już nie o rzeczywistości rynkowej, ale językowej – o gazetowych
metaforach typu: architekt sukcesu, architekt
polskiej myśli samorządowej czy architekt zamachu na WTC? Co to ma wspólnego z architekturą, jak się w tym wszystkim połapać i czy
jest się czego obawiać?
Przede wszystkim, dla potrzeb naszego
tekstu należało przyjąć, że „architekt” oprócz
tego, że kojarzy się ze znanym i prestiżowym
zawodem to także wyraz a więc część pewnego systemu, znak języka, któremu znaczenia
mogą nadawać jego użytkownicy. Słowa żyją
wszak własnym, niekiedy bardzo zaskakującym życiem a język jest, czy chcemy tego czy
nie, domeną wolności, której ograniczanie (jak
pokazuje historia) kończyło się przeważnie
niepowodzeniem (przykład komunistycznej
„nowomowy”). Zamiast zatem walczyć może
lepiej poznać wroga, który summa summarum
nie okaże się wcale taki straszny?

Architekt krajobrazu i wnętrz
Tytuł zawodowy architekt krajobrazu powstał
na przełomie roku 1929 i 1930, kiedy prof.
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Franciszek Krzywda Polkowski (1881-1949)
zorganizował w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego pierwszy Zakład Architektury Krajobrazu i Parkoznawstwa. Po 1989 roku reaktywacja tego zawodu miała miejsce w roku
1995 – wtedy pojawił się on we wspomnianym
wyżej dokumencie „Klasyfikacja...”. Szczegółowo o losach architekta krajobrazu (zarówno
jako zawodu, jak i dyscyplinie uniwersyteckiej)
przeczytać można w tekście Aleksandra Böhma „Droga do akredytacji i dalej” (Przestrzeń
i Forma, 2009, nr 12, str. 417-430). Na potrzeby
naszego artykułu warto napisać, że w Polsce
pokomunistycznej tytuł ten urzędowo funkcjonuje od niedawna.
– Tytuł zawodowy architekt krajobrazu
został wprowadzony rozporządzeniem na początku 2009 roku – mówi Piotr Murdza ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu – Wcześniej architektura krajobrazu była traktowana
jako specjalizacja i to zdaje się nie wszędzie.
Dla pewności trzeba by się popytać na uczelniach, bo inaczej to wyglądało na uczelniach
technicznych (politechniki), inaczej na rolniczych (akademie, obecnie uniwersytety) i jeszcze inaczej na uniwersytetach.
Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana w przypadku architekta wnętrz – tytułują
się tak zarówno osoby, które ukończyły studia
artystyczne, architekturę i urbanistykę jak
i absolwenci wszelkiego rodzaju rocznych lub
dwuletnich kursów projektowania/dekorowania wnętrz. A często także osoby bez żadnego
wykształcenia w tym kierunku, ale odnajdujące w sobie wrodzony i niezaprzeczalny talent
do aranżowania przestrzeni. Rodzaj i zasób
wiedzy przekazywanej na każdym z tych „kierunków” znacząco się różni. Jak można było się
przekonać w „Klasyfikacji...” architekt wnętrz
jest podgrupą architekta, co może stanowić
(i niestety stanowi) spore pole do nadużyć.
– Z doświadczenia i rozmów, które odbywam z klientami mogę wnioskować, że
problem tytułowania się na wyrost dotyczy

głównie osób projektujących wnętrza – mówi
arch. Mariusz Jakubczyk – To oni najczęściej
używają tytułu „architekt” nie mając odpowiedniego wykształcenia a robią to w celu, jak
się domyślam, podniesienia swojego prestiżu.
Architekt wnętrz nie musi posiadać uprawnień
do wykonywania zawodu dlatego też łatwo
osobom nieuprawnionym używać tego tytułu
nie będąc zagrożonym żadnymi sankcjami.

Architekt od projektów wirtualnych
Przywołane wyżej dwa zawody w branży, do
której trafia Zawód:Architekt, są oczywiście dosyć dobrze znane. Ich przedstawiciele
zajmują się przecież, każdy na swój sposób,
projektowaniem przestrzeni, w której żyją ludzie. O wiele trudniej zrozumieć skąd wziął się
„architekt” w branżach zarządzania i teleinformatycznej. A właśnie tam mamy do czynienia
z prawdziwym wysypem zawodów, w których
nazwie pojawia się „architekt” i właśnie te
profesje pojawiają się przede wszystkim jako
wyniki wyszukiwania w portalach dla poszukujących pracy.
Winą za tę ekspansję należy obarczyć
przede wszystkim mechanizm zapożyczania
słów z języka angielskiego – to właśnie w tym
języku powstała większość pojęć informatycznych i stąd przez kalkę językową trafiła do polskiego słownictwa. Weźmy pierwsze z brzegu
wieloaspektowe pojęcie computer architecture
– najnowsze słowniki języka polskiego już odnotowują to znaczenie. Przeczytamy tam, że
architektura to:
1. sztuka projektowania, wznoszenia i artystycznego kształtowania budowli,
2. wydział na wyższej uczelni poświęcony studiom z tego zakresu,
3. struktura logiczna komputera lub systemu
komputerowego.
A skoro komputer czy system komputerowy
mogą mieć architekturę, to niedaleka stąd droga do tytułowania architektami osób, które na
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Kim jest architekt – czyli
o nieporozumieniach przy braku
określenia odpowiedzialności *

takich urządzeniach czy strukturach pracują,
co zresztą także jest powszechnie stosowane
w krajach zachodnich (np. software architect,
enterprise architect, solutions architect, system
architect itd.).
– W przypadku zawodów informatycznych
ze znaczenia słowa architekt został wybrany
tylko jeden człon tego znaczenia czyli ktoś
kto projektuje, tutaj przykładowo system
– mówi prof. Irena Kamińska-Szmaj, profesor
językoznawstwa z Zakładu Współczesnego
Języka Polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim – I to znaczenie zostało przeniesione
na obszar innej działalności. W informatyce
dotyczy ono konkretnej osoby i konkretnego
działania.
Z racji przeglądowego charakteru tego artykułu nie zostaną po kolei przywołane i omówione wszystkie zawody z branży zarządzania
i informatyki, w których nazwie pojawia się
słowo „architekt”. Trzeba będzie poprzestać
na opisaniu jednego zawodu z obszaru „przestrzeni wirtualnej” – architekta korporacyjnego, który jest najbliższy do wpisania na
ministerialną listę i pełni wobec pozostałych
zawodów tej branży nadrzędną rolę.
Nie należy też zapominać, że sporym
utrudnieniem w pisaniu na ten temat jest fakt,
że zawód architekta korporacyjnego (podobnie
zresztą jak pozostałe z tej grupy) dopiero się
w Polsce kształtuje.
- Nie można wykluczyć, że zawody te znajdą
kiedyś dla siebie inną, jednoczłonową nazwę
– mówi profesor Kamińska-Szmaj – Jeżeli się
upowszechnią to może powstać jakieś złożenie, bo język często tak to sobie reguluje. Niewątpliwie jesteśmy w okresie przejściowym.

Architekt korporacyjny
O wprowadzenie w tajniki zawodu architekta
korporacyjnego poprosiłem prof. doktora hab.
Andrzeja Sobczaka, kierownika Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie, twórcę portalu portalu architekturakorporacyjna.pl oraz Macieja Leksa, architekta korporacyjnego w Orange Polska i twórcę strony www.archireq.pl.
Jak wytłumaczylibyście panowie komuś
spoza branży znaczenie pojęć architektura
korporacyjna i architekt korporacyjny?

> Maciej Leks: Architektura korporacyjna
to dyscyplina służąca zapewnieniu spójnego
rozwoju przedsiębiorstwa ujętego jako system
(wyjaśnienie: przedsiębiorstwo stanowi swoisty system), z uwzględnieniem ludzi, metod
pracy, zarządzania, środowiska i zasobów jakim
ten system dysponuje oraz ich wzajemnych relacji, operująca na poziomie formalnym (zarządzanie) jak i nieformalnym (współpraca).
Do najważniejszych zadań architekta korporacyjnego należy: wspieranie organizacji, wytwarzanie produktów architektonicznych, monitorowanie i inicjowanie zmian w zakresie warstw
biznesowej, aplikacyjnej i infrastruktury.
> Andrzej Sobczak: Architekturę korporacyjną można rozumieć jako opis składowych
(komponentów) organizacji i relacji pomiędzy
nimi – zarówno na poziomie działań biznesowych (procesy, usługi, produkty, lokalizacje)
jak i technicznym (systemy informatyczne,
elementy infrastruktury); jako subdziedzin
zarządzania mówiących o tym jak efektywnie
zarządzać rozwojem całej organizacji.
Jakie studia należy ukończyć, żeby zostać
architektem korporacyjnym?

> ML: Wiem, że w Polsce architekturę korporacyjną można studiować podyplomowo na SGH.
> AS: Z badań przeprowadzonych przeze mnie
w tym roku okazuje się, że w Polsce (ale jest
to także trend światowy) – architektami korporacyjnymi zostają zwykle osoby z wykształceniem informatycznym. Nie jest to jednak
optymalne rozwiązanie. Zdecydowanie lepiej,
aby były to osoby łączące wiedzę z obszarów
zarządzania i informatyki (np. takie kierunek

prowadzony jest na SGH i nosi nazwę Metody
Ilościowe i Systemy Informacyjne).
Czy panów zdaniem zawody te mają
coś wspólnego z podstawową definicją
architektury (przypomnijmy: „nauka
i sztuka projektowania, konstruowania
i wykonywania budynków oraz innych
budowli przestrzennych”)?

> ML: Tak, oczywiście. Mają podobny charakter, tj. wytwarzają nową jakość, dostarczają
nowych funkcji. Tak, jak i w branży cywilnych
architektów tak i tu mamy do czynienia z ludźmi o wysokich kompetencjach, jak i niskich
kompetencjach (nasz rozmówca używa tutaj
mechanicznego spolszczenia na podstawie civil engineer, nam trudno się zgodzić na nazwę
architekt cywilny – przyp. red.). Tak, jak dobry
architekt cywilny jest w stanie zaprojektować
nie tylko bryłę, ale i całą infrastrukturę budynku, tak dobry architekt np. rozwiązania, czy
korporacyjny jest w stanie tak przygotować
architekturę systemów, aby była funkcjonalna, dobrze dopasowana do zmian i jednoczenie
nie generowała nadmiarowych kosztów. W odróżnieniu od architektów cywilnych architekci
branży IT, czy korporacyjni wytwarzają produkty, które nie mają jednak szans przetrwać
lat, dziesiątek lat, czy nawet setek lat.
> AS: Jak najbardziej tak. Architekt korporacyjny kształtuje/projektuje docelowy stan organizacji.
Czy uważacie panowie, że słowo „architekt”
trafnie określa osoby wykonujące zawody
informatyczne? Spotkałem się z opiniami
(nie były to wyłącznie opinie architektów od
projektowania budynków), że w niektórych
przypadkach bardziej pasowałoby słowo
„specjalista”.

> ML: Zdecydowanie specjalista jest słowem
używanym na wyrost. To swoista tytułomania
tak częsta w naszym kraju. Z moich obserwacji wynika, że nawet słowo „specjalista” jest
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Nie każdy musi mieć maturę
i nie każdy może być architektem *
* Cytaty stanowią tytuły wybranych artykułów Macieja Leksa opublikowanych
na stronie www.archireq.pl. Dla czytelników Z:A z pewnością brzmią niezwykle
blisko i aktualnie, a jednak... nie dotyczą bynajmniej architektury budynków.

nadużywane i naprawdę niewielu w branży
czy to IT, czy każdej innej zasługuje na miano specjalisty. W państwie polskim więcej
mamy specjalistów od wszystkiego, czyli od
niczego. Naprawdę nie ma ekspertów, nie ma
ludzi, którzy zjedli na czymś zęby. Winny jest
system nauczania. Winne jest przekonanie, że
w Polsce ludzie są lepsi od ludzi na zachodzie
w konkretnych dyscyplinach. 3 lata po studiach
każdy chce zostać kierownikiem, albo od razu
dyrektorem. Po 5 latach mamy niekompetentnego kierownika, czy jeszcze bardziej niekompetentnego dyrektora z takiego delikwenta.
Polska się nie liczy w IT bo są ku temu powody... to znaczy: nie mamy specjalistów. Weźmy
taki przykład. Pewnego dnia redaktor bardzo
popularnej ogólnopolskiej stacji telewizyjnej podał informację, że pewien programista po Politechnice Śląskiej w Gliwicach robi niesamowitą
karierę, ponieważ stworzył grę, którą pobrało/
kupiło już miliony ludzi. Od razu pomyślałem
o koledze ze „studenckiej” ławy. I faktycznie
był to właśnie ten kolega. Do czego piję? Ano
do tego, że w Polsce mamy perełki w szeroko
rozumianej branży IT. Potem całkowitą pustkę
i później mnóstwo naśladowców, którzy za specjalistów raczej nie powinni się uważać.
A co do architektów czy to rozwiązań, czy
korporacyjnych to większość, których znam
w zasadzie nie wie na czym polega ich praca
i rola. Smutne, ale taki to już kraj.
> AS: Termin „specjalista” nic nie wnosi
– można być specjalistą od testów, specjalistą od projektowania systemów, specjalistą
od zarządzania i specjalistą od wznoszenia
budynków.

Architekt w kontekstach
stylistycznych
Zmieńmy jednak nieco spojrzenie – do tej pory
wykorzystywanie słowa architekt wynikało
z przetworzenia definicji mówiącej, że architekt to „specjalista w dziedzinie projektowania
i wznoszenia budowli”.
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Słowniki języka polskiego podają jednak
także inne znaczenie słowa „architekt”, o którym wiele osób zapomina, czyli „osoba, która jest inicjatorem i organizatorem czegoś”.
I właśnie to znaczenie daje możliwość pojawiania się „architekta” w kontekstach zgoła
niecodziennych i często budzących naturalny
sprzeciw. To dzięki niemu piłkarz Sebastian
Mila zostaje mianowany architektem sukcesu
Śląska Wrocław. Dzięki niemu czytamy o architektach sprzedaży, polityki wschodniej,
polskiej myśli samorządowej, ale też stanu
wojennego a nawet zamachów na WTC.
Przecież każdy coś tam pewnie w swoim życiu zainicjował lub organizował. Wniosek? Architektem może zostać nazwany każdy człowiek.
– W tym użyciu zupełnie oderwano się od
prymarnego, podstawowego znaczenia – tłumaczy profesor Kamińska-Szmaj – Zostawiając tylko kreatywność, organizowanie, tworzenie. Przyznaję, że jest to pewne nadużycie
semantyczne. Ale podobnych przykładów
znaleźć można wiele. Przykładowo słowa „salon” czy „filozof/filozofia”, które rozprzestrzeniły się na różne obszary. Określenie „filozofia
czegoś”, oderwało się od filozofii jako nauki
zostawiając tylko znaczenie, że ktoś coś konceptualizuje, ma jakąś myśl czy pomysł i już
zostaje nazwany filozofem a jego działanie
filozofią. To może się nie podobać, ale tak żyją
wyrazy. W językoznawstwie określa się takie
istniejące już słowa, które nabrały nowego
znaczenia mianem neosemantyzmów. Ich
nowy sens zawsze ma jakąś motywację wynikającą ze znaczenia prymarnego.
Nieprzewidywalne, najczęściej dziennikarskie, zastosowania słowa „architekt” wynikają też zapewne z chęci ubarwienia języka
a często dowartościowania pewnych działań,
w czym prestiż zawodu na pewno się przydaje.
Wiadomo, że lepiej być architektem niż zwykłym organizatorem.
Nie sposób jednak zapobiec takim sytuacjom – Adam Mickiewicz także zapewne nie

byłby szczęśliwy widząc jako częsty tytuł w rubrykach sportowych swój wers z „Reduty Ordona” – „Nam strzelać nie kazano”. Nie można powstrzymać dziennikarzy przed tytułowaniem
bohaterów swoich artykułów architektami
– można jednak domniemywać, że dla czytelników ta forma zawsze będzie wyglądała dziwnie
i będą ją kojarzyć z architektem właściwym.

Architekt IARP
Widząc narastające zagrożenie w architektonicznej tytułomanii Krajowy Zjazd IARP przyjął uchwałę w sprawie ustalenia tytułu „architekt IARP”. Użyty w tytule wyróżnik „IARP”
ma na celu wskazanie, że osoba posługująca
się tym tytułem jest członkiem izby i posiada stosowne uprawnienia budowlane (patrz
„Architekt IARP chroniony tytuł zawodowy”,
Z:A_03/2012, str. 72-73).
– Uważam, że myślenie architektów idzie
w dobrym kierunku – przyznaje profesor Kamińska-Szmaj – To dobry pomysł, aby do nazwy swojego zawodu dołączyć zawężające
określenie. Wtedy będzie jasne o jaki zawód
chodzi ponieważ architekt przez przeniesienie na inne dziedziny działalności stał się
słowem mało precyzyjnym. Chociaż z drugiej strony – nas językoznawców będzie to
razić. Pamiętajmy – prymarne znaczenie
słowa architekt odnosi się do projektowania
i wznoszenia budowli. Rozumiem, że architekci czują się zagrożeni, że tak bezpardonowo wykorzystuje się nazwę ich zawodu, ale
możemy dostrzec w tym także aspekt pozytywny – bez dodania jakiejkolwiek przydawki
architekt jest zawsze architektem i nikt nie
jest w stanie tego zmienić. 
Bartosz Wokan
doktor nauk humanistycznych
redaktor prowadzący Z:A
> napisz do autora:
b.wokan@zawod-architekt.pl
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Pijar, architekcie!
Do rozmowy o public relations dla architektów zaprosiłem troje praktyków. Wybrałem takich, który
zdobyli pijarowe doświadczenia we współpracy z pracowniami projektowymi, a nie tylko wielkim
biznesem. Znają specyfikę, język, problemy, studia przypadków... Oto poradnik architektonicznej
komunikacji społecznej i medialnej.

*

MINI-SŁOWNICZEK – NA KOŃCU ARTYKUŁU

Sebastian Osowski, Z:A: Wokół siebie wciąż
słyszymy o PR. O dobrym PR, złym PR,
nawet o czarnym PR. Czym tak naprawdę
jest lub powinno być public relations
– według najbliższej Państwu definicji?

> Fachowa literatura mówi, że public
relations to budowanie długotrwałych relacji pomiędzy firmą, przedsiębiorstwem a otoczeniem, wysiłek zmierzający
to stworzenia, a dalej utrzymania jej dobrego
wizerunku w oczach konkretnych grup docelowych. Według mnie PR powinien opierać się na
systematycznej i świadomej komunikacji z otoczeniem, która w dłuższej perspektywie czasu
przełoży się na określone korzyści, np. pozyskanie nowych klientów, partnerów biznesowych,
sponsorów itd. Na pewno nie jest narzędziem,
które w krótkim czasie zastąpi reklamę oraz
marketing, zwiększając sprzedaż konkretnego
produktu lub usługi. To niestety jeden z najczęstszych błędów postrzegania działań PR.
> W praktyce, public relations służy
MO wzbudzaniu zainteresowania jakimś
zagadnieniem, np. usługą, produktem, firmą, zjawiskiem, czy osobą. Taka definicja różni się od słownikowej, ale pokazuje sedno PR. Kanoniczną definicję interpretuję jako
pewien stan umysłu: świadome, zaplanowane
i nieprzerwane działanie, którego celem jest
zbudowanie i utrzymania korzystnych relacji,
np. danej firmy z jej otoczeniem.
> Jeśli mamy mówić o PR w środowiDS sku architektów, to uważam, że
trzeba go trochę „odczarować“. Bo
wciąż źle się kojarzy. Z reklamą, lansem. Tymczasem w tym konkretnym przypadku powin-
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no przede wszystkim chodzić o dwie rzeczy: po
pierwsze – przekazywanie rzetelnej i ciekawie
podanej informacji, a po drugie – rozbudzanie
zainteresowania odbiorców architekturą jako
taką, nie tylko jedną wybraną pracownią czy
architektem.
To zainteresowanie jest coraz większe, ludzie szukają informacji, więc dlaczego im tego
nie ułatwić, dostarczając je w takiej formie,
żeby nie zniechęcać i nie pogłębiać wrażenia
hermetyczności środowiska? Architekci przyznają przeważnie, że w obecnych warunkach
„nie stać ich“ na nieistnienie w mediach, ale
często sami nie mają ani czasu, ani smykałki do
tego, żeby się tym zajmować. A poza tym, boją
się spotkać z zarzutami „parcia na szkło“.
Dla mnie „architektoniczny“ PR powinien
przede wszystkim polegać na informowaniu
i utrzymywaniu pozytywnych kontaktów z szeroko rozumianymi odbiorcami architektury.
A czym różni się PR od reklamy? Ich granice
są ostre czy przenikają się wzajemnie?

> PR to działania długofalowe, mające na celu zwiększenie i utrzymanie dobrej reputacji firmy. Opiera się
między innymi na edukowaniu odbiorców na
temat prowadzonej przez nas działalności. Reklamy z kolei odwołują się do naszych emocji,
mają za zadanie wygenerować zapotrzebowanie na dany produkt lub usługę.
> Reklama zawsze potrzebuje pieMO niędzy, często dużych. Dla public relations może wystarczy pomysł i relatywnie małe środki. Dla przykładu: pewnej
poznańskiej pracowni architektonicznej udało

MH

się zabłysnąć w zagranicznych mediach dzięki
realizacji w postaci... domku ogrodowego dla
dziecka. Wygląda to doskonale na zdjęciach,
a w połączeniu z dowcipnym tekstem pokazuje
niekonwencjonalne podejście architektów.
Jakie narzędzia, techniki, metody pracy
kryją się w warsztacie specjalistów public
relations?

> Wybór narzędzi oraz technik PR
uzależniony jest od specyfiki grupy
docelowej, do której kierujemy takie
działania. Rośnie rola środków masowego przekazu w codziennym życiu, dlatego większość
z nas działania w obszarze public relations utożsamia właśnie ze współpracą z mediami. To
ważny kanał dotarcia do odbiorcy, ale nie jedyny.
Ważnymi elementami dbania o wizerunek są np.
tzw. corporate identity, czyli tworzenie tożsamości organizacji oraz komunikacja wewnętrzna,
która usprawnia procesy wewnątrz firmy.
> Uważam, że najważniejszym narzęMO dziem PR jest strategia działania. Należy zastanowić się do kogo trafić i co
chcemy osiągnąć. W idealnej sytuacji agencja
PR rozmawia z zarządem, kluczowymi pracownikami, partnerami biznesowymi, robi biały wywiad, aby ustalić co mówi się i myśli o komunikacji firmy i jej wizerunku. Na tej podstawie
powstaje analiza SWOT, która uświadamia słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, podpowiada więc jakie narzędzia zastosować.
Inne podejście to benchmark. Sprawdzamy
jakich narzędzi używają firmy w branży i konkurencja, potem wdrażamy te, które da się skutecznie zastosować w danym przypadku.
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ZDJĘCIE PRÓBNE

Daniela Szymczak

Michał Hasik

Mirosław Obarski

Sebastian Osowski

wolny strzelec

Core PR

PRconsultants

Zawód:Architekt, Oria Media

historyczka sztuki, w ostatnim
czasie współpracuje w zakresie
komunikacji medialnej ze
znaczącą wrocławską pracownią
projektową. Nie jest zawodowym
„piarowcem”, doświadczenie
w pracy z architekturą i architektami
zdobyła przede wszystkim jako
dziennikarka, krytyczka i redaktorka
portali internetowych poświęconych
architekturze i dizajnowi

senior account manager,
z wykształcenia socjolog,
specjalizuje się w obsłudze spółek
giełdowych i działaniach w zakresie
Initial Public Offer (pierwsza
oferta publiczna), Investor
Relations (relacje inwestorskie),
zajmuje się także PR finansowym
i korporacyjnym, aktualnie
odpowiada za komunikację
medialną Izby Architektów RP

dyrektor zarządzający agencji PR,
politolog z wykształcenia,
pracował m.in. w Polskim Radiu,
międzynarodowych koncernach
Goodyear, jako brand manager,
i Michelin, jako kierownik personalny
i specjalista public relations

inicjator i redaktor naczelny
magazynu Zawód:Architekt,
właściciel firmy zajmującej się
komunikacją marketingową łączącą
działania wydawniczo-redakcyjne,
reklamowe, public relations oraz
eventowe, organizował szkolenia
dla architektów i projektantów,
współtworzył zręby dwóch agencji
public relations

Spojrzenie poprzez pryzmat narzędzi zwykle
odciąga uwagę od strategii działania. Zawsze
odradzam taką drogę na skróty. Strategia daje
orientację we wszystkich aspektach z jakimi
możemy się spotkać prowadząc komunikację
naszej firmy.
> Trzeba przy tym pamiętać o jednej
DS bardzo ważnej kwestii. „Strategia“
działań powinna być przede wszystkim zgodna z filozofią firmy, ludzi, którzy ją
tworzą. Każda pracownia ma swój indywidualny styl, podejście do projektowania i klientów,
preferowaną estetykę, oczekiwania względem
„promocji“ itp. Działania związane z informacją
nie mogą być dysonansem, jakby były zupełnie
innym, niezależnym bytem. Całość musi być
spójna i konsekwentna. Dlatego nie można tego
robić przykładając jedną matrycę do wszystkich. Według mnie nie ma tu też (a przynajmniej
bardzo rzadko się to zdarza) potrzeby kreowania wizerunku, bo kreują go sami architekci
swoją pracą i osobowością. To nie jest produkt,
który po prostu trzeba sprzedać w błyskotliwej
kampanii reklamowej.
> W branży nieruchomości do potenMO cjalnych narzędzi PR zaliczyłbym
kwestie brandingu (identyfikacji wizualnej), komunikację business-to-business
(B2B) i business-to-consumer (B2C), lobbing
i public affairs, wydarzenia specjalne, komunikację wewnętrzną, relacje z wykonawcami prac
budowlanych, komunikację w sporach prawnych, zagadnienia zrównoważonego rozwoju
i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
komunikację kryzysową, a także szkolenia medialne i z zakresu prezentacji.

Które z narzędzi PR są najbardziej
popularne w Polsce? Pytam z myślą
o wykorzystaniu ich przez architektów...

> Architekturę kupujemy oczami,
MO niezależnie od kraju. Dlatego grafiki,
wizualizacje, ewentualnie filmy, czy
animacje – w połączeniu z dobrymi zdjęciami
realizacji – to podstawa komunikacji.
Konsultant naszej agencji, jako autor fotografii, umieścił zdjęcia ciekawego budynku
w serwisie Flickr. Po dwóch tygodniach zwróciły one uwagę australijskich wydawców książki o romantycznej architekturze i wnętrzach.
Skontaktowali się z architektem i zaprosili go
do udziału w publikacji. Współczesne media
potrzebują dobrego opisu, ale kluczowy jest
serwis zdjęciowy, wizualizacje, rysunki – bez
tego nie ma szansy na publikację z zakresu architektury.
> Jeśli zaś chodzi o techniki przekazyDS wania informacji, to najbardziej popularnymi i sprawdzonymi metodami
komunikacji ze światem są informacja prasowa,
newsletter, media społecznościowe i żyjąca
strona internetowa.
> Wszyscy wierzymy w siłę mediów,
MH dlatego duży nacisk kładziony jest na
działania w obszarze media relations.
Należy jednak unikać błędnego założenia, że
ważna jest ilość, a nie jakość. Częste pojawianie
się w prasie lub internecie nie zawsze przekłada
się na lepszy wizerunek czy reputację. A z innej
strony – są jeszcze zupełnie inne kategorie działań PR, choć nie wiem czy do wykorzystania
przez architektów – na przykład wspomniane
CSR czy lobbing.

Kiedy jest czas na PR wewnętrzny a kiedy
zewnętrzny? Czym one się różnią?

> PR wewnętrzny skierowany jest do
pracowników oraz przedstawicieli
danej firmy, praktykują go zazwyczaj
przedsiębiorstwa liczące powyżej kilkuset
osób. Celem tych działań jest zbudowanie wizerunku dobrego pracodawcy, podniesienie jakości pracy w firmie oraz zwiększenie efektywności wymiany informacji. W odróżnieniu
od PR zewnętrznego – odbywa się z pominięciem środków masowego przekazu.
> Nie szukałbym różnic pomiędzy koMO munikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
ponieważ może się wydawać, że któraś jest mniej ważna. PR wewnętrzny powinien
jednak wyprzedzać zewnętrzny, co oznacza, że
pracowników należy bezwzględnie informować
wcześniej, niż klientów, czy opinię publiczną.
Pracownicy są najważniejszymi ambasadorami
firmy i marki. Zawsze przekazują wiedzę o firmie otoczeniu. Lepiej, żeby byli wyposażeni w tę
aktualną i właściwą, co jest szczególnie istotne
w kontekście reputacji w branży. Ponadto,
w usługach to pracownicy budują wizerunek firmy, w codziennych kontaktach z klientami.
Wagę komunikacji wewnętrznej, jako narzędzia budującego siłę biznesu, pokazują dwa
ważne badania amerykańskie z końca lat 90.
W pierwszym wykazano, że aż 61% klientów
odchodziło od firmy ze względu na podejście
pracowników. W kolejnym 41% klientów stwierdziło, że kupią produkty lub usługi jeszcze raz,
jeśli będą dobrze traktowani przez pracowników danej firmy, i to niezależnie od reklamy, czy
promocji.
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> W małej firmie przez PR wewnętrzny możemy rozumieć chociażby spotkania robocze lub okazjonalne, na
których wyjaśniamy pracownikom nad czym
aktualnie pracujemy, omawiamy sposoby prowadzenia rozmów z klientami lub przekazujemy informacje o ostatnich sukcesach firmy,
nagrodach, najbliższych planach itp.

DS

Czy public relations to tylko współpraca
z mediami? Prasą, telewizją, radiem,
portalami internetowymi... Jakie są
jeszcze inne drogi komunikacji?

> PR to znacznie więcej niż media reMO lations, czyli nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z mediami,
choć to ogromnie ważna część pracy nad wizerunkiem. Sam termin wskazuje, że public relations to komunikacja z całym otoczeniem.
Przenika nasze życie zawodowe, w przypadku
osób publicznych także prywatne. Każde spotkanie architekta, czy firmy z klientem (zarówno osobiste, jak również poprzez np. ofertę,
social media, stronę internetową, czy reklamę), to okazja, aby zapisać się pozytywnie
w jego świadomości.
> Jest wiele metod docierania do
MH grup docelowych i należy je dostosować do specyfiki podejmowanych
działań. W przypadku PR wewnętrznego skuteczne mogą być: wewnętrzny intranet, cyklicznie redagowany newsletter, regularne
spotkania z zarządem czy nawet zwykła tablica informacyjna. W przypadku corporate identity należy opracować wszystkie elementy
składowe identyfikacji wizualnej, czyli nazwę,
logotyp, kolorystykę, czcionkę, nazwy layoutów i sloganów. To również są narzędzia
komunikowania się z otoczeniem rynkowym,
znajdują zastosowanie w materiałach BTL, tj.
katalogach, folderach, ulotkach, torbach, naklejkach, wizytówkach. Natomiast w przypadku działań z obszaru lobbingu skutecznymi
technikami komunikacyjnymi są specjalne wydarzenia, kampanie społeczne lub materiały
eksperckie rozdawane na przykład posłom.
Które ze wspomnianych narzędzi
PR proponowalibyście Państwo do
zastosowania architektom? Proszę
pamiętać, że mówimy o ludziach
szczególnych – łączących sztukę
i twórczość z wiedzą techniczną,
inżynierską, a jednocześnie ponoszących
odpowiedzialność zawodową
związaną głównie ze sferą prawną
– niejednoznacznością przepisów,
odmiennością interpretacji, nieustannym
nowelizowaniem prawa...
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> Pozycję rynkową oraz prestiż danej pracowni mierzy się liczbą oraz
jakością jej projektów, zrealizowanymi obiektami, dlatego warto zadbać o to,
aby informacje na ten temat pojawiały się
w mediach. Dobrze napisany materiał prasowy z dołączonymi wizualizacjami lub zdjęciami obiektów może zainteresować najbardziej
poczytne magazyny oraz serwisy tematyczne. Warto także nagłaśniać przyznane wyróżnienia w konkursach lub wygrane przetargi.
Jednym słowem wszystko to, dzięki czemu
wzrośnie wiarygodność oraz reputacja pracowni na rynku.
Działania w obszarze sfery prawnej powinny skupiać się na próbie bezpośredniego
dotarcia do decydentów, np. w formie prezentacji zawierającej krótkie postulaty oraz
opinie specjalistów Dobrym rozwiązaniem
jest również próba zorganizowania badania
opinii publicznej, które potwierdzi słuszność
naszych racji oraz wyrażenia swoich zdań na
łamach mediów poprzez wypowiedzi lub artykuły eksperckie.
> Do podjęcia działań PR przez praMO cownię architektoniczną dobry dizajn,
wizualizacje, sprawnie przedstawiona oferta są konieczne, ale niewystarczające.
Potrzeba jeszcze czegoś, co buduje się długo,
czyli dobrej reputacji (wizerunku), rekomendacji klientów i dobrze zbudowanych relacji. Zapobiegliwy inwestor przed zleceniem projektu
zrobi research wśród pracowni, będzie chciał
się spotkać z zespołem, zapyta o rekomendacje, zadzwoni do znajomych, żeby sprawdzić jak
firma radzi sobie z koordynacją, przepisami,
urzędnikami. To też elementy PR. Nawet sposób w jaki się ubierzemy na spotkanie z inwestorem jest istotny.

MH

Co Państwa zdaniem mogłoby najbardziej
zainteresować opinię publiczną oraz
dziennikarzy spośród efektów pracy
i problemów architektów?

> Opinię publiczną niezmiennie interesują rzeczy zaskakujące, unikalne,
wyjątkowe. Wiele uwagi poświęcono
najwęższemu domowi na świecie, który zbudowano w zeszłym roku w Warszawie. Wprawdzie to architektoniczny happening, ale pokazuje, że w Polsce jest już przyzwolenie na
niekonwencjonalne projekty. Trzeba mówić
o takich realizacjach, żeby wpływać na mentalność społeczeństwa, decydentów, klientów
i zmieniać krajobraz polskiej architektury.
Stąd już blisko do dyskusji o roli architektów i urbanistów w kreowaniu otoczenia,
tkanki miast, a zaraz obok jest temat tabu
– ale nie tylko w tej branży – czyli wyzwania

MO

z jakimi urbaniści, architekci i inwestorzy stykają się w relacjach z urzędnikami. Sam tego
doświadczam prowadząc komunikację inwestycji w nieruchomości.
> Coraz wyraźniej widać tendencję
DS do postrzegania architektury jako
dziedziny multidyscyplinarnej, odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie. Chodzi
o to, jak budynek funkcjonuje, jakie są jego relacje z otoczeniem, jak odpowiada na dzisiejszą
sytuację ekonomiczną.
Czy architekci powinni starać się
zainteresować media i społeczeństwo
wyłącznie efektami swojej indywidualnej
pracy czy może powinni mówić także
o ogólnych problemach swojego
środowiska?

> Miejsce jest na jedno i drugie.
Oczywiście, w pierwszej kolejności
trzeba się skupić na pracy konkretnego biura, ale nie znaczy to wcale, że trzeba
się do tego ograniczać. Zresztą, architekci bardzo często angażują się w działania „pozaprojektowe“, zależy im na kształtowaniu świadomości odbiorców o architekturze jako takiej,
o jakości przestrzeni publicznej. Tym bardziej,
że w Polsce niestety wciąż brakuje edukacji na
ten temat. O efektach można rozmawiać godzinami. Zresztą – wystarczy się rozejrzeć.
Poza tym, jest oczywiście wiele problemów
związanych z samym zawodem, jak choćby
kwestie prawa autorskiego, o których też
pewnie można by mówić trochę więcej.
> Promocję swojej pracy należy trakMO tować jako jeden z projektów, który
właśnie realizujemy. To pomaga pamiętać o tym, że jest to bardzo ważna część
działania pracowni architektonicznej. Biorąc
pod uwagę fakt, że polski architekt 20% czasu
projektuje, a 80% koordynuje realizację, to
trzeba także mówić o problemach branży. Jest
to jeden z tych zawodów w naszym kraju, który styka się każdego dnia ze sprzecznymi przepisami, samowolą urzędników i biurokracją.

DS

Wróćmy jeszcze do media relations.
Rozumiem, że pierwszym i podstawowym
narzędziem jest tutaj „informacja
prasowa” – co powinna a czego nie powinna
zawierać?

> Przede wszystkim temat informacji prasowej musi być ciekawy
i to nie tylko dla nas. Trzeba spojrzeć
z perspektywy dziennikarzy i czytelników.
Treść powinna być konkretna, bez inflacji
słów i odpowiadać na pytania: kto? co? gdzie?
kiedy? dlaczego? jak? Ważna jest kolejność
akapitów. Priorytetowe informacje powinny
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się znajdować na początku. Nadal spotykam
teksty, w których ktoś sprytnie ukrył najważniejsze informacje – podając je na końcu.
Same się wtedy proszą, żeby zniknąć, np. odpadną w redakcji z powodu ograniczenia przestrzeni na stronie lub czytelnik nie doczyta do
tego miejsca.
> Pewnie zabrzmi to jak banał, ale
MH dobra informacja prasowa to taka,
która przekazuje dany komunikat
w sposób rzetelny i wiarygodny. Błędem jest
umieszczanie w niej zwrotów typu: najlepszy, wyjątkowy itd. To dziennikarz ma ocenić,
czy dana firma, produkt lub usługa spełnia
takie wymogi. Pisane w bardzo reklamowym
tonie komunikaty mogą budzić niechęć.
W tekście informacji warto zamieścić wypowiedzi przedstawiciela/i pracowni. Nawet
jeżeli komunikat nie zostanie wykorzystany
od razu, dziennikarz może sięgnąć później po
sam komentarz.
> Informacja prasowa to faktycznie
DS – obok mediów społecznościowych –
jedno z podstawowych narzędzi komunikacyjnych. Oprócz materiału ilustracyjnego (zdjęć, rysunków, rzutów), ważnym jej
elementem jest opis projektu/budynku. I tu
trzeba się trochę postarać. Nie chodzi bowiem
o opis techniczny czy budowlany (a i takie materiały zdarzało mi się dostawać od architektów, kiedy redagowałam portale internetowe).
Taki tekst musi być ciekawy dla czytelnika, który nie jest architektem. Co to znaczy? Trzeba
mieć pomysł, jak o projekcie opowiedzieć. Na
przykład: od czego się zaczęło, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, jak ma działać, jak autorzy doszli do takiej formy, co było dla nich
najważniejsze w przypadku tego konkretnego
obiektu... W obecnym natłoku informacji ludzi
bardziej interesują historie, proces, a nie inwentaryzacja, na którą jest miejsce w metryczce czy suchy opis formy, którą widzą na ilustracjach. Oczywiście, trzeba mieć przy tym zdrowy
dystans, żeby nie popaść w megalomanię czy
grafomanię... Dobrze też, żeby osoba, która się
tym zajmuje na rzecz pracowni, miała pojęcie
o architekturze, nie była zupełnie przypadkowym człowiekiem.
Jakie są najczęstsze tematy informacji
prasowych przygotowywanych przez
wasze agencje? O jakich działaniach
klientów zwykle informujecie?

> Media interesują przede wszystkim rzeczy świeże. Dlatego w ogólnie pojętej branży nieruchomości
królują nowe projekty i realizacje, najemcy,
usługi, umowy lub przedłużenie istniejących,
udział w wydarzeniach, czy nagrody. Materia-
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łów problemowych, choć bywają bardzo pożądane, jest mniej, ponieważ ich przygotowanie
mocno zajmuje eksperta dostarczającego
wkład merytoryczny. Nasza agencja omija ten
problem przeprowadzając wywiad z ekspertem, co optymalizuje czas, który poświęca na
komunikację. Efekty rozmowy redagujemy
i zatwierdzamy, robimy zdjęcia i grafiki, aby
materiał miał większe szanse na publikację.
> Tematów jest mnóstwo: nowe proDS jekty, realizacje, wygrane konkursy,
nagrody, udział w wystawach, dyskusjach, warsztatach, publikacje, akcje społeczne,
mogą to też być postępy w budowie etc. Słowem, wszystko to, co składa się na „publiczne“
życie pracowni. Oczywiście, niektóre informacje
nadają się do szerokiej promocji, inne – na
mniejszą skalę, na „własnym podwórku“, np.
w newsletterze, na stronie internetowej czy
w mediach społecznościowych. Nie za każdym
razem trzeba stosować cały arsenał środków.
Trzeba umieć przeprowadzać selekcję.
Rozumiem że moglibyśmy podzielić te
„kategorie” informacji na reaktywne,
coś, co naturalnie wydarzyło się w życiu
firmy, np. wygraliśmy konkurs, pojawił
się nowy pracownik oraz proaktywne,
czyli wykreowane specjalnie dla potrzeb
promocji – np. organizacja wystawy lub
udział w konferencji?

> Organizacja eventów to świetny
sposób na promocję konkretnego
produktu lub firmy. Jeżeli chcemy nagłośnić konkretne wydarzenie, warto skontaktować się z mediami, dzięki czemu informacja o np. debacie czy wystawie trafi do
szerszego grona odbiorców.
> Nie jest istotne czy mówimy o zdoMO byciu nagrody, czy wymyślamy temat informacji prasowej od podstaw.
Ważne, żeby informację podać ciekawie, żeby
przedstawiała firmę w pozytywnym świetle
i pasowała do jej osobowości. Przykład: niedźwiedź polarny dryfujący w centrum Londynu
na krze wzbudził ogromne zainteresowanie
nowym telewizyjnym kanałem przyrodniczym. Zdjęcia misia (był sztuczny, jak i kra na
której płynął) obiegły wszystkie brytyjskie
media. Przy okazji opinia publiczna zainteresowała się kwestią wymierania gatunków.
> Udział w wydarzeniach typu wyDS stawy, wykłady, dyskusje, akcje społeczne to dziś niezwykle ważny element życia i funkcjonowania architektów, nie
tylko z punktu widzenia promocji biura, ale
także generowania dyskusji o architekturze,
która jest bardzo potrzebna, a której wciąż
jest u nas za mało.

MH

Właśnie... Czy współpraca z agencją
PR obejmuje takie aktywności jak
wspomniana organizacja eventów, udział
w konferencjach i dyskusjach, organizacja
wystaw?

> Jak najbardziej może, ale to są
oczywiście sprawy indywidualne.
Wszystko zależy od potrzeb biura.
> Organizacja wydarzeń lub koordyMO nacja udziału firmy w takich wydarzeniach jak konferencja, seminarium
często są wpisywane do zestawu odpowiedzialności agencji PR. Naszą rolę rozumiemy
jednak szerzej, jako consulting. Wielokrotnie
przygotowywaliśmy – na podstawie uzgodnionych z klientem przesłań i materiałów merytorycznych – prezentacje na konferencje,
teksty wypowiedzi, artykułów, czy wywiadów. Budowaliśmy tezy do dyskusji panelowych robiąc biały wywiad, czyli zapoznając się
z dostępnymi materiałami, czy rozmawiając
z ekspertami, pracownikami firmy.
> Ciekawy event, w którym biorą
MH udział znane osobistości z danego
środowiska, organizowany pod patronatem ważnej instytucji, może zrobić większy efekt medialny niż kilka wysłanych komunikatów prasowych. Należy jednak pamiętać,
że organizacja takich wydarzeń jest bardzo
czasochłonnym przedsięwzięciem, które wymaga sporego zaangażowania, doświadczenia
i znajomości zewnętrznych podwykonawców,
dlatego wiele agencji wzbrania się przed podejmowaniem takich działań.

DS

Państwa zdaniem korzystniej byłoby
promować dorobek pracowni jako zespołu,
czy osobiste osiągnięcia właściciela,
skupiając się na promocji nazwiska?

> To właściwie zależy od filozofii firmy. Oczywiście, architektura jest
pracą zespołową i jako taką warto ją
przedstawiać i to podkreślać. Ale zawsze jest
jakiś „lider“ zespołu – właściciel, czy jeden ze
wspólników – który dobrze się czuje w kontaktach z mediami i w naturalny sposób przejmuje
ten front. To tak, jak z drużyną piłkarską – to
gra zespołowa i jeden piłkarz meczu nie wygra, ale są gwiazdy, które skupiają na sobie
uwagę mediów. Poza tym, taka „medialna“
osobowość często pomaga w promocji całej
pracowni, bo ludziom łatwiej jest skojarzyć
i zapamiętać konkretną osobę, a nie firmę.
> Takie działania powinno się prowaMH dzić dwutorowo. Jesteśmy bardziej
skłonni ufać ludziom, a nie ich produktom, czyli w przypadku architektów – zrealizowanym projektom. Za każdą firmą stoją
twarze, dlatego warto promować wybrane
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osoby, nie zapominając jednak o nagłaśnianiu
kolejnych osiągnięć pracowni.
> Jeden z architektów uznanego norMO weskiego biura Snohetta opowiadał,
że gdy pojawia się u inwestora,
w gronie akademickim, czy podczas prezentacji na drugim końcu świata, bardzo często jest
pytany czy to właśnie on jest tym mitycznym
panem Snohetta. W rzeczywistości nazywa
się Robert Greenwood i jest jednym z architektów tej pracowni, która swój dorobek i reputację zawdzięcza wielu autorom. Ta anegdota
pokazuje, że nie ma i nigdy będzie jednej odpowiedzi na to pytanie. Kluczowa jest analiza
sytuacji wyjściowej przed rozpoczęciem komunikacji, wizja do której zmierza firma i osobowość lidera.
Jak organizacyjnie może wyglądać
współpraca agencji PR z pracownią
architektoniczną? Jakie czynności wykona
agencja, a jakie będzie miał do wykonania
architekt-zleceniodawca?

> Agencja PR wykonuje zadania,
którymi pracownia architektoniczna
nie może się zająć, ponieważ prowadzi biznes, zarabia. Naszym celem jest zdjęcie
z głowy lidera firmy i pracowników 80% pracy
związanej z komunikacją. Po stronie architekta pozostaje dostarczanie informacji lub wskazanie osoby z zespołu, która może jej udzielić
oraz udział w zakończeniu całego procesu komunikacji, czyli akceptacja stworzonego tekstu prasowego, zawartości strony internetowej, wypowiedzi eksperckiej, reklamy.
Zaczynamy od wspólnego ustalenia strategii, uzgodnienia listy działań i priorytetów do
realizacji, sposobu wymiany informacji, osób
odpowiedzialnych i startujemy. Podam klasyczny przykład współpracy przy tworzeniu
wypowiedzi eksperckiej. Zwykle jest to rozmowa telefoniczna w czasie której uzgadniamy
trzy najważniejsze informacje, które muszą
się znaleźć w tekście – najważniejsza na początku. Projekt tekstu wysyłamy mailem, czy
poprzez SMS do właściciela informacji i osób,
które mogą coś dodać. W kolejnej rozmowie
ustalamy modyfikacje i tekst – porządnie
zredagowany, kompetentny i zautoryzowany
– wędruje do dziennikarza.
> Nieco generalizując, można tu wyDS różnić dwa przypadki: z jednej strony
są to biura nowe, często niewielkie,
którym trzeba pomóc zaistnieć w świadomości odbiorców, rozbudzić zainteresowanie ich
działalnością, z drugiej – takie, które już mają
ugruntowaną pozycję i trzeba się skupić na
utrzymaniu ich kontaktu ze światem, dbać
o to, żeby na bieżąco przygotowywać i wysy-
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łać informacje, ale także odpowiadać na prośby i pytania mediów.
W obu przypadkach zadaniem „pijarowca“
powinno być przede wszystkim formułowanie
i przekazywanie informacji, których zawartość merytoryczną generują sami architekci.
Zacząć trzeba rzecz jasna od stworzenia bazy
kontaktów. Oczywiście, do tego dochodzi prowadzenie mediów społecznościowych, które
są świetnym narzędziem do bieżącej komunikacji i przekazywania „drobnych“ nowości,
aktualizowanie strony internetowej itp. To są
wszystko zajęcia, na które architekci najczęściej nie mają czasu i ochoty. A warto zadbać
o to, żeby te działania nie były prowadzone
z doskoku i międzyczasie, tylko profesjonalnie
i regularnie, żeby teksty były napisane poprawnie, a dziennikarze nie czekali tygodniami
na odpowiedź.
Taka osoba może również być pomocą podczas przygotowywania tekstów o projektach
do konkursów, zgłoszeń itp. – wszędzie tam,
gdzie trzeba się wypowiedzieć, zwłaszcza na
piśmie.
> Wszelkie materiały prasowe, koMH munikację się z mediami oraz szeroko pojęte doradztwo marketingowo-strategiczne agencja przygotowuje w ramach
ustalonego wynagrodzenia, zazwyczaj w formie miesięcznego ryczałtu. Stworzenie bazy
dziennikarzy zazwyczaj wliczone jest w katalog działań przygotowawczych do współpracy,
natomiast działania, wymagające współpracy
z zewnętrznymi podmiotami, np. graficy, informatycy są wyceniane dodatkowo. W ramach
ustalonego ryczałtu (fee) agencja monitoruje
media pod kątem pojawiających się informacji
o pracowni w prasie oraz w internecie.
W jaki sposób działania PR przekładają się
na korzyści klienta – w naszym przypadku
pracowni architektonicznej? Jak je mierzyć,
monitorować, badać ich wpływ i efekty?

> Z założenia działania PR nie są
MH mierzalne. W przypadku dużych firm
lub marek można pokusić się o badanie rozpoznawalności marki przed i po kampanii PR. Wielu naszych klientów chwali się, że
dzięki regularnemu pojawieniu się w mediach
zanotowali rosnące statystyki odwiedzin serwisu bądź większą liczbą zleceń. Nie da się jednak dokładnie zmierzyć, na ile jest to efekt
działań PR, tym bardziej jeśli równolegle prowadzone są działania reklamowe.
> Żyjemy w świecie zdominowanym
DS przez informację, więc teoretycznie
– jeśli o nas nie mówią i nie piszą, to
nas nie ma. Nie znaczy to oczywiście, że zainteresowanie mediów jednym czy drugim pro-

jektem wywoła natychmiast lawinę kolejnych
zleceń i sprawi, że pod drzwiami biura ustawi
się kolejka inwestorów, ale istnienie w świadomości odbiorców to też jest kapitał, który procentuje. Poza tym, może nie tylko z pijarowskiego punktu widzenia – mówienie i pisanie
o nowych projektach/realizacjach (zwłaszcza
w mediach „niebranżowych“) napędza zainteresowanie architekturą i trochę tę dziedzinę
oswaja, demokratyzuje.
A swoją drogą, potencjalni prywatni inwestorzy mogą się gdzieś, czasami przypadkiem,
natknąć na artykuł, wywiad, zdjęcie, które im
się spodoba i nazwa biura utkwi w pamięci.
I może kiedyś się przypomni. Tym bardziej,
że najbardziej lubimy te piosenki, które już
znamy. Oczywiście, w ślad za promocją i informacją idą publikacje – na portalach, w prasie
branżowej, codziennej, w magazynach. I tu
efekt jest zauważalny.
> Właśnie dlatego daje się łatwo
MO mierzyć efekty media relations. Wystarczy policzyć publikacje w mediach i ocenić ich jakość, tzn. określić, czy tekst
był pozytywny, negatywny lub neutralny. Stosowane bywa też obliczanie tzw. ekwiwalentu
reklamowego, czyli kosztu reklamy o powierzchni, którą zajął artykuł. Ale jak policzyć
równowartość tekstu, który ma wydźwięk negatywny?
Każda firma powinna pomyśleć o własnym
systemie oceny komunikacji marketingowej
i PR. Doradzałbym rozpoczęcie gromadzenia
danych, które docierają z zewnątrz, np. z monitoringu mediów, statystyk ze strony internetowej, treści zapytań klientów, itp. W ten
sposób zacznie się rysować obraz naszej komunikacji. Na jego podstawie będzie można
wyciągnąć wnioski i zacząć poważnie rozmawiać o strategii PR.
Mini-słowniczek
branding - budowanie świadomości marki, głównie poprzez dobór
i stosowanie spójnego wizerunku: odpowiedniej nazwy, logo, hasła
reklamowego, adresu strony internetowej, ogólnego wzoru wyglądu
oraz przekazu materiałów promocyjnych (innymi słowy: branding to
wykorzystywanie systemu identyfikacji wizualnej firmy, nazywanej
także „tożsamością firmy” - corporate identity)
B2B - komunikacja bussines-to-bussines - komunikacja i budowanie
relacji pomiędzy firmami - partnerami i klientami biznesowymi (np.
producent, hurtownicy i dystrybutorzy)
B2C - komunikacja bussines-to-customers - komunikacja i budowanie
relacji firmy z klientami końcowymi (np. producent - klient dokonujący
zakupu w sklepie dystrybutora)
public affairs - wyspecjalizowana forma lobbingu wobec administracji państwowej i samorządowej, obejmująca jednocześnie
kształtowanie opinii publicznej, opiera się na analizie otoczenia, procesów legislacyjnych i zdobywaniu informacji, a następnie budowaniu
społecznego poparcia dla określonych idei i rozwiązań
CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu - koncepcja, według której
przedsiębiorstwa w swojej działalności gospodarczej dobrowolnie
uwzględniają interesy społeczne, zwiększone inwestycje w zasoby
ludzkie oraz w ochronę środowiska. W praktyce PR realizowana jest
zwykle jako rozwinięta forma działań charytatywnych

Ciepły i nowoczesny dom.
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DAMSKI REWERS

Dama z ostrym cienkopisem
architekt IARP

Młodości!
ty nad poziomy?

A

Architekci, którzy kończą 60. rok życia, powinni, moim zdaniem, podjąć jedynie słuszną decyzję o wycofaniu się z aktywnego wykonywania
zawodu. Spotkałoby się to na pewno z aplauzem licznej rzeszy młodych „bezrobotnych
architektów”, którzy bezskutecznie szturmują
drzwi pracowni projektowych w poszukiwaniu
zatrudnienia. Staruszki i starcy architekci, nie
potraficie zrozumieć, że należy wreszcie ustąpić miejsca młodym, a nie kurczowo trzymać
się klawiatury komputera?!

i finansowej. Na zdobycie takich prawdziwych
umiejętności warsztatowych potrzeba kilku
lat solidnej praktyki w zawodzie.

Opuszczam lożę szyderców, rzeczywistość
nie jest ani tak prosta, ani tak jednoznaczna.

Nie ustaje produkcja absolwentów architektury, natomiast obecna sytuacja gospodarcza, nie tylko w naszym kraju, powoduje,
że maleje liczba potencjalnych pracodawców.
Dlaczego zresztą „pracodawców”? Od dwudziestu lat mamy wolny rynek, na którym
działają przedsiębiorstwa, nie „zakłady pracy”, a właściciela jedno- czy kilkuosobowego
biura nie stać w obecnych realiach, by stać się
pracodawcą dla młodych, bezrobotnych architektów. W związku z tym wiele pracowni projektowych radykalnie zmniejsza zatrudnienie
etatowe, proponuje współpracę zadaniową,
przy konkretnych projektach, na podstawie
umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Grupa młodych ludzi, manifestując w listopadzie 2012 roku pod hasłem „Bezrobotni
architekci” głosiła, cytuję: Frank Lloyd Wright
powiedział: „Młodość jest zaletą nie okolicznością”. Dajcie nam szansę, a udowodnimy, że
jesteśmy jej warci!
Co roku setki głodnych pracy absolwentów
opuszczają progi uczelni architektonicznych,
łudząc się, że czekają na nich takie same setki
pracodawców. Niestety, ta ambitna młodzież
nie orientuje się wystarczająco w sytuacji
ekonomicznej naszego kraju, ani nie posiada wiedzy o możliwościach realizacji swoich
marzeń zawodowych. Absolwent zwykle
zaskoczony jest wymaganiami stawianymi
w pracowni, propozycją żmudnej współpracy
przy projektach budowlanych, bo przecież...
nie o takiej pracy śnił podczas studiów. Miał
być artystą, twórcą, kreatorem, wizjonerem,
królem świata...
Młody, bezrobotny architekt nie został
uświadomiony, że w pierwszej pracy nikt nie
oczekuje od niego tworzenia śmiałych koncepcji, ponieważ celem architekta nie jest projekt,
lecz doprowadzenie do realizacji budynku poprzez wykonanie projektu budowlanego, pokonywanie zawiłości prawa budowlanego i problemów skoordynowania specjalistycznych
opracowań branżowych. A wszystko z pełnym
poczuciem odpowiedzialności – zawodowej
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Nie jest zatem winą tych młodych ludzi,
masowo i bezkrytycznie przyjmowanych corocznie na studia, przesiewanych przez sito
o oczkach nazbyt łatwych do pokonania, mamionych mirażem elitarnej i błyskotliwej kariery, że po dyplomie w większości przeżywają
gorzki stres rozczarowania.

„Bezrobotni architekci” we Wrocławiu pisali w swoim manifeście: Nie chcemy dłużej
czekać, aż kryzys minie. Dlatego wychodzimy z własną inicjatywą! Chcemy przyciągnąć
uwagę potencjalnych pracodawców – architektów.
Tymczasem pracodawców brak. Gorzej, że
problemem są również rozbieżne, wzajemne
oczekiwania co do charakteru i rodzaju świadczonych usług, bo przecież praca jest niczym
innym jak usługą świadczoną pracodawcy,
który z kolei świadczy usługę swojemu klientowi. Usiłowaliśmy dowiedzieć się od autorów
wrocławskiej kampanii jaki efekt przyniosła
ich akcja, czy przyciągnęli „uwagę potencjalnych pracodawców – architektów” i zmienili
swój status? Niestety, mimo wstępnej deklaracji odmówili udzielenia odpowiedzi. Szkoda,

bo ich spersonifikowany komentarz mógł na
łamach Zawodu:Architekt dotrzeć do tysięcy
„potencjalnych pracodawców-architektów”
i być może wszystkim nam pomógłby pomyśleć inaczej. A tak – nie wiemy nawet czy bezrobotne koleżanki i kolega są absolwentami
bezpośrednio po studiach, czy może posiadają już uprawnienia...
Rzuceni na rynek, młodzi architekci, którzy mieli szczęście odbyć praktykę zawodową
i zdobyć prawo samodzielnego wykonywania
zawodu, często niewiele jeszcze potrafią,
łapią więc każdą szansę zaistnienia. Znamy
niejeden przypadek, kiedy niewyobrażalnie
niską ceną wykosili konkurencję w przetargu. Niestety nikt się oficjalnie nie przyzna
jak często z powodu źle skalkulowanej oferty
wpadł później w problemy z płynnością finansową, rozliczeniami z podwykonawcami,
upadłością...
Problemem jest niska jakość nauki i praktyk odbywanych podczas studiów, ale także
tych, przygotowujących do zdobycia uprawnień. To podczas praktyk mistrz-patron,
oprócz wiedzy warsztatowej, powinien wpoić
młodemu czeladnikowi, podstawowe zasady przedsiębiorczości, złożoności kalkulacji
honorarium zespołu projektowego, a także
etyki wykonywania zawodu architekta. Tymczasem za oknem rzeczywistość skrzeczy,
starym mistrzom brakuje pieniędzy, młodym
świadomości i odrobiny pokory. Trudno krytykować patronów, skoro obecnie, nie każdego
doświadczonego architekta stać na podjęcie
się funkcji opiekuna praktyk oraz przygotowanie należycie wyposażonego stanowiska pracy
dla praktykanta. Zanikły relacje mistrz i uczeń,
nastąpiła atomizacja środowiska i partykularyzm interesów.
Współczuję młodym architektom i współczuję mistrzom. Pozostaje wierzyć że najlepsi
będą mieli dość siły, determinacji i charakteru by wytrwać w zawodzie i uda im się w swoim czasie wylecieć nad poziomy.

STUDIUM PRZYPADKU
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Wilno.

Od redakcji
Każde z miast posiada – czy też stara się wykształcić
– charakterystyczne rysy nadające mu specyficzną,
rozpoznawalną tożsamość. Jakiś swój fragment, który
dla świata staje się jego swoistą wizytówką. Bywa, że
zmienne losy historii tworzą kolejne, nowe jej formy,
mówiące przybyszowi „To jest nasz czas. Teraz
wyglądamy tak!”. Próbujemy prześledzić to zjawisko...
Odcinek 3.

Historia kultur i ludzi,
bogactwo współczesności
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fot. Antas benas aliŠauskas
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arch. Tadeusz Barucki, architekt IARP

Dla większości z nas, za sprawą Adama Mickiewicza i „Pana Tadeusza”, symbolem
stolicy Litwy będzie ta „co w Ostrej świeci Bramie”. Lecz, choć wizerunek Panny
Świętej jest formą plastyczną, to przecież sam w sobie nie kreśli obrazu miasta,
a jego architektoniczna obudowa – bardzo skromna w klasycystycznej formie
(przebudowa 1829, M. Czagin) – nie pretenduje do miana ikony. Zwłaszcza w kontekście
obszaru wileńskiego Starego Miasta, które z racji bogactwa architektury znalazło
się od roku 1994 na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
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fot. PRZEMYSŁAW WOŹNIAK

fot. © Centrum Informacji Turystycznej m. Wilna i Biuro Konferencyjne, www.vilnius-tourism.lt

fot. TADEUSZ BARUCKI
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1. Klasycystyczna Ostra Brama ze słynnym obrazem NMP
przebudowana do takiej formy w roku 1829 (M. Czagin)
2. Gotycki Kościół św. Anny, jak głoszą przewodnicy,
Napoleon Bonaparte chciał przenieść do Paryża (przełom
XV i XVI wieku, Michał Enkinger)
3. Znakomita sztukateria stworzona przez Pietra Perti
i Giovanniego Marię Galli (ok. XVII w.) pod kopułą kościoła
św. św. Piotra i Pawła,(1668-1675, Jan Zaor)

W

Wiele się w Wilnie działo w historii i wciąż
wiele się dzieje. Poszukując tu potencjalnych
„ikon architektury” gotowych do umieszczenia
na miejskich wizytówkach, naprawdę mamy
w czym wybierać...

P artner wydania Z: A

Świątynie religii i nauki
Począwszy od płomienistego gotyku kościoła św. Anny |2| (przełom XV i XVI wieku, Michał Enkinger), który – jak głoszą
przewodnicy – Napoleon Bonaparte chciał
przenieść do Paryża, przez zapierającą dech
w piersiach sztukaterię wnętrza kościoła św.
św. Piotra i Pawła |3| (1668-1675, Jan Zaor,
sztukateria ok. XVII w. Pietro Perti, Giovanni Maria Galli) aż po subtelną smukłość
wież kościoła Misjonarzy |4| (przeb. 1751-1756, Jan Krzysztof Glaubitz). Ten ostatni
jest dziełem architektonicznego geniusza
rzuconego w saskiej już Rzeczypospolitej
Obojga Narodów na Kresy Wschodnie, gdzie

58

Z:A _02_2013

tworzył to, co nazwano później jedynym
w swoim rodzaju barokiem wileńskim.
Ale jest przecież i świątynia nauki, uniwersytet założony w roku 1579 jako Akademia Wileńska przez króla Stefana Batorego
(zreformowane kolegium jezuickie założone
w roku 1569), na terenie którego nasz Sas (lub
raczej Ślązak, bo Glaubitz urodził się w Świdnicy) cudownie przebudował w swym delikatnym baroku gotycki kościół św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty |7| (ok. 1427, przeb. 1747).

Siedziby wielkich książąt
i królów polskich
Jak przystało na historyczną stolicę i centrum
polityczne znajdziemy w Wilnie dowody świetności dawnej władzy – początkowo wielkoksiążęcej a później i królewskiej. Pierwszym
jest murowana Baszta Giedymina |5|9a| (ok.
1419), pozostała po Zamku Górnym zrujnowanym w końcu XVIII wieku. Drugim – rezydencjo-

nalny Zamek Dolny |6|9b|, pełniący przez lata
funkcję pałacu władców, wzniesiony w stylu
późnogotyckim pod koniec wieku XV, kilkakrotnie przebudowywany, wreszcie zniszczony
doszczętnie i odbudowany współcześnie wśród
polemik i kontrowersji, o czym za chwilę.
Architektoniczna historia tego Zamku
jest zresztą niezwykle ciekawa – został przebudowany w stylu wawelskiego renesansu
przez króla Zygmunta Starego przy pomocy
wypróbowanych już przez niego w Krakowie
fachowców (1544, Bartolomeo Berecci, Bernardino de Gianotos, Benedykt Sandomierzanin). Później, po pożarze w 1610 roku został
odnowiony w stylu manierystycznym i następnie przebudowany w stylu wczesnobarokowym (1624, Constante Tencalla). Wreszcie,
zniszczony przez Rosjan ostrzałem artyleryjskim w roku 1660, popadł w ruinę i został
doszczętnie rozebrany przez władze carskie
w latach 1789-1803.

fot. ilja van de pavert
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4. Wieże kościoła
Misjonarzy
(przebudowa 17511756, Jan Krzysztof
Glaubitz pochodzący
ze Świdnicy)
zachwycają
subtelną
smukłością
wileńskiego baroku
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fot. © Centrum Informacji Turystycznej m. Wilna i Biuro Konferencyjne, www.vilnius-tourism.lt

fot. mindaugas baneviČius

fot. TADEUSZ BARUCKI

STUDIUM PRZYPADKU

5. Murowana Baszta Giedymina
(ok. 1419), pamiątka po Zamku Górnym zrujnowanym
w końcu XVIII wieku
6. Rezydencjonalny Zamek Dolny, (odbudowany
współcześnie 2002-2009) przez lata pełnił funkcję
pałacu władców – wielkich książąt litewskich i królów
polskich, na pierwszym planie pomnik Giedymina
7. Kościół św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty na
terenie uniwersyteckim, Dziedziniec Wielki, dawniej
Piotra Skargi (pierwszego rektora Uniwersytetu)

Katedra – przedwojenna wizytówka
Dopełniając obrazu u stóp zamkowego wzgórza – w miejscu, gdzie zapewne dawniej odprawiano pogańskie obrzędy wzniesiono katedrę |9c| . Pierwszą jeszcze za czasów księcia
Mendoga (1251), która nie przetrwała jednak
nawrotu pogaństwa. Drugą w tym samym
miejscu – zbudował Władysław Jagiełło po zawarciu małżeństwa z królową Polski Jadwigą
i ponownym przyjęciu przez Litwę chrześcijaństwa (1387), za co dostał od Papieża relikwię
w postaci gwoździa z krzyża Golgoty. Kolejne
losy historii, przez pożary i zniszczenia doprowadzały do jej odbudowy, przemian i uzupełnień jakim stała się np. kaplica św. Kazimierza
– arcydzieło ówczesnej architektury (16101636, Matteo Castello lub Constante Tencalla,
renowacja 1689, Pietro Peretti lub Giovanni
Maria Gali i Michelangelo Palloni).
Ostateczna przebudowa przynosząca jej
formy klasycyzmu, która zarazem dotrwała
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do czasów nam współczesnych, miała miejsce
pod koniec XVIII wieku (1777-1801, Wawrzyniec Gucewicz). Taki też obraz katedry na tle
wzgórza zamkowego wraz z jedyną ocalałą
basztą dawnego Zamku Dolnego zachował się
w oczach przedwojennych mieszkańców Wilna
– właśnie jako jego „wizytówka” |9|.

Kontrowersyjna odbudowa
Okolice wzgórza zamkowego, z racji swego
znaczenia, stały się w roku 1934 tematem urbanistycznego konkursu na zagospodarowanie,
wygranego przez Romualda Gutta. Propozycje
architekta wprowadzające do centrum miasta
sporo zieleni napotkały opór lokalnego środowiska artystycznego (m.in. artysty malarza
prof. Ludomira Śleńdzińskiego), widzącego
w tym miejscu rozwiązanie bardziej rzeźbiarskie. Wszystko to działo się tuż przed wybuchem wojny, która realizacje tego projektu i tak
uniemożliwiła. Tak więc nasza „wizytówka”

pozostawała aktualna aż do czasów ponownego uzyskania przez Litwę niepodległości, kiedy
w roku 2001 Sejm Litewski widząc w tym miejscu serce swej historii, podjął decyzję o odbudowie Zamku Dolnego |6|9b|, jako siedziby najwyższych władz państwa. Decyzja ta, wobec braku
wystarczających materiałów ikonograficznych
(istniało podobno tylko kilka hipotetycznych
rysunków Franciszka Smuglewicza i Napoleona
Ordy) uznana została przez środowisko konserwatorskie za dość kontrowersyjną.
Od roku 1987 prowadzono na tym terenie już bardzo wnikliwe prace wykopaliskowe
i przyznam (odwiedziłem wówczas miejsce
tych prac) zaimponował mi entuzjazm pracującego w podziemnych korytarzach archeologa, który sam z siebie wyjaśnił mi, że „po tych
właśnie kamieniach chodził nasz wspólny król
Zygmunt i królowa Bona”.
Polityczne aspekty tej sprawy, wyrażone
w dążeniu do podkreślenia swej sięgającej

fot. Antas benas aliŠauskas
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8. Widok na wileńską Starówkę, okolice
Uniwersytetu Wileńskiego, dominantę stanowi
dzwonnica kościoła pw. św. Janów przy
dziedzińcu Piotra Skargi, na ostatnim planie
Pałac Prezydencki z placem reprezentacyjnym
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fot. Antas benas aliŠauskas

STUDIUM PRZYPADKU

d

a

c
b

9. Panorama Wilna w kierunku północno-zachodnim: a – wzgórze z Basztą Giedymina, b – Zamek Dolny, c – archikatedra wileńska, d – nowe centrum

głęboko w przeszłość państwowości ostatecznie przeważyły i obiekt zrealizowano,
może nie w pełni jeszcze i przy pomocy finansowego wsparcia społecznego, wiążąc jego
ukończenie w roku 2009 z 1000-leciem pierwszej historycznej wzmianki o Litwie (20022009, N. Kitkauskas, A. Katlius, R. Grigas).
Tak więc w roku 2009 Wilno otrzymało swą
nową istotną „wizytówkę”. Ale... no właśnie.

Zupełnie nowe centrum miasta
W międzyczasie stolica Litwy zyskała też,
zlokalizowaną po drugiej stronie rzeki Wili całkowicie nową część miasta z nowym centrum
|9d|10|11|, bardzo awangardowo zaprojektowanym architektonicznie. Tutaj, w wysokim
wieżowcu, znalazła się też nowa siedziba władz
miasta. Zabudowa tego wolnego od czasów
przedwojennych terenu (należał do wojska) zaczęła się jeszcze w czasach sowieckiej Litwy, ale
już po upadku doktryny socrealizmu. Tak więc
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na obszarze, który w stosunku do dawnego
miasta stanowił rodzaj położonej za rzeką Wilią zielonej sceny, od lat 60. zaczęły powstawać
kolejne obiekty aspirujące już do miana architektury modernizmu. Niektóre z nich wykazywały nawet wysoki poziom jak na przykład Muzeum Rewolucji (1980, G. Baravykas, V. Vielius),
zaadaptowane w niepodległej ponownie Litwie
na Narodową Galerię Sztuki |14| (1998-2001,
A. Bučas, G. Kugirys, C. Čaplinskas).

Most przez Wilię i wysokościowce
Zapowiedź nowego centrum stanowił zespół
obiektów handlowo-usługowych, w którym
obok domu towarowego CUP |11h| (Centrine
universaline parduotuve, 1962-1973, V. Vielius,
Z. Landzbergis, Č. Gerliakas) pierwszym wysokościowym akcentem był hotel „Lietuva”
|11d|13| (1963-1984, A. Nasvytis, V. Nasvytis,
Č. Gerliakas, V. Milvydas, J. Marozienė, obecnie
hotel Radisson).

Z zespołem tym wiązał się też projektowany wówczas w tym miejscu pieszy most przez
Wilię o bardzo ciekawej koncepcji. Służyć miał
on bowiem nie tylko jako przejście na drugą
stronę rzeki, ale również miejsce relaksu, z którego podziwiać będzie można widoki – z jednej
strony wzdłuż rzeki Wilii po Górę Trzech Krzyży,
a z drugiej na przewidywane, znacznie bardziej
rozbudowane, nowe centrum Wilna. Dla osiągnięcia tego celu proponowano cały szereg rozwiązań poszerzających w środku bieg mostu,
w tym nawet przewidujących ustawienie pod
nim małego statku-kawiarni. Mimo, że ostateczna forma zrealizowanego Mostu Białego
|11i| żadnego z tych pomysłów nie uwzględnia,
to warto wchodząc nań o nich pomyśleć.
Tuż przy mostku po lewej stronie na tym
„scenicznym” brzegu Wilii budowane ma być
Muzeum sponsorowane przez Ermitaż i Guggenheima według projektu Zahy Hadid |11j|,
uzyskanego w międzynarodowym konkursie
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fot. Antas benas aliŠauskas

10. Nowe centrum Wilna:
a – w ieża centrum biznesu Europa
(2002-2004)
b –	centrum handlowe Europa
(2002-2004)
c – w ieżowiec z siedzibą władz miasta
(2002-2004)
d –	biurowce władz administracyjnych
e – biurowiec Swedbank (2009)
f – zespół dwóch wieżowców
biurowo-handlowych Vetruna (2008)
g –	apartamentowiec Aleja Konstytucji 9
(2003-2004)
h –	apartamentowiec Arfa (2011)
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fot. TADEUSZ BARUCKI
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11. Sylweta nowego cetrum od strony Mostu Białego na Wilii: a – apartamentowiec Arfa, b – biurowiec Swedbank, c – apartamentowiec Aleja
Konstytucji 9, d – hotel Lietuva (obecnie Radisson Blu), e – wieża Europa, f – zespół wieżowców Vetruna, g – wieżowiec władz miasta, h – centrum
handlowe CUP, i – Most Biały, j – miejsce lokalizacji Muzeum wg projektu Zahy Hadid

z roku 2008. Nie zostało ono jeszcze zrealizowane, ale drapieżność jego form inspirowała
zapewne architektów litewskich, którzy w podobnym duchu zbudowali ostatnio Bibliotekę
Uniwersytecką, a wlaściwie jej Centrum Informacyjne (2013, R. Palekas, B. Puzonas, A. Palekiené, P. Išora, M. Siupšinskas, M. Zemliskaite).
Dziś główną oś mostu zamyka najwyższy
akcent wysokościowy nowego centrum i całego
miasta, okrągły w planie, 33-piętrowy wieżowiec
biurowy, centrum biznesu „Europa” |10a|11e|
(2002-2004, A. Ambrasas, V. Adomonytė). Jest
on zarazem bezpośrednią dominantą nad efektownie zaaranżowanym placem „Europa” (2004,
A. Ambrasas, D. Malinauskas, J. Patkuvienė)
i centrum handlowym „Europa” |10b| (20022004, A. Ambrasas, V. Adomonytė, D. Juškevičius, R. Ambrasienė, D. Malinauskas) z ciekawie
plastycznie opracowanym wewnętrznym pasażem. Wokół niego skupiły się w sylwecie miasta
dalsze wieżowce jak apartamentowiec „Aleja
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Konstytucji 9” |10g|11c| (2003-2004, R. Bimba, S. Šliažas), biurowo-handlowy zespół dwóch
wieżowców „Vetruna” |10f|11f| (2008, L. Merkinas, L. Žičkis, G. Čepokas, R. Kripas, R. Jankauskiene), bardzo ciekawie plastycznie i funkcjonalnie opracowany wieżowiec „Swedbank”
|10e|11b|13| (2009, A. Ambrasas, V. Adomonyte, T. Eidukevičius, D. Malionauskas), a wreszcie
21-piętrowy wieżowiec wspomnianej już siedziby władz miasta |10c|11g|12| (2002-2004,
A. E. Paslaitis, T. Balčiūnas, G. Paslaitis, A. Paslaitis, V. Biekša).
Optymistyczna w urbanistyce nowego
centrum mimo tych imponujących wieżowców jest stosunkowo niska intensywność jego
zabudowy uzyskana przez odpowiednie wprowadzenie zieleni, jak również niskiej zabudowy
obiektów użyteczności publicznej.
Centrum „Europa” swoją nazwą podkreśla
też związek z Europą i Unią Europejską, do
której przystąpienie miało dla rozwoju kraju

i litewskich inwestycji istotne znaczenie. Jedną z takich inwestycji jest np. zamierzona budowa 15-kilometrowego odcinka obwodnicy,
porządkującej układ komunikacyjny miasta
i włączającej go do zrealizowanej już w większości przy pomocy Unii Europejskiej „Via
Baltica”, arterii łączącej wszystkie państwa
wschodnio-bałtyckie.

Mieszkania ze znanymi problemami
Problemem Wilna, tak jak wielu miast państw
tzw. byłego Obozu jest budownictwo mieszkaniowe. Podobnie jak u nas w nowych warunkach
spadła wyraźnie ilość wznoszonego budownictwa o charakterze socjalnym. Pojawiły się natomiast mieszkania nie ograniczane już powierzchniowo i o – również podobnie jak u nas – znacznie
wyższym standardzie wykończeniowym. Obok
nowocześnie pomyślanych już rozwiązań
(3.970 Ltl/m2) istnieje również kwestia modernizacji budownictwa mieszkaniowego okresu

fot. t. nergaard
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FOT. TAdEUSZ BARUCKI

12. Biurowiec i wysokościowiec urzędu miejskiego od strony Alei Konstytucji, na drugim planie wieżowce Vetruna

Arturas Blotnys
naczelny architekt miasta Wilna

13. Hotel Lietuva i biurowiec Swedbank, widok z okien wieżowca władz miejskich
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fot. Guillaume Speurt, mylastdestination.eu
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14. Narodowa Galeria Sztuki przebudowana w latach 1998-2001 (A. Bučas, G. Kugirys, C. Čaplinskas), wcześniej obiekt mieścił
Muzeum Rewolucji wzniesione w roku 1980 (G. Baravykas, V. Vielius)

sowieckiego (3.689 Ltl/m2), która ma odrabiać
niedobory nowego budownictwa socjalnego.
Godnym uwagi jest natomiast indywidualne
budownictwo mieszkaniowe, które ma zresztą
– może ku naszemu zdziwieniu – dobrą tradycję
jeszcze z czasów sowieckich. Charakterystycznym tego przykładem może być domek własny
z pracownią małżeńskiej pary architektów na
Antokolu (1959, E. Bergaité-Burneikiené), którzy
już wówczas zapewne wierzyli w nowoczesną
architekturę i zmiany na sensowną przyszłość.

Historia kultur i ludzi tworzy
bogactwo współczesności
Rozmawiając na czwartym z 21 pięter magistrackiego biurowca z naczelnym architektem
miasta Arturasem Blotnysem zastanawialiśmy się wspólnie, który z tych nowych elementów (odbudowany Dolny Zamek czy nowe
centrum Europa) można uznać za aktualną
„wizytówkę” stolicy Litwy?
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Dla wielu z Polaków wiążących swe wspomnienia z przedwojennym Wilnem, które mimo,
że było miastem wojewódzkim liczyło zaledwie nieco ponad 200 tys. mieszkańców, będzie
ona leżała zapewne nadal u stóp Katedry. Dla
tych jednak, którzy czują tętno współczesnego
Wilna, stolicy państwa przecież, liczącego dwa
razy tyle mieszkańców (560 tys. w 2010 roku)
co przedwojenne miasto, taką właśnie „wizytówką” jest nowe centrum „Europa”. Warto
dodać też, że w dzisiejszym Wilnie powstała
Dolina Wschodzącego Słońca, gdzie kształci
się 20 tysięcy studentów i rozwijane są nowe
technologie, które przy współpracy z nauką
wykorzystuje litewski przemysł.
W różnych czasach, różni ludzie, różne kultury tworzyły to miasto. Widać to wyraźnie
w jego architekturze, tej z wczoraj i tej nam
współczesnej. Jest ona przez to bogatsza,
pełniejsza i piękniejsza. Tak właśnie ocenił to
miasto jego obecny naczelny architekt Arturas

Blotnys przekazując zarazem pozdrowienia
swoim polskim koleżankom i kolegom.
Wśród wielu informacji zebranych w czasie
mojej wileńskiej wizyty, jedną chciałbym podkreślić jako specjalnie interesującą. Ciekawie zapowiada się bowiem inicjatywa utworzenia Parku
Architektury z miniaturami najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych Litwy.
Park miałby być połączony z ośrodkiem promocji
kultury architektonicznej wśród szerszych kręgów społeczeństwa w odniesieniu do działań
współczesnych. Z punktu widzenia uprawiającego zawód architekta akcja ze wszech miar godna
propagowania i w naszych miastach. 

Tadeusz Barucki
architekt IARP
> napisz do autora:
tadeuszbarucki@gmail.com
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Od redakcji
W Z:A_01/2012 arch. Wojciech Kujawski przedstawił kanadyjskie projekty zrównoważonych
osiedli i społeczności mieszkaniowych. Czy to odległa utopia zza Wielkiej Wody?
Profesor Agnieszka Zabłocka-Kos przekonuje, że także dużo bliżej – za naszą zachodnią
granicą istnieje osiedle o analogicznych założeniach. Ba! funkcjonuje już od dobrych kilku lat.

Zwykły raj na ziemi.

O eksperymentalnym osiedlu Vauban
Agnieszka Zabłocka-Kos

Koncepcja przestrzenna osiedla Vauban powstała w latach 90. ubiegłego wieku. I już wówczas była zgodna
z głośnym dziś hasłem „rozwój zrównoważony”. Postawiono tu bowiem na dwa aspekty: komfort lokalnej
społeczności oraz ekologię i ochronę środowiska. Czy założenia się sprawdziły? Jak się tu mieszka i jakie są
relacje między mieszkańcami po 6 latach funkcjonowania eksperymentu?
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F

Fryburg Bryzgowijski (Freiburg in Breisgau)
to specyficzne miasto. Z jednej strony zakotwiczone jest w górzystym pejzażu Schwarzwaldu z drugiej zaś w dolinie Renu. Otoczone
jodłowymi lasami i winnicami, wiosna zaczyna
się tu już w lutym. Wielu Niemców i obcokrajowców marzy by w nim zamieszkać.
Ten idylliczny pejzaż miesza się z mniej idylliczną przeszłością: w okresie III Rzeszy było to
miasto „brunatne”, modernizm tu nie zagościł.
Poważnie zniszczone podczas 20-minutowego
nalotu w 1944 roku zostało niezdecydowanie
odbudowane: ni to modernistycznie a jednak
z dużą domieszką stylistycznej spuścizny lat
trzydziestych.
Ta architektoniczna „bylejakość” trwałaby
pewnie długo, gdyby nie zjednoczenie Niemiec. Po 40 latach, w 1992 roku Fryburg opuściły okupacyjne wojska francuskie, które zajmowały dawne koszary Wehrmachtu z 1937
roku. Bardzo atrakcyjnie położone u podnóża

gór, w odległości zaledwie 3 km od centrum.
Owe 38 hektarów stało się od razu obiektem
pożądania firm deweloperskich, miasto jednak postanowiło odkupić cały teren za niebagatelną sumę ponad 20 milionów euro, by
później odsprzedawać go mniejszym inwestorom. Dało to początek osiedlu dla około 5200
osób. W 1994 roku konkurs na ogólną koncepcję przestrzenną wygrało biuro Kohlhoff
ze Stuttgartu, a budowę rozpoczęto w roku
1998. Ale to nie urbanistyka stanowi o unikalności Vauban.

Eksperyment społeczno-ekologiczny
Eksperyment polegał na stworzeniu prawdziwego osiedla społecznego, do tego w pełni
ekologicznego. Cały areał został podzielony na
niewielkie działki, które zakupiło łącznie około
50 inwestorów. Koszary przekazano studentom – urządzili tam bardzo alternatywne akademiki. Poszczególne fragmenty projektowa-

ły różne zespoły architektoniczne w ścisłym
kontakcie z przyszłymi mieszkańcami. Stąd
ogromna różnorodność, która znalazła też odbicie w pięciokrotnej zmianie planu zagospodarowania dopasowywanego w szczegółach
do konkretnego mieszkańca-klienta.
Żaden dom się tu nie powtarza, dominują budynki wielomieszkaniowe, jest też
szeregówka, alternatywne domy na kółkach
w przyczepach i niewysokie wieżowce akcentujące wejście do osiedla. Zasada współpracy
z przyszłymi mieszkańcami jako żywo przypomina koncepcję powstawania Hansa-Viertel
w Berlinie w latach 50. XX wieku – właściwie
od tego osiedla zaczęło się indywidualne projektowanie zespołów mieszkaniowych, którego ideę zagłuszyła później wielka płyta. Renesans tego pomysłu odnajdujemy w Vauban.
Drugim, może nawet ważniejszym aspektem całego przedsięwzięcia, który zadecydował o zaklasyfikowaniu tego miejsca jako
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jednego z najważniejszych nowych osiedli
w Europie, jest ekologia. Przede wszystkim
postanowiono, że nie będzie tu samochodów. Najbliższe miejsce do parkowania można
wykupić w „słonecznym garażu” (zasilanym
energią z baterii słonecznych) położonym na
obrzeżu. Komunikację „wewnętrzną” zapewnia super cichy tramwaj jadący główną aleją.
Do budowy osiedla zastosowano ekologiczne i naturalne materiały, wszędzie wprowadzono oszczędne ogrzewanie i doskonałe izolacje, baterie słoneczne i lokalne oczyszczalnie
dostarczają energię i wodę. Zużywa się tu tylko 15 kW/m2 przy średniej wynoszącej w tym
mieście 65 kW/m2. Całe osiedle tonie w zieleni,
dużo tu przydomowych, otwartych ogródków
a każda sekcja mieszkaniowa ma place zabaw
dla dzieci. Maksymalna wysokość domów to 13
metrów, odległość między budynkami to minimum 19 metrów. Spośród 38 hektarów 16,4 ha
zostało zabudowanych, 6,6 ha przeznaczono

70

Z:A _02_2013

na strefę usług umieszczonych w pawilonach
miedzy domami m.in. szkołę, przedszkola,
sklepy, przychodnię i funkcje mieszane, 2,6 ha
to czysta zieleń, pozostałe 12,4 ha zabrała
komunikacja (szeroka główna aleja ze starym
platanami, place, piesze uliczki osiedlowe).

Społeczność prawdziwie
zrównoważona
Kiedy pierwszy raz trafiłam do Vauban uderzyło mnie od razu bogactwo rozwiązań architektonicznych i fantystyczna zieleń. I to, że
nie ma tu ani jednego płotu! Szczególną rolę
odgrywają naturalne biotopy: z jednej strony
granicę stanowi niewielki strumyk otoczony
starymi drzewami, wzdłuż którego biegnie
oczywiście droga rowerowa i spacerowa. Nieopodal jest mały zwierzyniec i zagroda z końmi (okolica to raj dla koniarzy!). Wszędzie widać, że preferencję mają dzieci – stanowią ok.
33% mieszkańców.

No właśnie – dzieci. To one odzwierciedlają strukturę społeczną osiedla ukończonego
w 2006 roku. Wprowadzili się tu wówczas
młodzi ludzie z maluchami (76% poniżej 45
roku życia), klasa średnia, która świadomie
zdecydowała się żyć bez samochodu i jeździc
rowerem lub tramwajem, kupować ekologiczną żywność i wysyłać swe pociechy do
alternatywnych szkół. Ściągnęli tu też szybko cudzoziemcy, w tym Amerykanie i Azjaci.
W specjalnym programie budowlanym, postanowiono też zadbać o różnorodność wiekową,
jedna z grup inwestorskich postawiła sobie np.
za cel, by nie zabrakło tu 60-latków (ok. 2,2%
mieszkańców). I to wszystko się udało.
Ekologiczne myślenie przełożyło się też
na myślenie obywatelskie, sporo tu wspólnych, niewymuszonych inicjatyw (np. w jednym z domów na zmianę gotuje się obiady dla
wszystkich), wszyscy dobrze się znają i tworzą
wspólnotę. Dawne kasyno oficerskie jest teraz
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domem kultury z knajpkami. Warto podkreślić,
że nazwy ulic mają przypominać o wybitnych
kobietach europejskich, jest tu np. ulica Marii
Skłodowskiej-Curie! Zachowano też nazwę
tego miejsca – „Vauban”, nadaną koszarom
w 1952 roku przez Francuzów na część ich krajana, wybitnego XVII-wiecznego fortyfikatora,
działającego także we Fryburgu. Teraz Vauban
ma się kojarzyć nie z fortecą lecz z miejscem
otwartym i przyjaznym. W tej do końca przemyślanej koncepcji nie zabrakło zatem także
dobrze pojętej dydaktyki, a nawet politycznej
determinacji.

Sukces ma swoją cenę
Idylla? Raj na ziemi? Pewnie trochę tak. Z naszego punktu widzenia aż nie chce się wierzyć, że jest to osiedle nie tylko bez auta na
podwórku, ale też ogrodzeń (u nas najchętniej
pod prądem – sic!), portierów i szczelnie zamykanych żaluzji, a dzieci można bez strachu
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wypuścić przed dom. Przez cały dzień toczy
się tu życie, w środy jest ekologiczny targ,
a w niedzielę nabożeństwo, oczywiście ekumeniczne. Spory teologiczne nie mają w nim
miejsca, a inne rozwiązuje się w drodze konsultacji i dyskusji – działają tu dobrze zorganizowane stowarzyszenia obywatelskie. Oto
paradoks historii: dopiero w Vauban udało się
stworzyć idealną komunę, o której marzyli radzieccy towarzysze. Potrzebna była do tego
jednak świadomość, dojrzałość społeczna,
dużo dobrej woli i mieszkańców i władz miasta. No i dużo pieniędzy.
Może właśnie tu jest pies pogrzebany...
Projekt został wpisany do sztandarowych realizacji Unii Europejskiej, finansowo poparło go
też miasto, kraj (Badenia Wirtembergia) i ministerstwa centralne. Zastosowano specjalne
ulgi podatkowe i kredyty. Do 2001 roku inwestycja otrzymała ponad 2 mln euro środków
z zewnątrz. Cóż, sukces tego przedsięwzięcia

wiąże się z zaangażowaniem, determinacją
i konsekwencją działania wielu „szaleńców”,
ale także światłych urzędników. Może zatem
wartoby udać się do Brukseli z nowatorskim
pomysłem? Nie wierzę, żeby u nas nie można było zrealizować modelowego osiedla, bo
społeczeństwo już chyba powoli dojrzewa do
buntu przeciw ciasnej mieszkaniówce z warczącymi pod oknem autami w super drogich
osiedlach-fortecach. 
OD REDAKCJI: Niewykluczone, że zaczęliśmy dojrzewać do podobnych
eksperymentów. W kolejnym wydaniu Z:A przedstawimy historię
projektu modelowego osiedla „WUWA_2/Nowe Żerniki”, nad którym
pracowało... prawie 40 architektów!

prof. Agnieszka
Zabłocka-Kos
architekt, historyk sztuki,
Instytut Historii Sztuki UW

promocja
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Przede wszystkim innowacyjność
Małgorzata Respekta-Paszkiewicz

Firma Fakro od początku swojego istnienia postawiła na innowacyjność, która obok najwyższej jakości
produktów, jest motorem jej rozwoju i kluczem do sukcesu na rynku globalnym. Wdrażając rokrocznie
kilkanaście nowatorskich rozwiązań dotyczących okien dachowych, firma mobilizuje innych producentów
i wymusza na nich rozwój oraz podnoszenie standardu produktów.

N

Na rynku globalnym sukces odnosi ten, kto potrafi wyprzedzić przyszłość. W branży okien dachowych od lat skutecznie robi to polska firma
Fakro. Do wielu krajów świata eksportuje nie tylko okna dachowe, ale także rozwiązania i myśl
twórczą polskich inżynierów. W ten sposób polska firma wytycza nowe kierunki rozwoju dla
branży okien dachowych na świecie, a Polska
stała się światowym liderem w ich produkcji.

Okno odpowiedzialne za rewolucję
Innowacyjność jest kluczem do ekspansji na rynki zagraniczne. Każdy z nich ma swoją specyfikę
i swoje uwarunkowania. Dlatego Fakro rokrocznie wzbogaca ofertę, a inżynierowie działu badań
i rozwoju są autorami wielu przełomowych rozwiązań dla branży okien dachowych. Prawdziwą
branżową rewolucję przyniosło okno uchylnoobrotowe FPP-V preSelect, w którym konstruktorzy zastosowali nowatorskie rozwiązania,
w całości chronione patentem. Absolutne novum
stanowiło oddzielenie funkcji uchylania okna od
funkcji obrotowej. Dzięki temu osiągnięto bardzo
stabilną konstrukcję o wysokich walorach użytkowych. Wprowadzenie na rynek okna preSelect
było potwierdzeniem tego, że Fakro nie tylko
może konkurować ze światowymi liderami branży, ale nawet ich wyprzedzać. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło firmie zyskać
przewagę technologiczną nad innymi producentami okien dachowych.

Dachowe, obrotowe i balkonowe
Do innowacyjnych produktów Fakro należy także linia okien dachowych o podwyższonej osi
obrotu proSky. Są to okna o dużych wymiarach
wysokościowych i szerokościach dopasowanych
do standardowych rozstawów krokwi. Doskonale doświetlają przy tym pomieszczenie, a klamka w dolnej części ościeżnicy znajduje się zawsze
pod ręką. Z kolei podwyższona oś obrotu pozwala na swobodne podejście do otwartego okna.
W grupie najnowszych, innowacyjnych
produktów Fakro znajduje się także okno ob-

rotowe FTP-V P2 pod nazwą Secure. Atuty
tego produktu to m.in. system wzmocnienia
konstrukcji okna topSafe, nowy system zabezpieczający przed wymontowaniem szyby
antywłamaniowej oraz klamka z blokadą, która
zapobiega łatwemu otwarciu okna z zewnątrz.
Dzięki temu okno znacznie podnosi bezpieczeństwo antywłamaniowe pomieszczeń.
Nowe w katalogu Fakro jest także okno balkonowe Galeria, które po zamknięciu zamienia
się w typowe okno dachowe. Podczas zamykania
dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się
w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu,
co wyróżnia Fakro od konkurencji. Takie rozwiązanie sprawia, że barierki zawsze pozostają czyste i nie psują estetyki budynku. Firma rozwija
także ofertę produktów związanych z energooszczędnością oraz ekologią, w tym kolektorów
słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych.
Kolejnym nowym produktem jest superenergooszczędne okno dachowe FTT U8 Thermo
dostosowane do potrzeb budownictwa pasywnego. Montowane wraz z kołnierzem Thermo,
posiada współczynnik Uw=0,58W/m2K, co powoduje, że jest to najbardziej energooszczędne
okno dachowe na świecie.
Od dziewięciu lat Fakro produkuje i sprzedaje
także schody strychowe i jest już ich wiodącym
producentem na międzynarodowym rynku.
Firma Fakro jest laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Prestiżowe wyróżnienie przyznano w kategorii „obecność na rynku
globalnym”. Prezydencka nagroda stanowi
formę uhonorowania i promocji najlepszych
polskich firm wnoszących wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki.

Okno preSelect

Okno Galeria

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
> napisz do autorki:
m.respekta@fakro.pl

Okno proSky
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Cegła ze starego pieca
Wojciech Kurpaski, Leszek Marek Malinowski

Łukowa to wieś położona w południowo-wschodniej Polsce, nieopodal Tarnowa, w dawnej Galicji.
Działa tutaj cegielnia, w której od 130 lat wypala się cegły w piecu kręgowym typu Hoffmann
z wykorzystaniem gliny z własnego złoża. Jednak pomimo muzealnej wręcz technologii produkcji
i wypału, stosowanej już w pierwszych latach rewolucji przemysłowej, cegły z Łukowej osiągają parametry
dorównujące a nawet przewyższające pod pewnymi względami cegły produkowane maszynowo.

D

Do dnia dzisiejszego ok. 90% prac w cegielni
wykonywanych jest ręcznie. Proces produkcyjny na przestrzeni lat praktycznie nie uległ
zmianie. Cegła suszona jest w suszarniach polowych, ręcznie wnoszona i wynoszona z pieca. Formowanie odbywa się w starej prasie
ślimakowej typu Schlickheysena, kiedyś napędzanej siłą zwierząt, potem parą a dzisiaj
elektrycznością. Cegielnia jest swojego rodzaju skansenem techniczno-technologicznym
a jednak parametry cegły, jak na archaiczny
sposób jej produkcji, są bardzo dobre. Dość
powiedzieć, że osiąga wytrzymałość w klasie
250. Zaś specyficzny kolor pochodzi od składu gliny, naturalnych warunków suszenia, aktualnej pogody oraz procesu wypału w piecu
kręgowym.

Natura przygotowuje surowiec

Niełatwe wypalanie
Uformowane, mokre kształtki są zawożone do suszarni polowych i układane w stosy.
Każda warstwa jest przesypywana piaskiem
celem zapobiegnięcia sklejaniu się pod wpływem ciężaru kolejnych warstw. W momencie
przeschnięcia do stanu zwanego „zdębieniem”
stosy przekłada się tak by cegła z dolnych
warstw znalazła się na górze, ma to na celu
ujednolicenie wysuszenia surówki przed zawiezieniem jej do pieca.
Następnie surowa cegła (jej wilgotność
wynosi czasem nawet ponad 20%) jest transportowana do kręgowego pieca Hoffmanna.
Proces wypału jest bardzo złożony i trudno
sterowalny. Dzięki temu jednak „wypalona
cegła” zaskakuje nas czasami niespotykanymi
efektami wizualnymi. Docenili to już dawno

architekci, którzy stosując ją jako cegłę licową
tworzą bardzo interesujące kompozycje.

Budulec do zadań specjalnych
Cegła z Łukowej cechuje się doskonałą wytrzymałością mechaniczną, co determinowało od
początku jej przeznaczenie. Największą popularnością zawsze cieszyła się w budownictwie
sakralnym (ostatni obiekt to seminarium z kaplicą w Tarnowie), przy wznoszeniu murów konstrukcyjnych i kominów. W budownictwie wielorodzinnym przeważnie wznosi się z niej mury
konstrukcyjne i ciągi kominowo-wentylacyjne
ale także kominki, murki, elementy architektury ogrodowej. Zachowanie właściwości starej
cegły sprawia, że doskonale sprawdza się przy
rekonstrukcjach ubytków na obiektach zabytkowych (np. wymiana ścian konstrukcyjnych
kamieniczki przy Rynku i pl. Rybnym w Tarnowie), starych kościołach niepokrytych tynkami
elewacyjnymi (kościół w Tarnowie-Mościcach),
na murach obronnych. 
Wojciech Kurpaski
Leszek Marek Malinowski
Manufaktura Łukova
> napisz do autorów: office@lukova.pl

fot. archiwum manufaktura łukova

Warto szerzej opisać proces produkcyjny w łukowskiej cegielni. Urobek z kopalni jest hałdowany na zimę i poddawany procesowi przemarzania, polewany wodą dla zwiększenia
destrukcyjnego działania ujemnych temperatur. Hałdowanie powoduje też napowietrzenie
surowca, co wspomaga procesy „fermentacji”
i uplastycznianie. Można powiedzieć, że w Łu-

kowej przyroda przy pomocy słońca, wiatru
i temperatury wykonuje pracę maszyn z typowych zakładów – tam odpowiadają za nią
przecieraki i kołognioty. Proces ten jest wykonywany z rocznym wyprzedzeniem. Tak przygotowany surowiec jest mieszany z drobnoziarnistym piaskiem celem uzyskania różnorodnej
struktury masy poddawanej zaprasowaniu.

Dom jednorodzinny pod Tarnowem
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Fragmenty muru obronnego, Tarnów

Stadnina koni pod Tarnowem
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Kostka Monoryt charakteryzuje się m.in.
stonowanymi barwami i chropowatą fakturą

Wielkie znaczenie
małej architektury
Tomasz Ługowski

Szlaki komunikacyjne, dojścia do budynków czy place, które wytycza architekt projektujący układ
nawierzchni, można dziś aranżować w dowolny niemal sposób. Czasy, gdy miejsca użyteczności publicznej
czy tereny okalające prywatne posesje wykładane były kostką przemysłową a na obiekty małej architektury
nie zwracano większej uwagi, bezpowrotnie już chyba minęły – udowadnia to nowa kolekcja wyrobów
Prestige z katalogu firmy Bruk-Bet.

K

Każdy chyba przyzna, że pięknie wyglądająca
aleja prowadząca do ważnego budynku czy
stylowej willi podnosi prestiż tego obiektu
– dlatego coraz więcej osób chętnie sięga po
produkty charakteryzujące się wyjątkowymi
walorami dekoracyjnymi. A jest w czym wybierać. Architekci mają do dyspozycji ogromną paletę elementów małej architektury ogrodowej,
począwszy od materiałów na nawierzchnie,
na detalach służących wykańczaniu murków
czy schodów kończąc. Ich wygląd może bezpośrednio wpływać na odbiór obiektu przez
odwiedzające go osoby, dlatego wybranie
właściwego pod względem stylu i kolorystyki
materiału przez wielu projektantów jest traktowane priorytetowo. Bogactwo rozwiązań,
które w swojej linii szlachetnych wyrobów Prestige oferuje firma Bruk-Bet, pozwala tworzyć
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wyjątkowe kompozycje. Ich niewątpliwą zaletą jest unikatowy wygląd połączony z trwałością, którą po wielu latach użytkowania docenią nawet najbardziej wymagający odbiorcy.

Naturalnie różnorodnie
W sezonie wiosna-lato 2013 firma Bruk-Bet
stawia z jednej strony na różnorodność produktów, z drugiej zaś pragnie połączyć nowe
wyroby wspólnym mianownikiem, jakim jest
natura. Inspiracje czerpane z prawdziwych skał,
kamiennych złóż i szlachetnych kruszyw dają
ogromne pole do popisu przy projektowaniu
nawierzchni i innych elementów małej architektury. Do palety szlachetnych kostek brukowych, płyt tarasowych oraz murków dołączyły
w ostatnim czasie systemy schodowe, które
sprawdzają się zarówno w przydomowych aran-

żacjach, jak i miejscach użyteczności publicznej.
Pozwalają one w pełni wykorzystać potencjał
drzemiący w działkach o zróżnicowanym terenie i – co najważniejsze w przypadku tego typu
projektów – zapewniają stabilną konstrukcję
i bezpieczeństwo dla użytkowników.

Skalna mozaika z charakterem
Linia Prestige, skupiająca dekoracyjne materiały do aranżowania otoczenia przydomowego
i ogrodów, w ostatnim czasie została poszerzona o kostkę Monoryt. Inspiracją do stworzenia
jej ciekawego wzoru, który został zastrzeżony
w UPRP, był wygląd luźno ułożonych płyt kamiennych. Kostka charakteryzuje się stonowanymi barwami, chropowatą fakturą i ostrymi
kształtami. Każdy z elementów nowej kostki
firmy Bruk-Bet przybiera formę połączonych
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ze sobą, nieregularnych wieloboków. Zabudowę
nawierzchni Monorytem wykonuje się korzystając z sześciu różniących się podziałem kamieni
brukowych, co pozwala uzyskać dynamiczny
układ spoin. Produkt dostępny jest w dwóch
wersjach wykończenia powierzchni licowej:
Color-Mix (charakteryzuje się przenikaniem kilku odcieni koloru podstawowego) i Multigran
(z widoczną kompozycją szlachetnych kruszyw
i specyficzną, ziarnistą teksturą). Sześciocentymetrowa grubość kostki sprawdza się nie tylko
na ścieżkach i alejkach, ale też na podjazdach.

Regularne kompozycje
Concerto, kolejna nowość wśród wyrobów z serii
Prestige, to system kostek o obrysach prostokątów i kwadratów stworzonych z myślą o eleganckich, rezydencjonalnych obiektach. Kostki
oferowane są w siedmiu formatach, zapewniają
szerokie możliwości wykonania niebanalnej nawierzchni i układane są w sposób modułowy.
Ułożone kostki tworzą nawierzchnie o urokliwym, a jednocześnie harmonijnym i przejrzystym charakterze. Powierzchnie poszczególnych
elementów wyglądem nawiązują do przełomu
łupkowego. Cechą wyróżniającą Concerto jest
naturalna i chłodna kolorystyka, regularne, proste krawędzie oraz wąskie spoiny. Szeroki wachlarz wariantów kolorystycznych gwarantuje
dodatkowo możliwość nadania posesji indywidualnego i wyjątkowego charakteru.

Wyższy stopień elegancji
Kształt stopni blokowych nowego systemu
schodowego firmy Bruk-Bet nawiązuje do dawnych posesji dworskich, utrzymanych w dostojnym stylu. Dzięki dwunastu typom powierzchni
przywodzących na myśl naturalne bloki skalne,
system doskonale współgra z różnymi aranżacjami przestrzeni na zewnątrz. Schody blokowe
mogą mieć gładkie lub chropowate wykończenie. Poddany obróbce szlifowania i śrutowania
wariant powierzchni o nazwie Terazzo Rustical
sprawdza się w miejscach wypełnionych zieloną
roślinnością, natomiast szlifowana powierzchnia Terazzo dobrze wygląda przy aranżacjach
wykorzystujących dodatki ze szkła czy stali
szlachetnej.
Jedną z zalet stopni blokowych z serii Prestige
jest łatwość ich zabudowy. Mogą zostać wykorzystane zarówno w ogrodowych kompozycjach,
jak i w konstrukcji schodów prowadzących do
budynku. Zróżnicowane elementy systemu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie układu stopni do indywidualnych wymagań. W jego
skład wchodzą proste stopnie w formie pełnych
bloków wymiarowane według zamówienia
o długości od 80 do 160 cm oraz elementy kątowe 90° i 135°. Dzięki dodatkowym elementom

uzupełniającym, takim jak bieżnia do wózków
dziecięcych, stopnie blokowe sprawdzają się też
przy projektach zabudowy przestrzeni publicznej. Stopnie przeznaczone do miejsc o wzmożonym ruchu pieszych mogą zostać dodatkowo
wzmocnione za pomocą zbrojeń. W zależności
od potrzeb możliwe jest wykonanie na stopniach paska antypoślizgowego śrutowanego lub
pasków sygnalizacyjnych w innym kolorze.
Stopnie blokowe, stosowane na przykład
w przydomowej zabudowie tarasowej, mogą
zostać oświetlone systemem LED wzdłuż wewnętrznej krawędzi stopni. Delikatne światło
ułatwia poruszanie się w ogrodzie po zmierzchu i nadaje przestrzeni wyjątkowy charakter.

Optymalnie – na długie lata
Najistotniejszą cechą nowych schodów kątowych, dostępnych w serii Prestige, jest ich stabilna, mocna konstrukcja. Schody składają się
z połączonej płyty górnej stopnicy i podstopnicy w jeden zespolony element. Gwarantuje
to bezpieczeństwo użytkowania i montażu
schodów oraz wieloletnią stabilność. Jednocześnie stopnie kątowe są bardzo estetyczne – ich
masywność zamknięta została w kształcie
tradycyjnych, popularnych w polskich zabudowaniach prostopadłościanów. Uniwersalny
wygląd sprawia, że stopnie kątowe doskonale
sprawdzą się np. przy renowacji istniejących,
betonowych schodów, które zostały nadgryzione zębem czasu. Pasują do domów-kostek,
jak i wpisują się w niemal każdą aranżację
ogrodową. Dzięki swojej prostocie i bezpretensjonalności, sprawdzą się również przy nowopowstałych zabudowaniach, np. przy wejściu
na werandę czy ganek. Stopnie kątowe o szlifowanej powierzchni doskonale pasują do wykończenia wewnętrznych biegów schodowych,
nadając pomieszczeniom charakteru nowoczesności i elegancji. Podobnie jak stopnie blokowe, stopnie kątowe firmy Bruk-Bet dostępne
są w wersji śrutowanej (Terazzo Rustical) bądź
szlifowanej (Terazzo). Bogata kolorystyka wykończeń – od białych marmurów do czarnych
bazaltów i kolorów pośrednich – daje ogromne
możliwości aranżacyjne. Stopnie kątowe dostępne są w wersji prostej oraz podciętej, ich
standardowa długość wynosi 160 cm. Firma
Bruk-Bet oferuje też możliwość wyprodukowania schodów o wymiarach dostosowanych
do indywidualnych potrzeb. 

Stopnie kątowe o powierzchni szlifowanej

Kostki Concerto tworzą nawierzchnię
o harmonijnym i przejrzystym charakterze

Tomasz Ługowski
Główny Projektant
Bruk Bet Sp. z o.o.
> napisz do autora:
tomasz.lugowski@bruk-bet.pl

Oświetlenie stopni w przydomowej
zabudowie tarasowej ułatwia poruszanie się
po zmierzchu
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Inteligentne rozwiązania
systemowe dachów płaskich
Małgorzata Bęza

Projekty dachów coraz częściej wymagają stosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a co za tym
idzie innowacyjnych produktów. W ostatnim czasie bardzo popularne stały się systemy dachów nieinwazyjnych.
Jakie rozwiązania będą skuteczne i trwałe, gdy powszechnie stosowany montaż mechaniczny jest wykluczony?

Sposoby montażu pokrycia dachowego dobiera
się zależnie od konstrukcji dachu oraz rodzaju zastosowanego systemu dachowego. Dawniej, gdy
stosowanie warstwy termoizolacyjnej nie było
tak powszechne jak obecnie, pokrycie dachowe było zgrzewane lub przybijane gwoździami
bezpośrednio do konstrukcji dachu. Potem, gdy
dużo większą popularność zdobywały konstrukcje z blachy trapezowej, a stosowanie warstwy
termoizolacyjnej z wełny mineralnej lub ze styropianu stało się wręcz obowiązkowe, montaż
materiałów metodą zgrzewania przestał być
możliwy. Wprowadzono wtedy materiały przeznaczone do mocowania mechanicznego za pomocą specjalnych kołków. Obecnie to najbardziej
popularna forma montażu pokrycia dachowego
z pap asfaltowych. Jednak zdarzają się sytuacje,
że zastosowanie montażu mechanicznego jest
niemożliwe. Jak można temu zaradzić?

System balastowy
Idealnym rozwiązaniem jest system dachowy „balastowy”. Zastosowanie żwiru jako
wierzchniej warstwy pokrycia sprawia, iż pełni on podwójną funkcję. Po pierwsze, chroni
warstwę hydroizolacyjną przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz promieniami UV. Po drugie, dociąża całość pokrycia dachowego, eliminując potrzebę zastosowania mocowania.
System „balastowy” może być stosowany
w tradycyjnym pokryciu dachowym, gdzie na
zagruntowanej konstrukcji układamy paroizolację, następnie termoizolację i hydroizolację
z dwóch warstw papy podkładowej (np. Mida
Base PV S4 firmy TechnoNicol), a całość dociążamy żwirem. Balast żwirowy można też stosować w systemie dachowym odwróconym,
gdzie termoizolacja znajduje się nad hydroizolacją. W takim przypadku warstwa hydroizolacji powinna być wykonana z polistyrenu ekstrudowanego np. TechnoNicol XPS 35 300 Carbon,
gdyż jest to materiał o znikomej nasiąkliwości
wody i bardzo dobrym współczynniku przeni-
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kania ciepła. Warstwę termoizolacyjną należy
zabezpieczyć od góry geowłókniną i przysypać
żwirem. Opisane rozwiązanie jest obecnie bardzo często stosowanie na dachach biurowców,
budynków wielorodzinnych i innych obiektów
komercyjnych. Stanowi idealną propozycję na
dach o konstrukcji żelbetowej.

3

4

System dachu „lekkiego”
Co jednak zrobić, gdy projekt wyklucza zastosowanie konstrukcji żelbetowej? Sytuacja taka ma
miejsce bardzo często, gdy wymagana jest lekka
konstrukcja dachu np. na obiektach sportowych,
basenach czy halach produkcyjnych. Wtedy nie
da się zastosować balastu żwirowego. Idealnym
rozwiązaniem w takiej sytuacji jest proponowany
przez firmę TechnoNicol system dachu „lekkiego”. Składa się z konstrukcji wykonanej z blachy
trapezowej, paroizolacji z folii PE, styropianu/
polistyrenu ekstrudowanego klejonego do podłoża oraz warstwy hydroizolacyjnej z modyfikowanej SBS papy samoprzylepnej (np. Mida Self
EPS) oraz papy wierzchniego krycia (np. Mida Top
PV250 S5). Papa samoprzylepna idealnie łączy się
z styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym,
które zwyczajowo stanowią warstwę termoizolacji na dachach „lekkich”. Jej montaż jest mało
skomplikowany i nie wymaga zaawansowanego
sprzętu. Przyklejając papę samoprzylepną do
podłoża zapewniamy idealną warstwę podkładową pod papę wierzchniego krycia. W celu zapewnienia szczelnego przekrycia zaleca się też
podgrzanie papy Mida Self EPS na zakładkach,
za pomocą nawiewu gorącego powietrza. Na tak
przygotowane podłoże zgrzewa się modyfikowaną SBS papę wierzchniego krycia, która zapewnia
ochronę przez uszkodzeniami mechanicznymi
oraz promieniami UV, dzięki zastosowanej na niej
gruboziarnistej posypce mineralnej.

Zabezpieczenie detali przed ogniem
Bardzo często spotykamy się też z projektami
dachów, które zawierają elementy wrażliwe na

5

Rys. 1 Warstwy w systemie dachu „lekkiego”
1 Hydroizolacja – Papa wierzchniego krycia
Mida Top PV250 S5, 2 Hydroizolacja – Papa
podkładowa samoprzylepna Mida Self Eps,
3 Termoizolacja – Polistyren ekstrudowany
TechnoN icol XPS 35 300 Carbon,
4 Paroizolacja – folia PE, 5 Blacha trapezowa

otwarty ogień. Jeżeli stosowanie papy samoprzylepnej na całości powierzchni jest z pewnych względów niemożliwe, warto wykorzystać ją do obróbki detali wrażliwych termicznie
np. kopuł świetlnych z PVC. Zapewnimy tym
samym skuteczną ochronę wybranych detali
przed działaniem ognia, a zrealizowana hydroizolacja będzie szczelna i wytrzymała.
Podsumowując, możemy postawić wniosek,
że systemy dachowe bez bezpośredniego mocowania mechanicznego stanowią skuteczne
zabezpieczenie na dachu. Współczesne obiekty
wymagają przecież od architekta zróżnicowanych rozwiązań systemów dachowych. Dokładny opis przedstawionych systemów, jak i wiele
innych ciekawych propozycji znajduje się na
stronie www.technonicol.pl. 
Małgorzata Bęza
manager ds. inwestycji
Sp. z o.o.
> napisz do autorki:
m.beza@technonicol.pl
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Wszystkie zalety
szybkiego murowania
mgr inż. Piotr Harassek

Częstym problemem inwestycji budowlanych są opóźnienia w realizacji. Zwiększają koszty budowy,
opóźniają moment, w którym budowany obiekt zaczyna spełniać założone funkcje oraz często są
przyczyną sporów pomiędzy wykonawcą i inwestorem. Rozwiązaniem tego typu problemów mogą

D

Duże wymiary bloków umożliwiają skrócenie
czasu prac budowlanych nawet o 60%, a co za
tym idzie – uzyskanie znacznych oszczędności
w budżecie inwestycji. Silka Tempo to system
wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych
elementów murowych produkowanych z naturalnych, mineralnych surowców – piasku, wody
i wapna. Przegrody wykonane z tego materiału charakteryzują się dużą nośnością, bardzo
dobrą izolacyjnością akustyczną, znakomitą
odpornością ogniową oraz możliwością dowolnego wykończenia elewacji. Masywna i pełna
przegroda pozwala na swobodne mocowanie
nawet ciężkich okładzin kamiennych.

Miniżuraw w planie montażowym
Szeroki asortyment elementów Silka Tempo
pozwala na projektowanie ścian w module
długości 12,5 cm oraz wysokości 10,0 cm. Projektowanie ułatwia program optymalizujący
rozkład elementów Silka w murze. Powstały

plan montażowy stanowi doskonałą pomoc
podczas murowania ścian oraz zapewnia minimalną ilość strat na budowie.
Pierwszą warstwę wykonuje się z bloków
Silka E24S. Jej dokładne wykonanie ułatwia
murowanie kolejnych warstw z bloków Silka
Tempo. Przy murowaniu elementów stosuje
się specjalny miniżuraw. Do jego obsługi wystarczy jeden wykwalifikowany murarz.

Krótszy czas murowania
Systemowe chwytaki umożliwiają murowanie
jednocześnie dwóch bloków Silka Tempo lub
trzech bloków Silka E24S. Wśród systemowych narzędzi znajdują się także kielnie, łączniki oraz schodki ułatwiające montaż. Uzyskana przegroda jest gładka i jednorodna.
Zużycie 3,33 szt/m2, wysoka dokładność
wymiarowa, murowanie na cienką spoinę,
zastosowanie miniżurawia – wszystko to powoduje znaczne skrócenie czasu murowania,

TABELA 1 Bloki wielkowymiarowe Silka Tempo

Długość [mm]

Silka Tempo 24

Silka Tempo 24 ¾

Silka Tempo 24 ½

498 ± 2

373 ± 2

248 ± 2

Szerokość [mm]

240 ± 2

Wysokość [mm]

598 ± 1

Klasa gęstości [kg/m3]

1800

Masa elementu [kg]

124

Wytrz. na ściskanie [N/mm2]
Wsp. przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/(m·K)]
Reakcja na ogień

Masa palety [kg]
Normy produktowe

2000

93

62

0,81

1,05

50
12
1552

Ściana z bloków Silka Tempo

co sprawdza się nie tylko przy opóźnionych budowach. Szybsze oddanie inwestycji oznacza
dla wykonawcy ograniczenie kosztów stałych
budowy związanych m.in. z utrzymaniem placu budowy, wynajmem sprzętu itp. Szybka budowa dla inwestora to przyspieszenie terminu,
w którym inwestycja zacznie przynosić zyski.
Budowanie w systemie Silka Tempo gwarantuje uzyskanie:
	przegród zapewniających odpowiednią ochronę termiczną oraz ochronę przed hałasem,
	masywnej przegrody o znakomitej nośności z niepalnego materiału, gwarantującego skuteczną ochronę przeciwpożarową,
	optymalną temperaturę wewnątrz budynku oraz zdrowy klimat przez cały rok,
	najwyższą jakość wykonania dzięki zasto
sowaniu elementów o dokładnych wymiarach,
	niższe koszty i przyspieszenie budowy,
dzięki dużym rozmiarom bloków,
	ograniczenie wysiłku murarzy przy wznoszeniu przegród.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu porozmawiania
o możliwości realizacji konkretnej inwestycji z wykorzystaniem bloków
Silka Tempo. Mogą ją Państwo zamówić na stronie www.sklep.xella.pl.

Klasa A1

Mrozoodporność [ilość cykli]
Ilość na palecie [szt.]

1800
20

0,81

FOT.: ARCHIWUM XELLA POLSKA

okazać się wielkowymiarowe elementy Silka Tempo.

12

24

1250

1653

Nasi Doradcy Techniczni
są do dyspozycji architektów
pod numerami telefonów:
801 122 227 lub 29 767 03 60

PN-EN 771-2
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Remont z Leca® Keramzytem – cz. II
Leca® Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne
niezwykle pomocne i sprawdzone przy remontach
budynków. Tam, gdzie dawniej stosowano ciężkie
gliniane polepy, gruz, piasek, żwir, obecnie
często wykorzystuje się keramzyt. Stanowi on
wielozadaniowy, skuteczny zamiennik wypełnień
i izolacji przy remontach drenaży, podłóg na gruncie,
stropów ceglanych i drewnianych, sklepień oraz
stropodachów płaskich.

Remont stropu
mgr inż. Andrzej Dobrowolski

Remont starego domu, to ciekawa, historyczna wędrówka po technologiach i materiałach z minionych lat.
Odsłaniając kolejne warstwy stropu natrafiamy na różne rozwiązania wynikające z ówczesnych realiów
budowlanych. Podczas remontu musimy je uwzględnić, znajdując zarazem sposób na poprawę izolacyjności
termicznej i akustycznej stropu, a także na jego odciążenie oraz wyrównanie. Oczywiście, liczą się również
łatwość, szybkość i rozsądne koszty przeprowadzanych prac. Dlatego coraz częściej szukamy materiałów
wielozadaniowych, takich jak Leca® Keramzyt.

S

Strop nad piwnicą
W starym budownictwie większość stropów
nad piwnicami była wykonywana jako stalowoceramiczne (np. strop Kleina czy odcinkowy).
Przestrzenie między belkami na wymurowanej
ceglanej płycie zasypywano ciężkim gruzem lub
żużlem. Obecnie, remontując taki strop, można
usunąć starą zasypkę i w jej miejsce wprowadzić wypełnienie z Leca® Keramzytu izolacyjnego. Kruszywo to jest czterokrotnie lżejsze
niż stare wypełnienie i ma wielokrotnie lepsze
parametry, jeśli chodzi o izolacyjność termiczną. Odciążenie konstrukcji stropu pozwala na

Strop WPS i suchy jastrych
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dalszą bezpieczną eksploatację, lub nawet na
zwiększenie obciążenia wynikającego np. ze
zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń
(dawniej mieszkanie – teraz sklep i magazyn).

Stropy między piętrami
Przed II wojną światową stropy międzypiętrowe wykonywano głównie w konstrukcji
drewnianej. Ich wypełnienie stanowiła ciężka polepa (mieszanina gliny, sieczki i wapna)
a wieloletnie użytkowanie powodowało ugięcie drewnianych belek i w konsekwencji całych
płaszczyzn stropów. Poziomowanie takiego

stropu, to skomplikowana robota ciesielska
pochłaniająca wiele czasu i kosztownych bali
drewnianych.
Leca® Keramzyt izolacyjny wysypany
wewnątrz stropu zmniejsza obciążenie konstrukcji. Jako materiał niepalny, poprawia
ognioodporność stropu. Na dolnej, grubo- lub
średnioziarnistej warstwie keramzytu można
wykonać szpryc cementowy lub ułożyć geowłókninę. Kolejna warstwa to Leca® Keramzyt
podsypkowy, który poziomuje płaszczyznę
ugiętego stropu jednocześnie poprawiając
jego izolacyjność akustyczną.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Rys. 1 Strop Kleina
1 Posadzka, 2 Szlichta cementowa 4-6 cm, 3 Izolacja akustyczna
min. 2 cm, 4 Leca® Keramzyt izolacyjny (patrz Tabela 1 Dobór kruszywa),
5 Paroizolacja, 6 Ceglana płyta stropu, 7 Tynk

Bezpośrednio na tym kruszywie układa się
płyty podłogowe suchego jastrychu (np. Rigidur). Na nich można układać panele, płytki
ceramiczne i każdy inny rodzaj wykładzin. Aby
dodatkowo poprawić ognioodporność i izolacyjność akustyczną, można od spodu zamocować wełnę mineralną i sufit z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. Podczas remontu
stropu drewnianego należy pamiętać, że
swoją długoletnią wytrzymałość zawdzięcza
paroprzepuszczalności. Dlatego należy unikać stosowania w nim szczelnych folii. Można
wprowadzić folię paroizolacyjną jedynie nad
sufitowymi płytami g-k, szczególnie w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach.

Stropy gęstożebrowe
Od lat 50. popularne stały się stropy gęstożebrowe (np. Akerman, Fert, DZ). Elementem

Rys. 2 Strop WPS z podłogą na płytach suchego jastrychu
1 Posadzka, 2 Płyty suchego jastrychu, 3 Leca® Keramzyt podsypkowy,
4 Szpryc cementowy 0,5 cm, 5 Leca® Keramzyt izolacyjny(patrz Tabela 1
Dobór kruszywa), 6 Paroizolacja, 7 Płyty stropu WPS, 8 Tynk

nośnym były żebra z prętów lub belek żelbetowych wypełniane betonem. Szerokość żeber
powiększano, wykonując warstwę nadbetonu
na pustakach. Remontując taki strop często
natrafić można na nierówną powierzchnię
nadbetonu, a odchylenia sięgają nawet kilku
centymetrów. Wyrównanie płaszczyzny jest
jednak bardzo łatwe. Wystarczy w miejscach
zagłębień ułożyć warstwę drobnego Leca® Keramzytu izolacyjnego S (o granulacji 0-4 mm).
Kruszywo o ciężarze nasypowym 510 kg/m3
jest czterokrotnie lżejsze niż używane zazwyczaj do poziomowania stropów wylewki
cementowe.
Lata 70. to początek produkcji płyt WPS,
które zastąpiły czasochłonne wykonywanie
płyt ceglanych pomiędzy stalowymi dwuteownikami. Przy remoncie takich stropów, podobnie jak w stropach Kleina, jako lekkie wy-

TABELA 1 Dobór kruszywa
uziarnienie
[mm]

ciężar nasypowy
± 15% [kg/m3]

zalecana grubość
warstwy [cm]

podsypkowy *

1-5

500

1-10

izolacyjny S

0-4

510

0-6

Leca® KERAMZYT

izolacyjny M

4-10

310

3-9

izolacyjny L

10-20

290

>8

* kruszywo zalecane pod płyty suchego jastrychu

pełnienie na dolnej płycie WPS również można
ułożyć warstwę Leca® Keramzytu izolacyjnego. Rodzaj kruszywa uzależniony jest od grubości wypełnienia. Dobór kruszywa przedstawiono w tabeli.
Leca® Keramzyt zastosowany przy remoncie stropu z wierzchnią warstwą z płyt suchego jastrychu (jak w stropie drewnianym) pozwala na uniknięcie mokrych prac. Z uwagi na
brak przerw technologicznych na wysychanie
podłoży betonowych, rozwiązania takie skracają czas realizacji remontu. Ponadto zmniejsza się obciążenie na konstrukcję budynku,
poprawia izolacyjność termiczna i akustyczna przegrody. Dodatkowo porowata i ścierna
powierzchnia kulek odstrasza myszy, szczury
i owady, które często gniazdują w innych wypełnieniach.
Więcej informacji technicznych, w tym gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla
remontowanych i nowoprojektowanych obiektów znajduje się na stronie www.netweber.pl
w zakładce Leca® Keramzyt. 
Andrzej Dobrowolski

kierownik produktu, Weber Leca®
> napisz do autora:
andrzej.dobrowolski@
saint-gobain.com
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Szkice o wentylacji

PROMOCJA

Zamiast komina
arch. Maciej Janicki

Przyglądając się dachom projektowanych obecnie budynków mieszkalnych
można zadać sobie pytanie: Czy kominy muszą być ich nieodłączną częścią?
Czy zastosowanie tego „starego, dobrego rozwiązania” rzeczywiście wciąż ma
swoje uzasadnienie? A może powinno już odejść do lamusa na rzecz rozwiązań
nowych, innowacyjnych i bardziej przyjaznych dla użytkownika?
Nowoczesne układy wentylacji mechanicznej są nieuciążliwe dla ich użytkowników

L

Lasy przewodów wentylacyjnych

Od wielu wieków kominy widoczne ponad dachami budynków były, są i jeszcze długo będą
nieodłącznym elementem wielkomiejskiego,
ale też i wiejskiego pejzażu. Nie rażą swym
wyglądem na dachach kamienic, pałaców czy
dworków. Wprawne oko dostrzeże jednak, że
są to przede wszystkim kominy dymowe i nieczęsto spotyka się w takich obiektach kominy
wentylacyjne. Dzięki przewodom dymowym
oraz niezbędnym otworom doprowadzającym
powietrze (lub nieszczelnym oknom) przez
wieki rozwoju cywilizacji taka wentylacja działała prawidłowo.
Z czasem, coraz nowsze rozwiązania
ogrzewania spowodowały, że metodę wentylacji poprzez paleniska należało jakoś zastąpić
i znaleźć inny sposób na skuteczną wymianę
powietrza w pomieszczeniach. Tak powstała
obecnie stosowana wentylacja grawitacyjna.
Widoczny czasami charakterystyczny „las
kominów wentylacyjnych” wyrastający wokół
kalenic budzić może ambiwalentne odczucia
estetyczne poprzez swoją wielkość czy układ,
gorzej jednak, że zmusza projektanta i wykonawcę do stosowania właściwych (a więc
skomplikowanych technologicznie) rozwiązań
przy niezbędnych przejściach przez konstrukcję dachu.
Przy płaskich dachach estetyka stanowi
mniejszy problem, gdyż patrząc z poziomu
przechodnia przewody są prawie niewidoczne.
Jednak aspekt techniczny, czyli ich odpowiednia wysokość stanowi już duże wyzwanie.
Spełniając normowe wymagania, co do odległości od przeszkód i wysokości wyprowadzonych ponad dach przewodów 1, prawidłowe ciągi wentylacyjne na ostatnich i przedostatnich
kondygnacjach mogą praktycznie nigdy nie
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występować. Tutaj właśnie pojawia się główny zarzut wobec wentylacji grawitacyjnej.

Alternatywa
Czy zatem alternatywa w postaci wentylacji
mechanicznej może, oprócz walorów technicznych, utrzymać również odpowiedni poziom
estetyki? Jak najbardziej!
Myśląc o wentylacji mechanicznej w budynkach wielorodzinnych wyobrażamy sobie
niedoskonałe rozwiązania sprzed 20-30 lat,
kiedy hałas i drgania wentylatorów były bardzo
negatywnymi zjawiskami. W konsekwencji powodowało to sprzeciwy i wyłączanie systemu
przez lokatorów mieszkających na ostatnich
kondygnacjach. Ponadto ówczesne urządzenia
nie były energooszczędne.
Tymczasem współczesne wentylatory to już
zupełnie inne urządzenia. Wentylatory obecnie umieszczane na dachach (lub w szachtach)
wraz z niezbędnym osprzętem muszą spełniać
normy dotyczące energooszczędności, poziomu
hałasu i drgań, zarówno w pomieszczeniach jak
i w przestrzeni otwartej, z dużym naciskiem na
akustykę w pomieszczeniach. Warto tu zwrócić uwagę, że wentylatory ścienne umieszczane w mieszkaniach na wlotach do przewodów
wentylacyjnych nie spełniają wspomnianych
przepisów, a przy całodobowym działaniu
mogą być uciążliwe dla użytkowników.
Prawidłowo zaprojektowane i zainstalowane nowoczesne układy wentylacji mechanicznej powodują że patrząc na budynki
mieszkaniowe czy biurowe często nie mamy
świadomości że te systemy tam są i pracują.
Urządzenia i przewody umieszczone na dachu,
poddaszu czy pomieszczeniach na kondygnacji
technicznej stanowią wewnętrzny układ, który jest praktycznie niezauważalny dla użyt-

kowników (wizualnie i akustycznie). Systemy
takie zapewniają wydajną, energooszczędną
i zgodną z warunkami komfortu wentylację.
Oczywiście osiągnięcie takiego efektu wymaga wspólnej pracy architekta i instalatora już
w fazie projektu. Instalator projektujący układ
wentylacji często nie zna wszystkich uwarunkowań architektonicznych i konstrukcyjnych
w nowoprojektowanym obiekcie. Jednocześnie
– to na architekcie spoczywa dbałość o spójność projektu architektonicznego ze wszystkimi branżami. Na otwartej rozmowie dotyczącej
m.in. prowadzenia przewodów czy umiejscowienia urządzeń wentylacyjnych architekt zyskuje
naprawdę wiele – swobodne kształtowanie
bryły, wygodę w projektowaniu funkcji i wnętrz
oraz możliwość ukrycia niechcianych detali.
Połączenie rezultatów wizualnych i technicznych, a także ograniczenie kosztów zarówno
inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych prowadzi
do zadowolenia wszystkich uczestników procesu
budowlanego. Uwzględniając powyższe argumenty energooszczędna wentylacja mechaniczna
na pewno przynosi korzyści i nie musi stanowić
elementu, który negatywnie wpływa na bryłę
budynku. Jeśli oprócz tego zastosowanie tych instalacji ma uzasadnienie ekonomiczne2 oraz skraca czas jej budowy, tym bardziej jest to atrakcyjna
alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej. 
1_P N87/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane
2_Porównując koszty wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
z uwzględnieniem zysku powierzchni użytkowej

Maciej Janicki
architekt
> napisz do autora:
janicki@aereco.com.pl

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA marki vedag
Dachy zielone

Na dachu zielonym najważniejsza jest trwała hydroizolacja, która nie podda się perforacji przez
korzenie zieleni zarówno zaprojektowanej jak i spontanicznej. W Niemczech od 1984 roku niezależny Instytut Planowania Krajobrazu (FLL) prowadzi badania nad odpornością hydroizolacji
na przerastanie korzeni. Test trwa 4 lata – w znormalizowanych warunkach wegetują wybrane
rośliny (np. olcha i perz). Rośliny rosną w 8 pojemnikach uszczelnionych badaną hydroizolacją.
Papa ułożona jest w ściśle określony sposób, odzwierciedlający zakłady występujące na dachu
(wzdłużny, poprzeczny, wywinięcia na ścianę). Po zakończeniu testu oceniana jest przydatność
hydroizolacji do zastosowania na dachach zielonych. W Europie jedynie Instytuty niemieckie
badają w praktyce zabezpieczenie hydroizolacji dachu zielonego przed przerostem korzeni. Niestety, w Polsce wystarczy zadeklarować „korzenioodporność” hydroizolacj i bez jakichkolwiek
badań można materiał wprowadzać na rynek, a całe ryzyko poniesie klient, ponieważ szkody na
dachu zielonym mogą się ujawnić dopiero po upływie kilkuletniej gwarancji.
Papy zgrzewalne VEDAFLOR posiadają świadectwa FLL.
VEDAG to wysokiej jakości produkty, ale również Serwis Techniczny – oferujemy techniczną obsługę inwestycji, począwszy od projektu, poprzez realizację na budowie do ostatecznej kontroli
jakości wykonanych prac dekarskich.
Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu (2012)

Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich

VEDAG Polska oferuje systemy pokrycia dachu klasyfikowane jako Broof(t1) oraz przekrycia dachu klasyfikowane od REI15 do REI60. Z uwagi na zróżnicowane konstrukcje dachów oraz szerokie możliwości
zastosowania różnych termoizolacji – wełny mineralnej (MW), styropianu (EPS), polistyrenu extrudowanego (XPS), pianki polizocyjonurowej (PIR), pianki poliuretanowej (PUR) – możemy zaproponować system hydroizolacji dachu właściwy dla wymagań określonego obiektu. Dobierając parametry
pokrycia należy uwzględnić również system jego montażu tj. klejenie, mocowanie mechaniczne albo
balastowanie. W celu doboru właściwego systemu pokrycia dachu sklasyfikowanego jako Broof (t1)
lub REI15 – REI60 prosimy zwracać się do naszego Działu Technicznego: doradca@vedag.com.pl.

Dachy pływalni

Podstawowym warunkiem wykonania trwałego pokrycia dachu pływalni jest zastosowanie pap paraizolacyjnych VEDAGARD z wkładką z folii aluminiowej (Sd≥1500 m) w układzie zależnym od konstrukcji dachu:
• strop żelbetowy – papa paroizolacyjna zgrzewalna,
• blacha trapezowa – papa paroizolacyjna samoprzylepna,
• poszycie ze sklejki – papa paroizolacyjna mocowana mechanicznie.
Paroizolacja powinna skutecznie zabezpieczyć termoizolację przed możliwością kondensacji pary
wodnej i w konsekwencji degradacji dachu.
Kolejne warstwy pokrycia dachu tj. termoizolacja, papa podkładowa i papa nawierzchniowa montowane są w układzie klejonym.

Pływalnia UAM w Poznaniu (2003)

W przypadku przekrycia dachu na blasze trapezowej należy wykluczyć system mocowania mechanicznego

5

System klejony
Warstwa

4

3

– perforowanie blachy będzie skutkowało w szybkim tempie korozją blachy i degradacją termoizolacji!

5

Euroflex PYE PV250S5
– papa nawierzchniowa, zgrzewalna

VEDAG oferuje lekkie przekrycie dachu ocieplonego styropianem na konstrukcji z blachy trapezo-

4

Vedatop TM
– papa podkładowa, samoprzylepna

wej w układzie klejonym sklasyfikowane jako REI 15.

3

Wełna mineralna

2

Vedagard Multi SK Plus
– papa praoizolacyjna samoprzylepna,
do szybiego mocowania termoizolacji
(sd≥1500m)

1

Blacha trapezowa

2

1

Więcej informacji na naszej nowej stronie internetowej:

WWW.VEDAG.COM.PL
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Lazurowe
rozwiązania elewacyjne
Stosowanie lazur zewnętrznych staje się coraz bardziej popularnym sposobem na wykończenie elewacji.
Rozwiązanie to gwarantuje nietuzinkową i efektowną aranżację zwłaszcza reprezentacyjnych fasad i ścian
budynków, a jednocześnie zapewnia ochronę tych elementów.
Różne techniki stosowania

C

Czasy, kiedy lazury silikatowe stosowano głównie na budynkach historycznych odeszły już do
przeszłości. Dzisiaj bardzo często są wykorzystywane w nowoczesnej architekturze. W ofercie firmy Caparol Polska znaleźć można wiele
produktów silikatowych przeznaczonych do
modelowania elewacji budynków.

Trzy powłoki do zadań specjalnych
Oczywiście produkty można dobierać w zależności od zamierzonych prac. I tak Disbocret 535
BetonLasur to powłoka, którą stosuje się
przeważnie do ochrony betonowych elementów budowlanych. Dzięki spoiwie z czystego
akrylatu charakteryzuje się wysoką odpornością na wnikanie wody i zawartych w powietrzu szkodliwych substancji jak np. CO2.
84

Z:A _02_2013

Histolith Antik-Lasur to produkt przeznaczony przeważnie do ochrony obiektów zabytkowych. Ten materiał na bazie silikatów
jest wysoce dyfuzyjny i nanosi się go bezpośrednio na chłonny kamień naturalny lub na
kryjące, silikatowe warstwy pośrednie.
Wreszcie całkowicie nowy w ofercie firmy
Caparol TopLasur NQG wykorzystujący technologię nanosieci kwarcowych (NQG), którą
z powodzeniem zastosowano już w farbach
fasadowych AmphiSilan i ThermoSan, znakomicie sprawdza się również w przypadku
powłok laserunkowych. Dzięki zastosowaniu
nowatorskiej technologii, udało się znacznie
ograniczyć skłonność do zanieczyszczania
elewacji, tzn. przyklejania się cząstek brudu
i drobnego pyłu.

Każdy z trzech opisanych produktów lazurowych można nanosić kilkoma technikami, osiągając na fasadach i ścianach różne efekty:
Bezbarwna powłoka ochronna. Właściwie,
w tym przypadku nie mamy do czynienia
z lazurowaniem, jeśli bowiem chcemy zachować oryginalny wygląd powierzchni (cenny
zwłaszcza w przypadku betonu płukanego
i architektonicznego) – stosujemy produkty
bez pigmentu. W takich sytuacjach najczęściej polecana jest bezbarwna lazura Disbocret 535 BetonLasur. Produkt ten zabezpiecza
nie tylko powierzchnię, ale dzięki zredukowaniu absorpcji wody oraz właściwościom
hamowania karbonatyzacji, przed szkodami
korozyjnymi skutecznie chroni także stal
zbrojeniową w betonie.
	Lazura bezpośrednia. W tym przypadku, lazura bezpośrednia jest nanoszona na podłoże z pominięciem warstwy pośredniej. Lazura
ta oddziałuje szczególnie „żywo“, ponieważ
wahania odcieni i tekstury podłoża współdecydują o wyglądzie powierzchni. Lazura
bezpośrednia może barwnie „odświeżyć”
kamień naturalny lub powierzchnię betonu.
Lazura na kryjącej powłoce bazowej. Gdy
podłoże nie nadaje się do bezpośredniego lazurowania, lazurę nanosi się na kolorowej warstwie pośredniej. Kryjącą warstwę pośrednią
z powodzeniem stosuje się także na izolacjach
cieplnych i tynkach. Ten wariant jest idealnym
rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują niebanalnego efektu aranżacyjnego elewacji. Dzięki
kombinacji barwy bazowej oraz lazury jesteśmy
w stanie osiągnąć dowolny efekt końcowy.
Więcej informacji o nowoczesnych produktach
elewacyjnych znaleźć można na stronie:
www.caparol.pl.
Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa
tel. +48 22 544 20 40
fax: +48 22 544 20 41
e-mail: info@caparol.pl
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Realizacja nowego obiektu architektonicznego lub rewitalizacja istniejącego
budynku mieszkalnego, usługowego czy biurowego związana jest zwykle
z koniecznością rozwiązania wielu zadań projektowych. Jednym z nich
jest problem instalacji wind w obiektach do tego nieprzygotowanych czyli
nie posiadających odpowiednich szybów, czy cechujących się niekorzystną
konfiguracją klatek schodowych. W takich wypadkach warto zastanowić się
nad wykorzystaniem miniwindy hydraulicznej, którą można zamontować
wszędzie tam, gdzie tradycyjna winda po prostu się nie mieści.

N

Nowe czasy, nowe windy

Dynamiczny rozwój budownictwa bez barier
architektonicznych, pociągnął za sobą konieczność zaprojektowania zupełnie nowych
urządzeń służących do transportu pionowego
ludzi i towarów. Takich, które będą montowane
zarówno w nowopowstających obiektach, ale
także w istniejących, rewitalizowanych. Można
wymienić trzy grupy takich urządzeń:
1. Platformy o wysokości podnoszenia do 3 metrów – służą do pokonywania „kilku stopni”,
2. Platformy przyschodowe – poruszają się
wzdłuż ściany lub balustrady klatki schodowej. Mogą pokonywać zakręty (na zabiegach
schodów) i zatrzymywać się na przystankach/piętrach pośrednich.
3. Miniwindy (platformy pionowe) o wysokości
podnoszenia powyżej 3 metrów – w tej grupie są urządzenia obsługujące więcej niż tylko
2 przystanki (nawet do 15 metrów wysokości).
Są one wyposażone w kabiny z pełnymi ścianami. Miniwinda może być wyposażona także
w drzwi automatyczne w kabinie. Drzwi na
przystankach mogą być otwierane ręcznie lub
w pełni automatycznie. W takich sytuacjach
urządzenia te „wyglądają” jak standardowe
windy, z tą różnicą, że przemieszczają się
z prędkością 15 cm/s, podczas gdy winda tradycyjna osiąga zwykle prędkość 1 m/s.

Idealna do niskich bloków
Idea urządzeń opisanych w grupie trzeciej polega na tym, że instaluje się je w obiektach o niższych wymaganiach technicznych, lub tam gdzie
nie można zamontować standardowej windy.
I tak, istnieje możliwość instalacji miniwind bezpośrednio nad piwnicą lub korytarzem. Można
zmniejszyć ich udźwig (w windach tradycyjnych
jest on ściśle powiązany z powierzchnią kabiny)
i nie stosować drzwi w kabinach (przez co wymia-

ry całkowite są mniejsze). To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w typowych 5-kondygnacyjnych blokach z czasów PRL-u, których
są w Polsce tysiące i gdzie brak jest tradycyjnych
wind, a występują bardzo często puste, tzw.
„dusze” klatek. Miniwinda sprawdza się chociaż
ma mniejszą, w porównaniu z tradycyjną windą,
ale wystarczającą przepustowość. Jedną kondygnację pokonuje (z 3 osobami w kabinie) w czasie
ok. 20 sekund, co jest jak najbardziej uzasadnione ergonomicznie, biorąc pod uwagę liczbę (najczęściej 12-15) rodzin korzystających z takiego
urządzenia. Miniwinda posiadając automatyczne
drzwi kabinowe i przystankowe, w swoim wyglądzie i funkcjonalności (jazda w pełni automatyczna) zbliża się do wind tradycyjnych.

Miniwinda jak pralka
Urządzenia te pobierają stosunkowo niewiele
energii elektrycznej (maksymalnie do 2,2 kW,
co jest porównywalne z energią pobieraną
przez pralki automatyczne z sieci 1-fazowej
230V/50 Hz) i zbliżają się w tzw. klasie energetycznej do najniższych możliwych wskaźników,
praktycznie nieosiągalnych dla standardowych
wind (klasa A według VDI4707). Energia potrzebna do transportu 400 kg obciążenia na
wysokość 5 kondygnacji spada do poziomu
0,04 kWh (to tyle ile zużywa nowoczesny telewizor LED przez 35 minut). Energooszczędne
oświetlenie (wygaszane w czasie bezczynności)
i wysoko sprawne sterowniki ograniczają moc
pobieraną w czasie czuwania.

Bezpieczne i łatwe
w montażu i obsłudze
Dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu miniwind
w oparciu o system przepisów związanych z tzw.
Dyrektywą Maszynową (2006/42/WE), zapewniają one użytkownikom ten sam poziom bez-

pieczeństwa, co standardowa winda. Z uwagi na
zastosowanie wyżej wspomnianej dyrektywy,
niepotrzebne są adaptacje budowlane obiektów,
związane z koniecznością pogłębiania i podnoszenia przestrzeni znajdujących się w dolnej
i górnej części szybu (tzw. podszybia i nadszybia). Miniwindy z uwagi na dostępne wymiary
kabin są idealnym rozwiązaniem dla transportu
osób na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami. Można je montować także w samonośnych
konstrukcjach szybów (wewnątrz lub na zewnątrz budynków), również w domach jednorodzinnych. Zastosowanie dobrej jakości materiałów wykończeniowych szybów, kabin oraz drzwi
szybowych, gwarantuje uzyskanie doskonałych
efektów estetycznych przy rozsądnych kosztach. Automatyczne systemy ewakuacji na wypadek zaniku napięcia zasilania, czynią miniwindy przyjaznymi dla użytkowników, w każdych
warunkach eksploatacji. Ich konstrukcja jest prosta, przez co montaż nie wymaga wysoko specjalistycznych urządzeń, a konserwacja skomplikowanych narzędzi diagnostycznych. Koszty
instalacji i późniejszego urzytkowania tych urządzeń nie są zatem wysokie. Dostępność części
zamiennych (podobnych do tych stosowanych
w windach) jest kluczem do obniżenia kosztów
obsługi serwisowej.
Architekci i projektanci budynków nowych
i rewitalizowanych mogą brać pod uwagę miniwindy, jako poważne, alternatywne rozwiązania względem tradycyjnych wind. Wynika to nie
tylko z niższych całkowitych kosztów zainstalowania, ich wysokiej funkcjonalności, ale także
niższych kosztów późniejszej eksploatacji.
mgr inż. Wojciech Pyszyński
projektant wind
> napisz do autora: wp@seven-graph.com.pl
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Inteligentne
budownictwo

sprawdź jak możemy
spełnić Twoje marzenia
www.inteligentnebudownictwo.com.pl

Troska o środowisko, oszczędność energii, wygoda, bezpieczeństwo to wymogi, którym podporządkowuje się obecnie nasze
nowoczesne życie. Firma DLJM System Sp. z o.o. to wiodący w Polsce integrator systemów automatyki budynkowej przeznaczonych
dla biur, hoteli i domów. Już od ponad 10 lat specjalizuje się w projektach o nietypowych i nowatorskich rozwiązaniach budowlanych. Dzięki integracji nowoczesnych systemów KNX, daje możliwość zarządzania i kontroli budynkiem z dowolnego miejsca
na świecie.

DLJM System Sp. z o.o.
ul. Kocmyrzowska 23a
31-765 Kraków
tel.: 12 432 00 78
fax: 12 432 00 79
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Trendy meblowe w aranżacji
przestrzeni biurowej
Dobrze przemyślana przestrzeń biurowa sprzyja efektywnej pracy, spełnia swoje funkcje
i pomaga w realizacji celów – jednym słowem jest dostosowana do potrzeb. Zasada ta przekłada
się na realne zyski przedsiębiorstwa, zarówno te materialne, jak i niematerialne, w postaci
wydajności pracy, kreatywności pracowników i ich satysfakcji, czy maksymalizacji wykorzystania
zasobów. Na co więc zwrócić uwagę dobierając wyposażenie biurowe i projektując aranżację,
aby zyski były jak największe? Wydaje się, że najkorzystniejsze jest uzyskanie równowagi między
komunikacją a koncentracją potrzebną do wykonywania zadań.

E

Ergonomia przede wszystkim

Według europejskich badań „Fit for work”
110 mln euro miesięcznie kosztują polskich pracodawców choroby mięśniowo-szkieletowe ich
pracowników. Ergonomiczne projektowanie to
zatem jedna z metod profilaktyki w problemach zdrowotnych pozwalająca zredukować
koszty późniejszego leczenia. Dlatego warto
korzystać w biurach z innowacyjnych mebli,
tym bardziej, że ergonomiczność to nie jedyna ich przydatna właściwość. Przykładowo
rozwiązania zastosowane w fotelu biurowym
4ME pozwalają na siedzenie biodynamiczne,
które umożliwia wykonywanie naturalnych
ruchów ciała w trzech wymiarach. Można powiedzieć, że mebel ten jest prawdziwym towarzyszem w codziennej pracy – podąża za
użytkownikiem, płynnie dopasowuje się do
jego położenia, dba nie tylko o wygodę, ale
również zdrowie i dobre samopoczucie.

Rola efektywnej komunikacji
Projektując biuro należy też pamiętać o niezwykle istotnej roli pracy zespołowej dla
właściwego funkcjonowania i rozwoju każdej
organizacji. Badania z Wielkiej Brytanii wskazują, że przeciętny pracownik spędza na spo-
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tkaniach aż 8 tygodni w roku. W tym kontekście odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni
spotkań staje się koniecznością. Wspieranie
komunikacji w każdej sytuacji to wyzwanie dla
współczesnych systemów mebli konferencyjnych. Dlatego liczą się rozwiązania elastyczne,
pozwalające na szybkie dokonywanie zmian.
Taką elastycznością i mobilnością wyróżnia się
system stołów konferencyjnych CX 3200. Łatwy montaż bez użycia narzędzi sprzyja szybkiej rearanżacji, dzięki której bez trudu można
zmienić pomieszczenie w salę narad, szkoleniową czy pomieszczenie do videokonferencji.
Różnorodność dostępnych kształtów sprawia,
że ograniczeniem pozostaje tylko wyobraźnia
projektanta i użytkownika.

– Ten system to odpowiedź na potrzebę
organizowania krótkich spotkań lub indywidualnej pracy w wydzielonej przestrzeni – mówi
projektant Przemysław „Mac” Stopa – Powstaje ona poprzez zestawienie ze sobą modularnych elementów meblowych niewymagających
budowy ścian, kosztownych zmian konfiguracji
sufitów czy oświetlenia i klimatyzacji.
Rozwiązanie to wzmacnia integrację i komunikację w zespole, a także stymuluje kreatywność. Dodatkowe właściwości wygłuszające,
uzyskane dzięki zastosowaniu odpowiednich
materiałów, zwiększają funkcjonalność przestrzeni stworzonej przy wykorzystaniu systemu i jej uniwersalność. 

Przestrzeń nieformalnych spotkań
We współczesnych biurach coraz częściej łączy się różne obszary funkcjonalne: do pracy,
spotkań i odpoczynku. Jeżeli pozwala na to
miejsce – warto wydzielić przestrzeń z wygodnymi sofami, gdzie można omówić ciekawe pomysły. Budowaniu mniej formalnej
atmosfery sprzyjają miękkie, wygodne sofy
w ożywczych kolorach, takie jak modułowy
system Hexa.

BN OFFICE SOLUTION
www.bnos.com
info@bnos.com
Nasze showroomy:
Warszawa, tel. 22 824 16 44
Kraków, tel. 12 639 86 05
Krosno, tel. 13 437 62 50

fotografie: archiwum BN Office Solution
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System sof Hexa – naturalna przestrzeń designu

System stołów konferencyjnych CX 3200
– kreuje przestrzeń, inspiruje zespół

Fotel biurowy 4ME – wygoda i funkcjonalność w najlepszym wydaniu
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Cisza jest w dzisiejszych czasach towarem deficytowym.
Otaczający nas nieprzerwanie hałas podwyższa
zapotrzebowanie na ciszę, która jest zjawiskiem coraz
rzadszym, a przez to coraz cenniejszym dla nas, ludzi.
Peter Russel

W biurach otwartych albo wielkoprzestrzennych ważne jest obniżenie poziomu hałasu i jego zasięgu.
Na zdjęciu: sufity wolnowiszące Ecophon Solo w biurze Google, Dublin

Akustyka biur w praktyce
arch. Mikołaj Jarosz

Badania ankietowe przeprowadzane wśród pracowników biur na planie otwartym dowodzą, że głównym
czynnikiem utrudniającym im pracę jest hałas. Problem niepożądanych dźwięków stawiany jest wyżej
niż niedoskonałe oświetlenie, wadliwie działająca wentylacja czy też złośliwy sprzęt IT.

N

Na niepożądane dźwięki składa się hałas komunikacyjny dochodzący z zewnątrz, stały
hałas od instalacji wentylacyjnej czy sprzętu IT,
ale przede wszystkim hałas generowany przez
samych pracowników (głównie rozmowy). Hałas odpowiedzialny jest za szybciej postępujące
w ciągu dnia zmęczenie, rozdrażnienie i kłopoty z koncentracją. Tym samym wpływa na
obniżenie efektywności pracowników. Na etapie projektowania jesteśmy w stanie znacznie
ograniczyć te uciążliwości poprzez odpowiednie
rozmieszczenie stanowisk pracy oraz umiejętne stosowanie w poszczególnych pomieszczeniach materiałów dźwiękochłonnych.

Biura na planie otwartym
W biurach typu open space zwykle spotykamy
się z dwoma podstawowymi problemami aku-
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stycznymi: zbyt wysokim poziomem hałasu
i jego zbyt dużym zasięgiem przestrzennym.
Pierwszy problem jest głównie bolączką
centrów obsługi telefonicznej. Są one szczególnym przypadkiem biur otwartych, których
specyficzną cechą jest zwykle większe zagęszczenie pracowników. Do tego charakter pracy
wykonywanej w takich miejscach (infolinie,
telemarketing itp.) sprawia, że pracownicy
obecni w biurze bezustannie prowadzą rozmowy telefoniczne. Hałas, na który składają
się rozmowy pracowników, ale także praca
wentylacji i sprzętu biurowego, potęgowany jest przez odbicia dźwięku od twardych
powierzchni sufitów i ścian. Dodatkowo pracownicy przebywający w głośnym środowisku
są zmuszeni mówić głośniej, aby byli dobrze
zrozumiani, albo żeby sami siebie słyszeli, co

prowadzi do swoistego sprzężenia zwrotnego. W efekcie hałas w centrach telefonicznych
zwykle przekracza 70 dBA. Zastosowanie sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, czy
sufitów wyspowych o wysokim współczynniku
pochłaniania dźwięku (αw>0,9), w połączeniu
z podobnie działającymi panelami ściennymi,
pozwala w takich pomieszczeniach radykalnie
zredukować poziom dźwięku (o ok. 10 dBA).
Zbyt duży zasięg dźwięku jest odczuwalny
przede wszystkim w biurach, gdzie pracownicy wykonują głównie cichą pracę. W takich
warunkach, przy nieodpowiednim wykończeniu
i wyposażeniu biura, każda głośno prowadzona rozmowa telefoniczna, czy konwersacja
pracowników, będzie dobrze słyszalna z dużej
odległości. Tego rodzaju hałas „informacyjny”
jest szczególnie uciążliwy w przypadku wy-

fot. ecophon

fot. ecophon

wnętrza komercyjne

Wykończone twardymi materiałami przestrzenie otwarte i hole
przenoszą dźwięk po całym budynku. Sufity dźwiękochłonne korytarzowe
zmniejszają propagację dźwięku, jednocześnie zapewniając dostęp do
instalacji technicznych umieszczonych w przestrzeni ponadsufitowej

konywania pracy wymagającej koncentracji.
W takich biurach należy dążyć do:
1. Zapewnienia jak najlepszych warunków
do komunikacji pomiędzy pracownikami
stale ze sobą współpracującymi w ramach
zespołów – można tego dokonać poprzez
ustawienie stanowisk pracy jak najbliżej siebie (<3,0 m) oraz utrzymanie niskiego poziomu hałasu i wysokiej zrozumiałości mowy
poprzez instalację sufitów akustycznych
o współczynniku pochłaniania dźwięku
αw>0,9. W takich warunkach pracownicy
będą w stanie komunikować się ze sobą ściszonym głosem, nie przeszkadzając siedzącym dalej.
2. Ograniczenia zrozumiałości mowy pomiędzy poszczególnymi zespołami pracowników – czyli zwiększenie prywatności rozmów.
W tym celu stosuje się ekrany oddzielające
poszczególne stanowiska pracy czy całe
zespoły. Powinny mieć odpowiednią wysokość (150-170 cm) i co najmniej do wysokości
120 cm powinny mieć wykończenie dźwiękochłonne. Mogą być montowane na blatach
biurek lub być wolnostojące. Na efektywność
zastosowanych ekranów zasadniczy wpływ
ma chłonność akustyczna sufitu. Jeśli będzie
miał niską dźwiękochłonność, fala dźwiękowa odbije się od niego ponad ekranem, skutecznie go omijając. Z tego powodu zalecane
jest użycie ich z sufitami o jak największym
współczynniku pochłaniania dźwięku.

Sale konferencyjne
Tutaj kluczowym zagadnieniem warunkującym
poprawną funkcjonalność jest dobra zrozumiałość mowy. W celu jej osiągnięcia należy dążyć
do utrzymania czasu pogłosu na poziomie nie
większym niż 0,6 s oraz poziomu tła akustycznego na poziomie poniżej 40 dBA. Odpowiednio

Ecophon Focus Lp w otwartych przestrzeniach biurowych zapewnia
komfort akustyczny oraz umożliwia zgrupowanie w wąskich pasach
elementów oświetlenia i instalacji wentylacyjnych

niski poziom tła akustycznego można osiągnąć
stosując przegrody i stolarkę o własnościach
dźwiękoizolacyjnych adekwatnych do warunków
panujących w sąsiednich przestrzeniach oraz cichą instalację wentylacyjną. W celu zapewnienia
krótkiego czasu pogłosu należy stosować panele o jak najwyższym współczynniku pochłaniania dźwięku (αw>0,9) na całej powierzchni sufitu. Pożądanym jest aby materiał zastosowany
na suficie charakteryzował się wysoką dźwiękochłonnością również w niskich częstotliwościach (125 Hz). Nie rozwiązuje to jednak do
końca problemu, ponieważ pozostają jeszcze
poziome odbicia dźwięku od ścian. W celu wyeliminowania ich negatywnego wpływu należy
stosować na ścianie tylnej i jednej z podłużnych
dźwiękochłonne panele ścienne. Mogą zajmować całą wysokość ściany bądź tworzyć na niej
ekrany ulokowane na wysokości źródła dźwięku.
W większych salach konferencyjnych (>50 m2)
należy nad stanowiskiem lektora instalować
w miejsce sufitu dźwiękochłonnego sufit odbijający dźwięk w zakresie średnich i wysokich
częstotliwości. Pozwala to na wzmocnienie jego
głosu tak, aby był słyszalny w tylnej strefie sali
bez konieczności stosowania nagłośnienia.
Pewne problemy mogą rodzić bardzo duże
sale dzielone ruchomymi ściankami działowymi. Zmienna aranżacja tych wnętrz nie pozwala na przypisanie mówcy określonego miejsca i umieszczenie nad nim sufitu odbijającego.
Jednocześnie powierzchnia pomieszczenia po
złożeniu ścianek działowych może być tak duża
(200-300 m2), że przy zastosowaniu wyłącznie
sufitów dźwiękochłonnych zasięg głosu mówcy będzie niewystarczający. Niezbędna w takich
przypadkach jest konsultacja z akustykiem. Należy się liczyć również z tym, że w tak dużych
pomieszczeniach wzrasta rola odpowiedniego
akustycznego wykończenia ścian.

Przestrzenie wspólne i korytarze
Pomieszczenia tego typu także powinny być
starannie zaprojektowane pod względem
akustycznym, ponieważ są one odpowiedzialne za rozchodzenie się hałasu po budynku. W przestrzeni otwartej dźwięk zanika
o 6 dB przy każdym podwojeniu odległości
od źródła. W pomieszczeniach silnie pogłosowych (jakimi są korytarze zwykle wykończone twardymi materiałami) to zjawisko jest
znacznie słabsze a czasami w ogóle niedostrzegalne – w rezultacie głośne rozmowy czy
hałas z pomieszczeń technicznych w jednej
części budynku jest w bardzo skuteczny sposób dystrybuowany po całym obiekcie. Wyłożenie sufitów panelami dźwiękochłonnymi,
zastosowanie wykładzin dywanowych zamiast twardej posadzki, zastosowanie chropowatych fakturowych tynków na ścianach
zamiast gładzi gipsowej zamienia korytarze
w swojego rodzaju tłumiki akustyczne. Te
same uwagi mogą dotyczyć otwartych klatek
schodowych (zwłaszcza tych z obszernymi
duszami), wewnętrznych atriów itp.
Pomijanie zagadnień akustyki wnętrz na
etapie projektowania, jak i wykonawstwa
obiektów biurowych prowadzi do znacznego
pogorszenia standardu wnętrza a poprawianie błędów w funkcjonujących już biurach jest
bardzo kłopotliwe i kosztowne. Dlatego istotne jest żeby o komfort akustyczny zadbać już
w fazie projektowej, od razu zapewniając pełną
funkcjonalność wnętrz budynku biurowego.

Mikołaj Jarosz
concept developer, Ecophon
> napisz do autora:
mikolaj.jarosz@saint-gobain.com
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SYSTEMY SUFITOWE
Więcej przestrzeni dla nowości

Projektowanie sufitów
w nowym świetle

THERMATEX Varioline
Odkryj przestrzeń na nowo –
z sufitami z wełny mineralnej o wyglądzie drewna, metalu,
bądź z możliwością dowolnego nadruku.
Zalety:
Różnorodne możliwości projektowania
Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku
Stabilne i łatwe w obróbce
Ochrona ogniowa
Niewielka waga
Nadają się w 100% do recyclingu

www.amf-varioline.com
Knauf AMF Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195b
02-222 Warszawa
Tel. 22 873 40 85, Fax 22 873 40 86
E-mail: info@knaufamf.pl, http://www.knaufamf.pl

MADE IN GERMANY

IZBA ARCHITEKTÓW

WSPOMNIENIE

arch. Tomasz Taczewski,
29.01.1953-26.04.2013

Tomasz Taczewski nie żyje.
Ta nagła i niespodziewana śmierć
Prezesa Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej (2004-2007)
i naszego serdecznego Kolegi
pozostawia nas w połowie słowa,
z niedopisaną kartką spraw Architektów,
którym zawsze i do końca był oddany.
Odbiera oddech i wstrzymuje myśli.
Jemu więc te myśli teraz poświęćmy.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

Sławomir Żak

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 26 kwietnia 2013 roku, nagle odszedł od nas nasz Kolega

dr hab. inż. arch. Tomasz Taczewski
Wybitny architekt, współtwórca samorządu zawodowego architektów,
były Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP,
Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej,
uznany autorytet zawodowy, Człowiek niezłomnej wiary i uczciwości
Składamy kondolencje Rodzinie i wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście.
Prezes Krajowej Rady
oraz Koleżanki i Koledzy z Izby Architektów RP
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Tomasza Taczewskiego pamięci
arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

T

Ten dzień po tak długiej zimie był jednym
z pierwszych, w których tak wyraziście czuć
było powiew wiosny. Piękna, jeszcze leciutka
świeża zieleń, wysokie słońce, lekkie chmurki zwiastowały nareszcie nadejście jakiegoś
dobrego czasu. I nagle po południu ten zupełnie niewiarygodny, druzgocący e-mail, tak
sprzeczny z widokiem budzącej się przyrody.
Niewiarygodny ponieważ jeszcze tydzień
temu razem z Tomkiem, bo dla mnie zawsze
Prezes i Profesor Tomasz Taczewski był i będzie Tomkiem, zmagaliśmy się ze studentami podczas wielogodzinnego przeglądu
dyplomowych prac I stopnia. Mimo późnej
pory i ogromnego już zmęczenia Tomek jak
zwykle swoim doświadczeniem, dystansem,
życzliwością i łagodnym ironicznym humorem
wprowadzał tę dobrą i przyjazną atmosferę,
która zawsze go otaczała. Późnym już wieczorem podaliśmy sobie ręce, dziękując za ciężki
dzień i wykonaną razem pracę. Nie przyszło
mi na myśl, że jest to już nasze ostatnie spotkanie i ostatnie pożegnanie.

Tomka znałem jeszcze ze studiów na
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Wbrew swojemu patriarchalnemu wyglądowi i sposobowi bycia, był na roku
wyżej, ale w tamtych czasach przy nielicznej
ilości studentów, wszyscy stanowiliśmy jedną studencką rodzinę. Później pracowaliśmy
w różnych państwowych biurach, tworzyliśmy własne firmy i pracownie, ale gdzieś zawsze spotykaliśmy się w katowickim SARP,
w którym pełniliśmy różne funkcje. Nasza
intensywna współpraca zaczęła się w drugiej

połowie lat 90., kiedy Tomek podjął wyzwanie prezesowania Oddziałowi Katowickiego
SARP, a mnie zaproponował funkcję wiceprezesa. Tomek, zwykle zdyszany i zazwyczaj
spóźniony, z najwyższym trudem próbował
sprostać wymaganiom, które sobie i nam narzucił. Należeliśmy do tego pokolenia, które
chyba rozpaczliwie próbowało nadrobić straconą zawodowo dekadę lat 80., podejmując
wysiłek przekraczający realne możliwości. Nie
sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć
i inicjatyw, które zostały podjęte w kadencjach, w których Tomek przewodził naszym
Oddziałem. Konferencje, seminaria, międzynarodowe kontakty, wydawnictwa, niełatwa
współpraca z władzami. Wszystko to składało się na zasadniczy cel, jakim była jakość naszej śląskiej przestrzeni, dokonanej z wyboru
małej ojczyzny Tomka. Przy tej ilości obowiązków znajdował jeszcze czas na pracę zawodową, projektując i realizując duże obiekty szkolnictwa wyższego, oraz na napisanie i obronę
pracy doktorskiej.
Później przyszedł długo oczekiwany czas
organizowania Izby Architektów. Tomek podjął
ogromny trud organizacji Izby na poziomie krajowym, a my – w naszym śląskim środowisku.
To był dobry czas dużego wysiłku, wielogodzinnych narad, dyskusji i sporów, ale i dużych
nadziei, być może nie do końca spełnionych,
lecz z perspektywy ponad 10 lat funkcjonowania Izby, chyba można w pełni odpowiedzialnie stwierdzić, że mimo tak wielu przeciwności udało się stworzyć jakąś trwałą wartość.
Ogromna w tym zasługa Tomka, który został

w następnych latach Prezesem Izby. Niestety
wysiłek ten przypłacił ciężką chorobą, która
uniemożliwiła mu tak intensywną kontynuację działalności w samorządzie.
Ponownie przed paru laty spotkaliśmy się na
Wydziale Architektury gdzie podjął nowe wyzwanie – przekazania swojego doświadczenia
najmłodszemu pokoleniu adeptów architektury. Również na uczelni Tomek nie zaprzestał aktywnej działalności, osiągając po obronie habilitacji tytuł profesorski. Był inicjatorem między
innymi ważnej zeszłorocznej konferencji Zawód
Architekt poświęconej relacjom nauczania i wykonywania zawodu, na której wybitni naukowcy, dydaktycy i praktycy po raz pierwszy w tak
merytoryczny sposób mieli okazję wymienić się
swoimi doświadczeniami. Jeszcze parę dni temu
rozmawialiśmy o jej kolejnej edycji.
Banalne stwierdzenie o trudnej do wypełnienia pustce, zupełnie nie oddaje straty
po zmarłym Przyjacielu. Strasznie żal, że Tomek tak przedwcześnie odszedł od nas i tak
jak żył zatrzymał się nagle w biegu. Jesteśmy
relatywnie nielicznym środowiskiem zawodowym, ale o jego randze i znaczeniu decydują
osobowości. W osobie Tomka Taczewskiego
nasze środowisko bezpowrotnie utraciło taką
wybitną Osobowość, o ogromnej wiedzy, autorytecie i niezwykle szerokich horyzontach,
a wielu z nas bardzo dobrego Przyjaciela. Będzie nam brakować Jego kapelusza, życzliwości, rozmów i dobrych rad. Może w innej już
rzeczywistości będzie nam dane raz jeszcze
spotkać się i porozmawiać gdzieś na zielonych
pastwiskach.	
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Stoisko targowe Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, od lewej: gość odwiedzający, arch. Tomasz Michalak, arch. Paulina Wysokińska, arch. Grzegorz
Kaczor, Elżbieta Bielecka – kierownik biura LBOIARP, arch. Wojciech Herman, arch. Władysław Sadurski, arch. Bartłomiej Kożuchowski, arch. Paweł Wojtkiewicz

Targi Lubdom
pod znakiem architektury
arch. Władysław Sadurski, architekt IARP

W dniach 15-17 marca 2013 roku odbyły się w Lublinie Targi Budowlane Lubdom, w których
już po raz drugi swoją obecność zaznaczyła Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP. W odróżnieniu
od ubiegłego roku, kiedy obecność tę można było określić mianem symbolicznej, tym razem aktywnie

P art n er w y d a n ia Z: A

włączyliśmy się w organizację targowych wydarzeń.

T

Targi Lubdom w stolicy województwa lubelskiego mają już ugruntowaną pozycję w kalendarzu wydarzeń ponadregionalnych i ściągają
wystawców z całego kraju. Ich organizatorem
jest firma Targi Lublin SA. Po raz pierwszy
w obiektach targowych przy ulicy Dworcowej
Lubelska OIARP pojawiła się podczas Targów
Budowlanych w roku 2012 – wtedy nasza obecność była ograniczona do honorowego patronatu i promocji logo Izby Architektów. W roku
2013 działania architektów stały się dużo bardziej intensywne. Oprócz udzielenia patronatu
honorowego, dzięki czemu logo IARP znalazło
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się na wszystkich materiałach wydawniczych
targów, były to także: przygotowanie tematu
oraz merytoryczna organizacja i prowadzenie
konferencji na temat budownictwa pasywnego i energooszczędnego, informacja o targach
w korespondencji wewnętrznej i na stronie internetowej LBOIARP oraz zachęcanie architektów do współpracy i czynnego uczestnictwa,
udział w ceremonii otwarcia, przygotowanie artykułu do katalogu targowego, udział w komisji
konkursowej na najlepszy produkt prezentowany na targach i najciekawsze stoisko, wreszcie
– organizacja własnego stoiska targowego.

Otwarcie i okolicznościowy artykuł
Istotnym elementem medialnym naszego udziału było wystąpienie arch. Marii Balawejder-Kantor, przewodniczącej Rady LBOIARP, w ceremonii
otwarcia targów – obok Beaty Gorajek, prezesa
zarządu Targów Lublin SA i Jacka Sobczaka,
członka Zarządu Województwa Lubelskiego.
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP miała
też swój udział w tworzeniu katalogu targowego. Wśród zamieszczonych w nim okolicznościowych wypowiedzi przedstawicieli władz województwa, Lublina oraz instytucji branżowych,
w katalogu opublikowany został artykuł akcen-

IZBA ARCHITEKTÓW

Prezentacja architektury niskoenergetycznej:
prelegenci arch. Aleksandra Poźniak-Wołodźko
i arch. Marcin Sienkowski (Pomorska OIARP),
oraz moderator arch. Sławomir Hapoński
(Lubelska OIARP)

Uczestnicy konferencji Dzień Budownictwa Pasywnego, fotografia po prawej: uczestnicy dyskusji konferencyjnej Sławomir Najdyhor
– przedstawiciel firmy Bio Energy System i arch. Maria Balawejder-Kantor

tujący problematykę architektury i roli architekta
w procesie inwestycyjnym, przygotowany przez
członka LBOIARP, kol. Sławomira Hapońskiego
– architekta, urbanistę i rzeźbiarza.

Stoisko targowe
Najbardziej widocznym akcentem naszej obecności na targach Lubdom 2013 było izbowe
stoisko zaaranżowane w eksponowanej części
hali wystawowej. Przez trzy dni trwania targów dyżury pełnili w nim architekci – członkowie LBOIARP. Udzielali informacji o samorządzie zawodowym i o zadaniach, które realizują
architekci w pracy zawodowej oraz przekazywali materiały reklamowe udostępnione przez
Krajową Radę IARP.
Osoby odwiedzające nasze stoisko często
nie miały wiedzy o Izbie Architektów. Zdarzało się nawet, że utożsamiały ją z urzędami
wydającymi pozwolenia na budowę. Zgłaszały
zastrzeżenia do trybu administracyjnego. Interesowały się przede wszystkim sprawami technicznymi w zakresie budowy domów jednorodzinnych, a głównie przystosowaniem projektu
gotowego do budowy. Niektórzy przejawiali zainteresowanie budownictwem energooszczędnym i alternatywnymi źródłami energii.

Konferencja o energooszczędności
Problematyka energooszczędności w budownictwie była tematem konferencji zorganizo-

wanej w ramach Dnia Budownictwa Pasywnego. Spotkanie odbyło się w sobotę 16 marca
i trwało od godz. 11.00 do końca dnia targowego. Funkcję moderatora pełnił arch. Sławomir Hapoński, współodpowiedzialny za udział
LBOIARP w targach, który osobistym zaangażowaniem i staraniem wniósł istotny wkład
zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny.
Dokonał selekcji proponowanych tematów
konferencyjnych, prowadził uzgodnienia z koordynatorem targów i wybrał prelegentów
– architektów, specjalizujących się w tematyce
architektury energooszczędnej.
Głównymi punktami merytorycznymi konferencji były referaty zaproszonych architektów: Aleksandry Poźniak-Wołodźko i Marcina
Sienkowskiego z Pomorskiej OIARP, którzy
przedstawili swoje praktyczne osiągnięcia
projektowe i realizacyjne, wsparte szeroką
wiedzą teoretyczną. Referaty wygłosili także
przedstawiciele Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego oraz firm wykonawczych
specjalizujących się w budowie obiektów
energooszczędnych. Prelegent z PIBP omówił
zasady wprowadzające do budownictwa zeroenergetycznego i pasywnego zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej nr 31/2010 i 27/2012.
Jeden z referatów poruszał problematykę
bezzwrotnego dofinansowania budownictwa
pasywnego ze środków NFOŚiGW (opisanego
w Z:A_01/2013).

Konferencja okazała się znaczącym wydarzeniem towarzyszącym targom, czego dowodem była duża frekwencja i żywa dyskusja po
każdej prelekcji oraz zainteresowanie materiałami konferencyjnymi.
Lubelska OIARP zapewniła środowisku
architektonicznemu szeroką informację o zbliżających się targach, a Przewodnicząca Rady
zachęcała architektów do prezentowania własnych osiągnięć zawodowych i reklamowania
usług architektonicznych podczas pełnienia
dyżurów na stoisku targowym.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że
aktywny udział w wydarzeniach takich jak
targi budowlane, daje możliwość prezentacji
celów samorządu zawodowego architektów,
w szczególności poprzez upowszechnianie
kultury kształtowania przestrzeni i eksponowanie roli architekta w działaniach inwestycyjnych.
Miejmy nadzieję, że taka aktywność Izby
Architektów będzie skutkować wzrostem świadomości społecznej na temat architektury.

Władysław Sadurski
architekt IARP, członek Lubelskiej
Okręgowej Rady IARP
ds. komunikacji społecznej
> wsadurski@iarp.pl
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ArchiLegis: nowy serwis
elektroniczny IARP
Newsletter legislacyjny to nowe narzędzie stworzone przez Izbę Architektów w celu
powiadamiania członków samorządu o aktualnych zmianach i nowościach w prawie.
Dwa pierwsze wydania wysłane zostały elektronicznie w kwietniu br. Opisujemy funkcje
i możliwości korzystania z ArchiLegis.

N

Na początku kadencji 2010-2014 podjęliśmy się
stworzenia, zorganizowania i utrzymywania
w należytej aktualności części wewnętrznego
serwisu informacyjnego IARP, która związana jest z pracami Komisji i Rady Legislacyjnej.
W menu „Regulacje prawne wewnętrzne” powstały wtedy zakładki poświęcone utrzymywaniu dostępu do aktualnych przepisów prawa, cieszące się wśród naszych członków sporą
popularnością, co wyraźnie widać w statystykach odsłon stron www.
Z chwilą uruchomienia portalu „WarsztatArchitekta.pl” członkowie IARP uzyskali dostęp do dwóch baz danych aktów prawnych
– dotychczasowej na stronach KR IARP i nowej
prowadzonej na stronach Warsztatu. Naszym
zamiarem jest docelowo prowadzenie jednej
bazy, dostępnej ze stron WA.
Akty prawne podzielone zostały na następujące rozdziały: • przepisy techniczno- budowlane, • warunki i wymagania techniczne, • forma
i zakres projektu, • środowisko, • drogi, • zabytki, • geodezja, • gospodarka nieruchomościami,
• ochrona przeciwpożarowa, • BHP. Lista ta jest
stale uzupełniana – zarówno o poszczególne
pozycje, jak i nowe działy tematyczne.
Nowym narzędziem do obsługi baz danych
aktów prawnych jest ArchiLegis – newsletter
legislacyjny. Przeznaczony jest on do powiadamiania naszych członków o nowych przepisach
prawa w ramach zamieszczonej na stronach
Warsztatu wspomnianej bazy aktów prawnych.
Mechanizm funkcjonowania newslettera ArchiLegis jest prosty. Po opublikowaniu w Dzienniku
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Ustaw nowego brzmienia przepisów, z naszej
„warsztatowej” bazy czynni członkowie Izby
otrzymują na swoje skrzynki pocztowe komunikat o zbliżających się zmianach. Zawartość
newslettera składa się z krótkiego tekstu wyjaśniającego oraz z linków do wewnętrznej części
serwisu prawnego WarsztatArchitekta.pl, dostępnego po zalogowaniu.
Dołączone dwa linki służą do przekierowania
na strony ISAP oraz do tzw. tekstu jednolitego.
Pierwszy link przenosi nas na strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) Sejmu
RP. Format prezentowanych tam aktów prawnych bywa różny: w przypadku ustaw mamy do
czynienia czasami z tekstem jednolitym (w którym trudno tak od razu wskazać miejsca wprowadzanych zmian), czasami zaś z rozproszonym
zbiorem kolejnych aktów zmieniających pierwotne brzmienie ustawy. W przypadku rozporządzeń najczęściej mamy do czynienia ze zbiorem
chronologicznie wprowadzanych wersji i poprawek, trudnych do logicznego czytania, właśnie
ze względu na ich rozproszenie w różnych aktach
zmieniających. Należy jednak wskazać, że trudności z ciągłą, jednolitą lekturą tych przepisów
nie powinny umniejszać pozytywu jakim jest
wiarygodność zawartych tam regulacji. Jeśli
zatem mamy wskazać źródło prezentowanych
materiałów będziemy odsyłać na strony sejmowe – tak jak to sugeruje pierwszy z linków.
Drugi z odnośników przekierowuje naszych członków do materiałów przygotowanych przez Komisję ds. Legislacji KR IARP przy
udziale Biura Prawnego, w ścisłej współpracy

z redakcją portalu WarsztatArchitekta.pl. Załączone materiały są tzw. tekstami ujednoliconymi, w przygotowaniu których trzymaliśmy
się zasady aby regulacje prawne wprowadzane
zaznaczać w tekście aktu prawnego kolorem
niebieskim, zaś przepisy usuwane – czerwonym. Technika taka, zastosowana w tekście
jednolitym, pozwala na sprawną orientację
w zakresie wprowadzanych zmian.
Komisja ds. Legislacji KR IARP pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie i prowadzenia newslettera legislacyjnego ArchiLegis, w szczególności Redakcji WA
oraz Biuru Prawnemu KR IARP.
Redakcja portalu WarsztatArchitekta.pl liczy
z kolei, że nowy serwis prawny wraz z newsletterem zostanie oceniony jako ważny element
stale rozszerzanej bazy informacyjnej.
Czekamy na uwagi i spostrzeżenia, które
pozwolą na doskonalenie tego nowego narzędzia pracy architektów.
Piotr Gadomski, architekt IARP,
przewodniczący Komisji ds Legislacji KR IARP
Maciej Nitka, architekt IARP,
szef biura portalu WarsztatArchitekta.pl

www.WarsztatArchitekta.pl
e-mail: redakcja@warsztatarchitekta.pl
tel. +48 12 427 26 47

PROJEKTOWANIE
W TECHNOLOGII

www.archicad.pl

KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

Felieton

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Architekt
pierwszego kontaktu

Wrocław, 19.04.2013

Czy więc jest jeszcze miejsce na planowanie, czy tylko na reakcję?
A przecież w kontraście do krótkiej
chwili potwierdzania decyzji przez
przyciśnięcie klawisza lub przystawienie
pieczątki stworzono przepisy, których
czytanie mogłoby zająć nawet całe
życie. Odpowiedzialna decyzja projektanta winna być puentą całego procesu
analizy i dochodzenia do niezawodnej
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i najlepszej możliwej wizji. Lecz po raz
kolejny teoria sobie, a rzeczywistość...
Serialowa wizja świata i sprawdzonych
zbiorowych schematów na nic się tu nie
zdaje, zwłaszcza w sytuacji gdy padnie
na Ciebie.
Jesteś w systemie, lub Cię nie ma – oto
jest pytanie.
Wszyscy przez to jesteśmy jak postaci
z modnej gry komputerowej: jednakowo, doskonale nierealni i nieosiągalni
technologicznie dla zwykłej normalności. Języki sieciowe, korporacyjne,
technologiczne, prawnicze, medyczne,
a również budowlane, operują dziś na
krawędzi wzajemnej alienacji i niezrozumienia wspólnego celu. Wieża Babel ma
się jednak dobrze, bo szum informacyjny
sieci sam w sobie stanowi dla świata poczucie nadziei dalszego – drugiego życia.
Z tej drugiej strony „na szczęście”
definicji szczęścia jest tyle, ile druków

urzędowych do wypełnienia. Znasz
odpowiedż na pytanie „co autor przepisu
miał na myśli?” – jesteś panem świata,
bo masz nadzieję na jutro. Nie znasz
odpowiedzi – to oznacza prawdopodobnie, że system już cię wykluczył, czyli
nareszcie nie żyjesz i możesz odejść na
niezasłużoną emeryturę lub bezrobocie.
Zresztą... w sytuacji gdy nie masz już
czasu na pracę, a jedynie na analizy
aktów prawnych i ich nowelizacji, zasada
zderzenia ducha przepisu z jego literą
ujawnia niezmierzone pole dla żyznej
uprawy monokultury interpretacji i budowania pałaców prawa z gumy i powietrza. To wdzięczny atrybut władzy, która
karmi się słowem, nie ciałem – a jednak
oddycha i żyje codziennie, niezmiennie
i nieustająco.
Pamiętaj o tym w pierwszym kontakcie
z klientem, człowiekiem ze skansenu
nieuleczalnej normalności i zagubienia,
który jeszcze Ci ufa... 

rys. vladgrin

D

Dwadzieścia tysięcy operacji finansowych
na sekundę to nowy rekord możliwości
na światowym rynku handlu giełdowymi
marzeniami. Gdzieś pomiędzy wykresem
a plotką, przebiega cienka czerwona linia
nanosekundy ciężkiej od miliardów straty
lub zysku. Aż pocą się ręce. To dowód, że
wskaźnik tempa decydujący o powodzeniu kontraktu operuje wielkościami spoza
układu immunologicznego człowieka.
Chciwość celu takiego rekordu pominę, parafrazując ograny cytat „cel jest
niczym, ruch jest wszystkim”...

SketchUp.com.pl

defekty prawa inwestycyjnego

prawo

*

Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Inwestycje – gospodarka – prawo.
Wszystko, co najważniejsze
arch. Bożena Nieroda, arch. Wojciech Gwizdak

Związek pomiędzy działalnością budowlaną, rozwojem gospodarczym i dobrobytem – dla
wielu osób jest oczywisty. Czy równie powszechną jest świadomość, że możliwość uzyskania
pożądanych rezultatów ekonomicznych i społecznych zależna jest od takiego czynnika
sprawczego, jak system prawa sterującego inwestycjami budowlanymi?

Ł

Łańcuch zależności

Liczba zleceń na prace projektowe, kondycja finansowa inwestorów, tempo rozwoju
gospodarczego, jakość otoczenia w którym
żyjemy – zależą w dużej mierze od systemu
prawa, bowiem odpowiednio skonstruowane
przepisy wspomagają działania budowlane,
natomiast wadliwe inicjować mogą długie
ciągi biurokratycznych czynności, które nie
służą ani poprawie jakości przestrzeni kraju, ani ochronie praw tzw. osób trzecich, natomiast marnują środki pieniężne, a ludzką
pracę niweczą. Łańcuchy zależności wskazują, jak ważny jest system prawa regulującego procesy budowlane. Jest on z pewnością
poważnym kandydatem do roli czynnika
znacząco wpływającego na przekształcenia
przestrzenne, mające konsekwencje społeczne i gospodarcze. Warto więc postawić
pytanie, w jaki sposób wykorzystujemy moc
sprawczą przepisów prawa.

Rzeczywistość kreowana
przepisami prawa
Większość realizowanych w Polsce inwestycji budowlanych podlega reżimowi przepisów
regulujących procesy inwestycyjne. Aktów
prawa odnoszących się do szeroko pojętej
działalności budowlanej jest w Polsce z pewnością nie mniej niż kilkaset. Rozbudowa-
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na sieć przepisów to tylko część problemu.
Podobnie kłopotliwa jest ich niestabilność.
Przykładowo ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane nowelizowana była 65 razy,
a ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – 22 razy.
Trudność powodują także – niespójność oraz
niejednoznaczność przepisów, wymuszając
posługiwanie się zmiennymi w czasie interpretacjami. Żaden czynny zawodowo projektant nie może być pewny, że zna wszystkie
bieżące aktualizacje i interpretacje przepisów prawa regulujących proces prowadzenia
inwestycji budowlanych.
Jednak największym mankamentem systemu jest jego nieskuteczność. W powszechnej ocenie polskie prawo inwestycyjne tworzy
sztuczne bariery, oferując niewiele korzyści.
Pomimo obszernego zbioru przepisów, organy państwa nie mają odpowiednich narzędzi
ani do stymulowania właściwych działań
budowlanych, ani do łagodzenia konfliktów
sąsiedzkich. Dowodem niskiej skuteczności
systemu jest zdewastowana przestrzeń kraju
pomimo, iż zdecydowana większość realizowanych w Polsce po 1945 roku inwestycji – budowana było planowo, w oparciu o różnego
rodzaju plany zagospodarowania przestrzennego (masowy upadek planów nastąpił dopiero w 2003 r.).

Czy przepisy są potrzebne ?
Opisany wyżej system uważany jest za skomplikowany, niestabilny, niejednoznaczny, niespójny, uciążliwy do stosowania, kosztowny
a przy tym nieskuteczny merytorycznie. Nie
oznacza to jednak zbędności wszystkich przepisów. Brak regulacji budowlanych prowadziłby we współczesnym świecie, pełnym
„zagęszczonych” relacji, do niekończących
się antagonizmów. Nagromadzenie na niewielkim obszarze inwestycji o kolidujących
funkcjach i przypadkowych gabarytach, prowokowałoby konflikty sąsiedzkie, w wielu
miejscach wzmocnione degradacją lokalnych
wartości kulturowych i przyrodniczych. Dlatego system jest konieczny, jednakże warto
wymienić ten obowiązujący, niesprawny – na
nowy, bardziej racjonalny model.

Wartości ponadczasowe
Wprowadzane w ostatnich kilkunastu latach
nowelizacje różnych aktów prawa rozczarowują. Tak liczne niepowodzenia dowodzą, iż
sposób, w jaki redagowane są przepisy musi
być błędny. Może podejmując kolejną reformę,
prace należy zacząć od ustalenia, jakie powinny być zadania systemu prawa? Następnym krokiem winien być wybór takiej formy
i zawartości przepisów, które przyczyniałyby
się do sprawnego spełniania zadań systemu.

defekty prawa inwestycyjnego

Ustalając zadania warto spojrzeć na fundamentalne wartości wskazane w dokumentach
pisanych w różnych okresach rozwoju cywilizacji. Te, które są wspólne – są z pewnością
ponadczasowe.
Jednym z najstarszych zachowanych zbiorów przepisów jest Kodeks Hammurabiego
z XVIII w. p.n.e. W kamieniu wyryto wówczas,
oprócz szczegółowych norm prawnych, także
ogólne zasady. Autor pisał: „prawo i sprawiedliwość w usta kraju włożyłem (oraz) dobrobyt ludowi zapewniłem”; „prawo kraju, które
określiłem, wyroki kraju, które rozstrzygnąłem,
stela ta niechaj ukaże mu. Poddanym swoim
niech odda sprawiedliwość, prawa niech określa, wyroki niech rozstrzyga, z kraju swego złego
i nikczemnego wypędzi, spokój ludowi niechaj
zapewni.” oraz „Aby silny słabego nie krzywdził
(…), aby prawo kraju ukierunkować, aby wyroki
kraju (słusznie) rozstrzygane były, (aby) pokrzywdzonemu oddano sprawiedliwość”.
Znaczące przesłanie wpisano także do powstałej prawie 4 tysiące lat później preambuły Konstytucji RP z 1997 r. Czytamy tam
m.in.: „my, Naród Polski – wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej, (…) pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność
i sprawność, (…) ustanawiamy Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu
władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.”

Wszystko, co najważniejsze
Jeżeli ponadczasowe przesłanie o potrzebie
„sprawiedliwości” przenosimy na grunt prawa
inwestycyjnego – okazuje się, że pojęcie to odnieść się może wyłącznie do tych aspektów
procesu budowlanego, które są konfliktogenne i wymagają rozstrzygania. Działalność
nie powodująca szkodliwych dla otoczenia
oddziaływań, nikogo nie „krzywdząca” – nie
rodzi dylematów w jaki sposób zabezpieczyć
interesy sąsiadów i „sprawiedliwie” rozsądzić
kwestie sporne. Obwarowanie neutralnych
działań regulacjami prawnymi jest zbędne.
Czynności, które nie są antagonistyczne czy
niebezpieczne, winny być swobodnie podej-

mowane przez inwestora, zgodnie z jego
gospodarczymi potrzebami. Przepisy winny
zajmować się tylko zagadnieniami, które
stwarzają sytuacje konfliktowe, a rolą regulacji prawnych winno być „sprawiedliwe”
rozstrzyganie sporów. Taka filozofia pociąga
za sobą konieczność rozpoznania tych aspektów procesu budowanego, które generować
mogą powstawanie negatywnych, konfliktogennych oddziaływań. Prowadzone od lat
analizy pokazują, że nieporozumienia powstają wokół sytuacji, które:
	obniżają jakość przestrzeni publicznej,
w tym w jej warstwie kulturowej i przyrodniczej,
	zagrażają bezpieczeństwu użytkowników
obiektów budowlanych,
	umniejszają w sposób niedopuszczalny
możliwość realizacji lub użytkowania inwestycji na działkach sąsiednich.
Skoncentrowanie uwagi legislacyjnej na tych
trzech wyżej wymienionych problemach, pozwoliłoby stworzyć system rozstrzygający
„wszystko, co najważniejsze” w procesie inwestycyjnym. Takie zasady ograniczyłyby regulacje do zagadnień rzeczywiście istotnych.
Redukcja liczby przepisów czyniłaby system
bardziej przejrzystym i łatwiejszym do stosowania. Równocześnie z minimalizowaniem
systemu, należałoby wzmocnić jego skuteczność poprzez zawarcie w przepisach odpowiednio dobranych kryteriów oceny inwestycji. Prawidłowo ustalone mogłyby w prosty
sposób eliminować inwestycje wadliwe. Przeprowadzenie za ich pośrednictwem selekcji,
pozwoliłoby odrzucić te działania budowlane,
które nie spełniają założonych wymagań, tj.
obniżają jakość przestrzeni publicznej, zagrażają bezpieczeństwu lub umniejszają w sposób niedopuszczalny możliwość realizacji lub
użytkowania inwestycji na działkach sąsiednich. Taki system byłby bardzo efektywny
gospodarczo.

Jakość przestrzeni publicznej
Konstruowanie przepisów, których stosowanie zapobiegnie obniżaniu jakości przestrzeni
publicznej, warto zacząć od ustalenia – jaką
przestrzeń nazywamy publiczną? Pojęcie to
nie jest określone w przepisach. Zbliżony ter-

prawo

min „obszar przestrzeni publicznej” znajduje się
w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednakże dotyczy tylko obszarów określanych w studium.
Poszukując uniwersalnej formuły należy
wziąć pod uwagę, iż często oceniając przestrzeń publiczną, włączamy do niej nie tylko
tereny własności publicznej, ale i widoczną
z takich terenów sąsiednią przestrzeń. Przyjmując ten punkt widzenia za przestrzeń publiczną uznać można przestrzeń, która jest
fizycznie lub wzrokowo dostępna każdemu
1 . Są to więc zarówno wnętrza urbanistyczne ulic i placów, jak i ich otoczenie dostrzegalne ze szlaków komunikacyjnych lub punktów widokowych, w tym krajobrazy miejskie
i o charakterze przyrodniczym. Jakość takiej
przestrzeni zależy od jej atrakcyjności funkcjonalnej i wizualnej, ocenianej z pozycji
użytkownika.
Obserwując poza terenami naszego kraju
przestrzeń publiczną wysokiej jakości – dostrzec można wielokrotnie, iż:
	ulice i place wypełnia wielość atrakcyjnych
i niekolizyjnych funkcji 5 7 ,
	rozwiązania przestrzenne są funkcjonalne
5 6 7,
	szerokość ulic harmonizuje z wysokością
budynków tworzących pierzeje 5 6 ,
	w pierwszej linii zabudowy zlokalizowane
są budynki wysokiej jakości 5 ,
	przestrzeń wzbogacają – zieleń i mała architektura 5 6 ,
	widoczne w krajobrazie dachy zespołów
budynków posiadają podobną geometrię
i kolorystykę 1 2 3 ,
	brak elementów dysharmonicznych w sylwecie wiosek, miasteczek i miast 2 3 ,
	dominanty urbanistyczne są komponowane 3 4 .
Z naszych analiz wynika, że po wprowadzeniu
odpowiednich, niżej omówionych przepisów
mogłaby nastąpić zdecydowana poprawa jakości przestrzeni publicznej także w Polsce.
	Nowe przepisy prawa winny ułatwiać
wprowadzanie do przestrzeni publicznej
obiektów o atrakcyjnych, zróżnicowanych
i przyjaznych człowiekowi funkcjach np.
poprzez ustalenie zbioru takich funkcji.
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Obecnie stosowane jest tylko Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. „w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” – ale oddziaływać jedynie w sensie negatywnym.
	Nowe przepisy prawa winny ustalać minimalne i maksymalne parametry miejskich
ulic, zapewniając w ten sposób ich funkcjonalność. Obowiązek stosowania odpowiednich unormowań urbanistycznych, kiedyś
powszechny, potem zaniechany – warto
przywrócić. Wprowadzono je już do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z 1928 r. „o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli” – przykładowo art. 13 stanowił
wówczas: „Wymiary placów i szerokość dróg
i ulic powinny być zastosowane do przeznaczenia i przewidywanego ruchu. Szerokość
głównych arteryj komunikacyjnych, mierzona między linjami regulacyjnemi, powinna
wynosić co najmniej 18 metrów.”; natomiast
art. 14 stanowił: „Wzajemna odległość linij
zabudowania zarówno przy nowozakładanych jak i istniejących publicznych ulicach
powinna wynosić co najmniej 12 metrów.
O ile w osiedlu dozwolone jest wznoszenie
budynków nieogniotrwałych, odległość ta
powinna wynosić co najmniej 18 metrów.
Ustalenie mniejszej od 12 metrów odległości
pomiędzy linjami zabudowania przy ulicach
istniejących jest dopuszczalne w wypadkach:
a)
gdy przy tych ulicach znajdują się budynki zabytkowe, lub b)
gdy za tem
przemawiają zasługujące na uwzględnienie
warunki miejscowe.”
	Nowe przepisy prawa winny zapewniać
harmonizowanie wysokości budynków
stojących przy miejskich ulicach z szerokością tychże ulic. Regulacje tego typu
były z powodzeniem stosowane w Polsce
i znajdowały się przykładowo w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928
r. „o prawie budowlanem i zabudowaniu
osiedli”. Art. 182 tego Rozporządzenia stanowił: „Wysokość budynków nie powinna
przekraczać od strony ulicy jej szerokości
albo odległości pomiędzy linjami zabudowania, gdy te ostatnie ustalone zostały prawomocnym planem zabudowania. Budynki,
znajdujące się na rogu ulic różnej szerokości,
mogą mieć wysokość, dozwoloną od strony
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ulicy szerszej, lecz w tej wysokości sięgać
mogą w ulicę węższą, mierząc od rogu na odległość, nie przekraczającą półtorakrotnej jej
szerokości albo odległości pomiędzy linjami
zabudowania tej ulicy. Wysokość budynków
od strony ulicy mierzy się w połowie długości
przedniej ściany frontowej od chodnika do
górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, albo
do podłogi mansardu, w razie zaś, gdy budynek posiada attykę lub szczyt, do górnej
krawędzi attyki albo do średniej wysokości
szczytu.” Natomiast art. 186 wprowadzał
instytucję odstępstwa: „W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, szczególniej,
gdy wznoszony budynek może przyczynić się
do upiększenia ulicy lub placu, władza II-giej
instancji może pozwolić na przekroczenie
przepisanej wysokości.” Tego typu regulacje
prócz harmonijnych proporcji, przynosiły
także dodatkowy profit, ponieważ właściciele nieruchomości chętniej odstępowali
części swoich działek na poszerzenie drogi,
bowiem w zamian mogli budować wyższe
budynki. Widać jeszcze jedną istotą zasadę, zgodę na odstępstwo od przepisów
dotyczących inwestycji w przestrzeni publicznej – udzielały władze publiczne.
	Nowe przepisy prawa winny zapewniać
lokalizowanie w pierwszej linii zabudowy
obiektów o wysokich walorach estetycznych. Tego rodzaju przepisy były już stosowane, bowiem znajdowały się w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej
z 1928 r. „o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli”. Art. 266 tego Rozporządzenia stanowił, że w gminach wiejskich „Przestrzeń pomiędzy budynkami frontowemi
a drogą nie może być użyta na podrzędne
budynki gospodarskie, lecz powinna być zużytkowana na ogródki. Ogródki przed domami powinny być odpowiednio odgraniczone
od ulicy. W wypadkach, zasługujących na
uwzględnienie, właściwa władza może zwolnić od obowiązku urządzania ogródków.”
	Nowe przepisy prawa winny stymulować
wzbogacanie przestrzeni publicznej o zieleń oraz obiekty małej architektury. Przepisy czyniące z miejskich ulic zadrzewione
aleje były już z powodzeniem stosowane.
Art. 173 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. „o prawie budowla-

nem i zabudowaniu osiedli” stanowił: „Ulice
jako też i place, przeznaczone do użytku
publicznego, powinny być według możności
zadrzewione.”
	Nowe przepisy prawa winny zapewniać
harmonizację kolorystyki i form dachów
widocznych w krajobrazie. Z uwagi na wagę
tego parametru w kształtowaniu ładu
w przestrzeni publicznej oraz niemożność
rozstrzygania go w sposób jednakowy dla
całego kraju, należałoby wprowadzić specjalny przepis pozwalający na uchwalanie
uproszczonego prawa miejscowego, ograniczonego do jednego parametru. Można
w tym celu zmienić obowiązujący art. 15
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i dopuścić do uchwalania planu miejscowego „jednego parametru”, regulującego
tylko kwestie dachów. Taki plan miejscowy,
z uwagi na ograniczoną liczbę zagadnień
rodzących konflikty, byłby łatwy do sporządzenia i uchwalenia.
	Nowe przepisy prawa winny umożliwić
komponowanie dominant urbanistycznych oraz nie dopuszczać elementów dysharmonicznych, zaburzających sylwetę
wiosek, miasteczek i miast. Z uwagi na
specyfikę zagadnienia, konieczny jest przepis pozwalający gminom planować rozmieszczenie dominant w przestrzeni całej
gminy, bowiem tylko wówczas można je
prawidłowo komponować. Obecnie jedynym dokumentem planistycznym obejmującym przestrzeń całej gminy jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Niestety
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
zawiera przepisu dopuszczającego określanie w studium wysokości zabudowy, w tym
dominant urbanistycznych. Samodzielne
próby podejmowane w tej materii kończą
się fiaskiem. Dowodem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn.
II OSK 2036/12 z 08.11.2012 r.). W wyroku
NSA „Podkreślił przy tym, odnosząc się do
utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, że wprowadzenie w studium
ograniczeń dotyczących m.in. wysokości zabudowy i ilości kondygnacji stanowi naruszenie
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fot. Bożena Nieroda

1
Widok z dzwonnicy stojącej przy
placu św. Marka w Wenecji – jest
dostępny „każdemu”.
Tak obserwowalna przestrzeń
stała się przestrzenią publiczną.
Jej wysoka jakość to efekt m.in.
harmonii dachów o podobnej
geometrii i kolorystyce

fot. Bożena Nieroda

2
Białoruś. Krajobraz widoczny
z drogi. Na jakość przestrzeni
publicznej wpływ ma harmonijnie
ukształtowana sylweta wioski.
Dachy budynków mają podobną
geometrię i kolorystykę

fot. Ewa Kądzielawa

3
Austria, miasteczko
widoczne z drogi.
W przestrzeni publicznej pojawia się
harmonijna sylweta niewielkiego
miasta z wkomponowaną
dominantą – wieżą kościoła.
Budynki o tej samej funkcji
mieszkalnej, mają zbliżoną do siebie
wysokość, a ich dachy podobną
geometrię i kolorystykę. Obiekt
stanowiący dominantę przestrzenną
– ma funkcję odmienną

4
Paryż, widok z wieży Eiffla.
Wysoka jakość przestrzeni
publicznej to m.in. efekt struktury
miasta. W przestrzeni przeważa
zabudowa o podobnej wysokości,
na jej tle wyraźnie widoczne
są komponowane dominanty
urbanistyczne.
Na horyzoncie rysuje się sylweta
zespołu budynków dzielnicy
La Defense, kompozycyjnie
powiązanego z innymi obiektami
Paryża
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fot. Bożena Nieroda
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fot. Bożena Nieroda

5
Berlin – szeroka, zadrzewiona ulica
z reprezentacyjnymi, wysokimi
obiektami o różnych funkcjach.
Struktura zapewnia wysoką jakość
przestrzeni publicznej:
•w
 ysokie budynki + szeroka
ulica wprowadzają harmonijne
proporcje
• r eprezentacyjne obiekty o różnych
funkcjach w pierwszej linii
zabudowy – uatrakcyjniają
przestrzeń
•d
 rzewa wzbogacają
zgeometryzowany układ o formy
organiczne
• s zeroka trasa komunikacyjna
zapewnia funkcjonalność

fot. Bożena Nieroda

6
Jedno z miast południowej
Francji. Wąska, kameralna ulica
obudowana ścianami niewysokich
budynków. Pomiędzy jezdnią
i chodnikami rosną drzewa.
Atrakcyjność przestrzeni publicznej
wzmacniają:
•n
 iskie budynki + wąska ulica
wprowadzają harmonijne
proporcje
•d
 rzewa – wzbogacają
zgeometryzowany układ o formy
organiczne
•w
 ąska, stosowna do lokalnych
potrzeb komunikacyjnych ulica
– zapewnia funkcjonalność

7
Wiedeń. Tłumnie odwiedzany plac
przy katedrze św. Szczepana.
Wprowadzenie do przestrzeni
publicznej różnorodnych
i atrakcyjnych funkcji wzmacnia
jej walory, bowiem czyni z niej
intrygujące i użyteczne zarazem
miejsce – tak dla mieszkańców jak
i turystów
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zasad sporządzania studium, skutkujące
nieważnością uchwały rady gminy w całości
lub w części”. Ponieważ według powyższego orzecznictwa – w studium nie można
określać wysokości zabudowy, a każdy
z planów miejscowych obejmuje tylko fragment gminy – nie jest w praktyce możliwe
w obecnym porządku prawnym komponowanie dominant w przestrzeni publicznej.
Podsumowując – warto podkreślić, że wprowadzenie przepisów poprawiających jakość
przestrzeni publicznej jest nie tylko możliwe,
ale i stosunkowo łatwe do zrealizowania. Wystarczyłby niewielki, lecz właściwie dobrany
zbiór unormowań prawnych, aby można było
znacząco poprawiać relacje w przestrzeni
publicznej. Historia urbanistyki pokazuje skuteczność wielu prostych regulacji. Przykładem
niech będzie przywołane wyżej Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r.
„o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli”,
którego niektóre fragmenty obowiązywały aż
do 1961 r., czyli przez ponad 30 lat. Do dzisiaj
możemy podziwiać wizualne efekty działania
tamtych przepisów. Nie ma obecnie żadnych
przeszkód, aby spróbować powtórzyć tamten
sukces. Wystarczy odpowiednio dostosować
ówczesne pomysły legislacyjne do współczesnych wymagań oraz dołączyć kilka nowych.

Bezpieczeństwo użytkowników
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
jest oczywista. Najczęściej za priorytetowe
uważane są wszelkie działania zabezpieczające wykonawców i użytkowników obiektów
budowlanych przed zagrożeniami, które mogą
być generowane przez „obiekty budowlane”.
Praktyka pokazuje, że zagrożenia mają dwa
źródła. Pierwsze zależne jest od lokalizacji,
drugie od cech samego obiektu.
Możliwość wyboru bezpiecznej działki budowlanej to początek sukcesu. Na obszarze
naszego kraju groźne okazują się zarówno tereny zalewowe, jak i osuwiskowe. Przeprowadzenie skutecznej selekcji terenów inwestycyjnych wymaga wiedzy. Informacje o lokalizacji
terenów potencjalnie zagrażających inwestycjom, winien gromadzić i udostępniać odpowiedni system. Działania takie od wielu lat
są prowadzone i prawdopodobnie będą konty-

nuowane. Natomiast kwestie dopuszczalności
wnoszenia obiektów na zagrożonych terenach
regulują przepisy prawa. Nie zawsze konieczny
jest zakaz budowy. Przykładowo – tereny zalewowe to także takie, które zalewane są do
wysokości kilkunastu centymetrów. Obowiązujący § 11 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie stanowi, iż „budynek
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem
zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem
zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego
w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości,
jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych.”
Według tegoż przepisu do uciążliwości zalicza
się: „osuwiska gruntu” oraz „powodzie i zalewanie wodami opadowymi”. Podobne podejście
znaleźć można było w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. „o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli”. Art. 175
tego Rozporządzenia stanowił: „Zabrania się
wznoszenia budynków: a) na terenach usuwistych, b) na terenach bagnistych przed ich
osuszeniem, c) na terenach zanieczyszczonych
w sposób szkodliwy dla zdrowia, przed usunięciem tych zanieczyszczeń. W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, właściwa władza
może pozwolić na zabudowanie wymienionych
wyżej terenów przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających.”
Oprócz wyboru bezpiecznej lokalizacji,
drugim istotnym zagadnieniem jest kwestia
bezpieczeństwa wynikającego z cech samego
obiektu budowlanego. Zapewnienie stabilności konstrukcji, odporności pożarowej czy
też warunków zdrowotnych użytkownikom,
wymaga wiedzy technicznej, którą mieć mogą
tylko wysokiej klasy fachowcy. W obowiązującym w Polsce systemie wznoszenie bezpiecznych obiektów zapewnianie jest poprzez
udział w pracach projektowych i wykonawczych osób posiadających odpowiednie wykształcenie techniczne, potwierdzone decyzjami o nadaniu uprawnień budowlanych.

prawo

Osoby te działają w oparciu o unormowania
powstałe na bazie wielowiekowych doświadczeń budowlanych. Na ich aktualny kształt
duży wpływ ma także rozwijająca się technologia. Techniczne regulacje nie mogą być i nie
są dowolnie zmieniane, bowiem respektować
muszą prawa fizyki.
Podsumowując należy stwierdzić, że
przepisy regulujące zasady zapewniania bezpieczeństwa wykonawcom i użytkownikom
obiektów budowlanych – w swoim zasadniczym kształcie nie są wadliwe. Ta część systemu jest najbardziej skuteczna. Sytuacje
zagrożenia życia i zdrowia, acz groźne w skutkach, mają w Polsce charakter incydentalnych
wypadków. Przyczyną jest wówczas nie wada
systemu prawa, ale błąd ludzki albo trudne do
przewidzenia działania samej natury. Nie ma
bowiem możliwości zapewnienia 100% bezpieczeństwa i przepisy prawa określają tylko
jaki jest optymalny np. z punktu widzenia ekonomi, poziom zabezpieczeń, służących eliminacji różnego rodzaju zagrożeń.

Sąsiedzi – ochrona własności
W procesie inwestycyjnym pojawia się zjawisko oddziaływania każdego obiektu budowlanego na otoczenie. Wpływ ten może mieć
zasięg znikomy, lub też znacząco umniejszać
walory działek sąsiednich. Najczęściej prywatne działania powodujące utratę wartości
cudzego majątku uznawane są za naganne
i szkodliwe społecznie. Czy tak dzieje się także w sferze inwestycji budowlanych? Czy za
dopuszczalne uznajemy sytuacje, w których
dochodzi do oddziaływań radykalnie umniejszających możliwość realizacji lub użytkowania inwestycji na działkach sąsiednich?
Niestety jak pokazują liczne przykłady,
obowiązujący w Polsce system nie zabezpiecza interesów sąsiadów w sposób przejrzysty
i racjonalny, natomiast obarcza inwestorów
kosztownymi i często długoletnimi procedurami urzędowymi z nieprzewidywalnymi
efektami końcowymi. W niepewnym położeniu są też architekci, bowiem system nie zawiera jednoznacznych wskazówek odnośnie
dopuszczalności zbliżania projektowanych
wyższych budynków do granic działki sąsiedniej, zwłaszcza działki jeszcze niezabudowanej.
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Wprawdzie Konstytucja RP z 1997 r. gwarantuje ochronę własności, jednakże dalsza
część systemu prawnego nie jest w tej materii
konsekwentna. Przepisy Konstytucji: art. 21
„Rzeczpospolita Polska chroni własność (…)”
oraz art. 64.2 „Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej
dla wszystkich ochronie prawnej” nie są w sposób właściwy konkretyzowane w ustawach
regulujących proces inwestycyjny.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zawiera tylko ogólnikowe przesłanie, iż w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwzględnia się „prawo własności” (art. 1 ust. 2
pkt 7), nie wyjaśniając jednakże w jaki sposób
oraz z zastosowaniem jakich kryteriów takie
uwzględnianie prawa własności ma być realizowane.
Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane
ustala w art. 5 ust. 1 pkt 9, iż obiekt budowlany wraz ze związanym z nim urządzeniami
budowlanymi należy projektować zapewniając „poszanowanie, występujących w obszarze
oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich”, jednakże cóż ma oznaczać
„poszanowanie” „uzasadnionych interesów”
– ustawa nie precyzuje. W ustawie brakuje
także dookreślenia pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”. Wprawdzie art. 3 pkt 20 tejże
ustawy definiuje taki obszar jako „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu” – jednakże
przepis ten jedynie odsyła do przepisów odrębnych. Jak znaleźć te właściwe w gąszczu
wielu tysięcy przepisów, nikt nie wie.
Jedynym powszechnie znanym jest § 12.4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, który stanowi, iż „Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje
objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem
oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”
Ustępy 2 i 3 paragrafu 12 mówi o objęciu sąsiedniej działki obszarem oddziaływania tylko
w przypadku sytuowaniu budynku w odległo-
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ści 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy. Przy sytuowaniu nawet bardzo wysokiego budynku w odległości 4 m od granicy,
przepis już nie mówi o obejmowaniu sąsiedniej działki obszarem oddziaływania. Pomysł
odsuwania ściany od granicy na odległość 3 m
(bez otworów okiennych lub drzwiowych) lub
4 m (z otworami) niezależnie od wysokości
obiektu – sprawdzał się w sytuacji budowy
niewielkich budynków w zabudowie wiejskiej
i podmiejskiej. Obecnie, szczególnie na terenach, na które inwestorzy wprowadzają wysoką zabudowę, jest całkowicie anachroniczny.
Problem potęguje § 13 wyżej przywołanego
Rozporządzenia, który miał zapewnić naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi, tymczasem przepis ochrania
przed pozbawieniem naturalnego światła wyłącznie już istniejące pomieszczenia, a więc tylko działki sąsiednie już zabudowane. Według
często stosowanych interpretacji – działki
oczekujące na swoje inwestycje nie są objęte
tego typu ochroną. Podobny problem pojawia
się przy interpretowaniu mówiącego o nasłonecznieniu § 60 tegoż Rozporządzenia. Brak
jednoznacznych przepisów, pozwalających
równoważyć sąsiedzkie interesy, rozpala sąsiedzkie konflikty.
Zabezpieczaniu sąsiedzkich interesów nie
sprzyja także art. 9 ustawy Prawo budowlane,
wprowadzający procedurę odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Na jego mocy,
w wielu indywidualnych sprawach, „właściwy
organ” po uzyskaniu upoważnienia ministra,
w drodze postanowienia udziela zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jak pokazuje praktyka, w sytuacji dotyczącej np. budowy w granicy lub w zbliżeniu do
niej, sąsiedzi nie są adresatami takiego postanowienia, tym samym nie są zawiadamiani, iż
„właściwy organ” udzielił inwestorowi zgody
na zbliżenie do ich granicy. Problem narasta
i „eksploduje” w procedurze wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wówczas to
następuje powiadomienie stron o toczącym
się postępowaniu i system ustawia naprzeciwko siebie dwie z natury antagonistyczne
grupy: inwestora i jego sąsiadów, na dając
im przepisów jednoznacznie regulujących ich
prawa i obowiązki. Rozpoczyna się wędrówka
poprzez kolejne instancje. Finałem rozgrywek

bywa po wielu latach wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Niezależnie od rozstrzygnięcia, w jakiś sposób poszkodowaną ofiarą
staje się każda ze skonfliktowanych stron.
A przecież proces inwestycyjny może wyglądać inaczej. Dla osiągnięcia pozytywnych
zmian wystarczy wprowadzić przepisy realizujące konstytucyjne postulaty w zakresie
równej dla wszystkich prawnej ochrony własności. Taka jest przecież podstawowa rola
państwa. Warto w tym miejscu przypomnieć
klasyka gatunku. Żyjący w XIX w. francuski
ekonomista i filozof Frederic Bastiat pisał:
Państwo jest i powinno być po prostu wspólną
siłą, ustanowioną nie po to, by być narzędziem
ucisku i wzajemnej grabieży, lecz przeciwnie – by
chronić własność każdego obywatela, zapewnić
sprawiedliwość i bezpieczeństwo.
Dlatego zadaniem prawodawcy jest ustalenie przepisów wyważających interesy sąsiadów w taki sposób, aby dysponujący prawem
własności właściciele sąsiednich nieruchomości mogli ze swoich praw optymalnie korzystać. Pracując nad zmianą prawa należy
zacząć od ustalenia, jakie warunki winny
spełniać inwestycje, aby były uznane za nie
ingerujące ponad miarę w przestrzeń sąsiednich prywatnych działek. Ponieważ na
wielkość negatywnych oddziaływań wpływ
ma zarówno odległość inwestycji od granicy
działki, jak i wysokość obiektu – to za słuszną i racjonalną należałoby uznać regulację
uzależniającą minimalną dopuszczalną odległość od granicy od wysokości obiektu.
Przepisy uzależniające odległość budynku od
jego wysokości stosowano już w różnych systemach prawnych. Przykładowo:
	Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. „w sprawie
wysokości budowli na terenie byłego zaboru rosyjskiego” – § 2.2 „Wysokość domu
od strony podwórza nie może przewyższać
półtora raza więcej odległości domu od
przeciwległej ściany lub od granicy sąsiada.
O ile nieruchomość ma zastrzeżone hipotecznie prawo światła na sąsiednią posesję,
wysokość domu lub oficyny będzie obliczona
w stosunku odległości od przeciwległej ściany sąsiada.”
	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. „o prawie budowlanem

defekty prawa inwestycyjnego

i zabudowaniu osiedli” – art. 183 „Wysokość
budynków od strony podwórza nie powinna
przekraczać półtorakrotnej odległości od
przeciwległej granicy działki, wysokość zaś
każdej z przeciwległych ścian w podwórzu
nie powinna przekraczać półtorakrotnej odległości między niemi.
Wysokość budynków mieszkalnych jednotraktowych (otrzymujących światło z jednej
strony) w podwórzu nie powinna przekraczać
odległości ich od granic, względnie odległości pomiędzy przeciwległemi ścianami.
Wysokość budynków od strony podwórza
mierzy się w połowie długości każdej ściany
w myśl zasad ustępu 3-go artykułu 182.
O ile działka ma prawnie zapewnione korzystanie ze światła na przyległej działce sąsiada, wysokość budynku oblicza się według
odległości od przeciwległej ściany sąsiada.”
Powyższe przepisy prócz uzależniania odległości od granic od wysokości budynku,
ujawniają jeszcze zasadę służebności, realizowaną w postaci umów zawieranych między
sąsiadami celem zapewniania „prawa światła”
pozwalającego na zmniejszenie odległości.
Można powiedzieć, że zgodę na odstępstwo
od przepisów dotyczących inwestycji w przestrzeni prywatnej – udzielali prywatni właściciele działek.
Uwspółcześniając regulacje z poprzednich
epok i dostosowując je do nowych wymagań,
można by wyeliminować większość sporów
sąsiedzkich. Wprowadzenie prostych, jednoznacznych przepisów regulujących prawa osób
trzecich jest realne. Należy tylko uwzględnić
fakt, że sąsiadów interesuje przede wszystkim ta część planowanej inwestycji, która ma
być lokalizowana w sąsiedztwie granicy ich
działki oraz że kluczową dla sąsiadów kwestią
jest wysokość obiektu mającego zbliżyć się
do granicy. W związku z powyższym należy
przyjąć, że w rejonie granicy działek dwóch
właścicieli znajduje się symetrycznie uformowana strefa, która jest strefą szczególnie
wrażliwą na wszelkiego rodzaju ingerencje
budowlane. Taka „strefa wrażliwa” ma formę
klina, którego ostra krawędź znajduje się na
gruncie wzdłuż granicy działek, klin rozszerza
się do góry symetrycznie wydzielając z przestrzeni każdej z sąsiednich działek taką samą

formę. Dlatego niskie budynki zbliżane 3-4 m
do granicy rzadko są negatywnie postrzegane
przez właściciela sąsiedniej nieruchomości,
natomiast próba przysuwania wysokiego budynku wywołuje „rozdrażnienie” sąsiada, bowiem powoduje wkroczenie nowego obiektu
do „strefy wrażliwej”. Mając na uwadze takie
zależności, chcąc uniknąć konfliktów warto
przyjąć, że „strefa wrażliwa” bez zgody sąsiada nie powinna być naruszana. Budynki wyższe, aby nie kolidowały ze „strefą wrażliwą”,
musiałyby być bardziej odsunięte od granicy.
Wielkość takiej „strefy wrażliwej” winna
być ustalona przepisem prawa. Jej zasięg
mógłby uwzględniać lokalne uwarunkowania
kulturowe (odmienne dla zabudowy miejskiej,
wiejskiej czy podmiejskiej). Propozycję wprowadzenia takich „sprawiedliwych” i prostych
regulacji, opisaliśmy w artykułach: „Sąsiad
buduje” (Z:A_03/2012) oraz „Z tej mąki chleba
nie będzie” (Z:A_04/2012). Pokazują one, iż
wystarczyłby niewielki, lecz właściwie dobrany zbiór przepisów, aby można było znacząco poprawiać relacje sąsiedzkie.
Natomiast w ślad za udanym doświadczeniem poprzednich epok, warto powtórnie
wprowadzić do prawa inwestycyjnego instytucję „zgody sąsiada” i przywrócić możliwość
zbliżania zabudowy do granic sąsiedniej
działki, po wyrażeniu zgody przez jej właściciela. Obowiązujący system, który przy niejasnych kryteriach pozwala organom państwa
ustalać w trybie odstępstw od przepisów
techniczno-budowlanych – czy konkretna inwestycja może zbliżyć się do działki sąsiedniej
pomimo protestów sąsiada, wydaje się co najmniej wątpliwy.

Końcowe wnioski legislacyjne
Wykorzystując moc sprawczą przepisów prawa, można wpływać na kluczowe dla społeczeństwa wartości, uzyskując wysoką jakość
przestrzeni publicznej, bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych oraz bez-

prawo

konfliktowość procesów inwestycyjnych, co
pozwala tworzyć sprzyjające warunki do szybkiego rozwoju gospodarczego. Aby uzyskać
oczekiwane usprawnienie systemu – należy
ograniczyć liczbę regulacji do tych, które są
niezbędne. Wszystkie dodatkowe, powodują
tylko biurokratyczne komplikacje, obciążając
zbędnymi kosztami proces inwestycyjny. Kolejną ważną zasadą jest konieczność wprowadzenia jednoznacznych przepisów ustalających, które walory przestrzeni publicznej
obejmujemy prawną ochroną oraz jakie warunki winny spełniać inwestycje, aby były uznane
za nie ingerujące ponad miarę w przestrzeń
sąsiednich prywatnych działek.
Skonstruowanie nowych przepisów nie wymaga uruchomienia jakichś znacznych środków
finansowych. Potrzebne jest tylko trochę inne
spojrzenie na rolę systemu prawnego i niewielkie pieniądze na wydrukowanie nowego
Dziennika Ustaw. Jeżeli uda się wprowadzić
tak zreformowane prawo – to pozytywne
zmiany rozpoczną się już w dniu, w którym
racjonalne przepisy zaczną funkcjonować.
Pouczającą jest bowiem obserwacja, że kraje,
które nie tworzą zbędnych barier administracyjnych i właściwie określają granice wolności
inwestycyjnej znacząco przyspieszają własny
rozwój.

W tekście wykorzystano m.in.:
1_Obowiązujące przepisy prawa
2_Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. „o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli” oraz Rozporządzenie Ministra
Robót Publicznych z 1922 r. „w sprawie wysokości budowli na
terenie byłego zaboru rosyjskiego”
3_Publikowany wyrok NSA
4_Zdjęcia własne oraz zdjęcia Paryża (autor Ewa Kądzielawa)
i Wenecji (Katarzyna Nieroda)
5_Kodeks Hammurabiego (tłumaczenie z oryginału na język polski
– dr Marek Stępień)
6_Cytat z „Państwa”, Frederic Bastiat (fr. L’État 1848, tłum. Jan Kłos,
Dzieła zebrane Tom 1, wyd. I, Warszawa 2009

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Sąsiad buduje, Z:A_ 03/2012, str. 92-99
> Z tej mąki chleba nie będzie, Z:A_04/2012, str. 102-103

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak
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bozenanieroda@izbaarchitektow.pl
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Architekci na fali

Od redakcji
W styczniu 2012 roku doszło do zupełnie
przypadkowego spotkania. Krótka rozmowa
wystarczyła jednak by podjąć decyzję: będziemy
patronować pierwszym regatom architektów
w windsurfingu. Nie mogło być inaczej, skoro
redaktor naczelny Z:A też pływa, choć było pewne,
że kontuzja narciarska uniemożliwi mu wizytę na
Helu. Zawody odbyły się kilka miesięcy później.
A ponieważ organizatorzy właśnie potwierdzili, że
planują kontynuację – oto relacja z tamtych pionierskich
regat. Z pewnością pobudzi pasjonatów wiatru i desek
z żaglem do udziału w edycji Archisurf 2013...

opowieść: arch. arch. Adam Jeske, Radosław Popławski, Marcin Sakson, architekci IARP

Pierwsze w Polsce windsurfingowe regaty architektów odbyły się w dniach 2-3 czerwca 2012 roku
w bazie Easy Surf Center w Chałupach. W zawodach Archisurf 2012 mogli uczestniczyć architekci
oraz studenci architektury. Do rywalizacji zgłosiły się 24 osoby, ale ze względu na prognozowany
bardzo silny wiatr na starcie stawiło się 14 zawodników.

P

– Pomysł zorganizowania regat windsurfingowych dla architektów powstał podczas spontanicznego, wrześniowego wypadu na półwysep
helski. – wspomina arch. Radosław Popławski
– Po całodziennym pływaniu, w klimatycznej
knajpce, bez obawy, że zaraz odezwie się głos
zniecierpliwionego inwestora (świadomy brak
zasięgu!), w gronie kilku zapaleńców windsurfingu podjęliśmy decyzję o organizacji regat. Dzięki nieocenionej pomocy naszego kolegi Bartka,
właściciela spotu Easy Surf Center, określiliśmy
charakter imprezy, uzgodniliśmy warunki uczestnictwa oraz sprawy organizacyjne regat.

Silny wiatr, dobra zabawa
Warunki pogodowe dopisały i w ciągu dwóch
dni rozegrane zostało siedem zaplanowanych
wyścigów o zróżnicowanym poziomie trudności. „Dopisały” dla pływających na deskach
oznacza, że można się było cieszyć słońcem
i wiatrem. Tym razem wiatr był dosyć silny,
utrzymywał się w granicach 25-35 węzłów.
Takie warunki potrafią szybko zweryfikować
umiejętności windsurfera, tym bardziej że
przed startem nie było wiadomo jaki poziom
zaawansowania reprezentują zawodnicy. Okazało się, że niezły – przy wietrze osiągającym
skalę 7-8 Bouforta wszyscy dopłynęli do mety
i tylko uśmiechom na ustach nierzadko towarzyszył grymas zmęczenia.
Podczas wyścigów ważniejsza była jednak
świetna zabawa podszyta dawką adrenaliny
niż walka o trofea. Ze względu na wymagające
warunki wiatrowe zawodnicy musieli otaklować bardzo małe żagle, często nieprzekracza-
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jące 4,5 m2. Dla niektórych uczestników były
to najmniejsze żagle na jakich pływali w swoim życiu.
Podczas przerw w wyścigach istniała możliwość przetestowania sprzętu windsurfingowego przygotowanego na nadchodzący sezon
oraz spróbowania swoich umiejętności na kitesurfingu podczas darmowych lekcji prowadzonych przez instruktorów Easy Center.

Chcieć znaczy móc
– Nikt z nas nie miał doświadczenia w organizowaniu tego typu imprezy – opowiada arch.
Adam Jeske – Zaskutkowało to w pewnym
momencie widmem rezygnacji z regat, a decyzja wisiała na przysłowiowym włosku. Jednak
słowo się rzekło, więc powróciliśmy do roboty,
prawdę mówiąc w pełni nieświadomi dalszych
konsekwencji naszego postanowienia. Przebranżowiliśmy się w grafików, projektantów
stron www, specjalistów od promocji, technologów poligraficznych i negocjatorów.
– Podczas kilkumiesięcznej karuzeli organizacyjnej spotkaliśmy się z ogromnym entuzjazmem i chęcią wsparcia ze strony patronów
medialnych oraz sponsorów – dodaje arch.
Marcin Sakson – Prawdopodobnie dlatego, że
robiliśmy to amatorsko i pełni pasji.

Zacięta rywalizacja na wodzie
Niedzielne wyścigi finałowe rozpoczęły się
z opóźnieniem,i to bynajmniej nie z powodu
imprezy integracyjnej, która odbyła się po
pierwszym dniu regat, lecz zmieniającego swój
kierunek wiatru.

Na spocie było wystarczająco dużo miejsca by trasę slalomu ustawić tuż przy brzegu,
dzięki czemu rywalizacja stała się bardziej widowiskowa dla kibiców oraz sponsorów dopingujących z brzegu zatoki.
W biegach regatowych bezkonkurencyjny
okazał się Adam Kaczmarek, który zdeklasował rywali i wygrał wszystkie wyścigi. Zacięty pojedynek o drugie miejsce toczyli między
sobą Michał Fikus i Krystian Kinastowski – rywalizację wygrał Michał, ale z przewagą zaledwie 1 punktu!
W kategorii „student” wystartowały 2 zawodniczki: Zofia Kazimierak i Joanna Langhamer. Mimo porywistego wiatru dziewczyny
radziły sobie świetnie i zawstydziły niejednego zawodnika płci męskiej (pełna klasyfikacja
końcowa znajduje się na stronie internetowej
regat).
Dzięki hojności sponsorów zawodnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody m.in. żagle
Gaastra i Vandal, bom i trapezy Gaastra, plecak Dakine oraz wiele dodatkowych upominków.Oglądając opublikowane obok fotografie
i zazdroszcząc pionierom windsurfingowych
emocji i sportowej atmosfery, proponujemy
zaplanować czas i poprawić kondycję, by 15-16
czerwca aktywnie powiększyć grono zawodników regat Archisurf 2013 i przekonać się jak
znakomitej zabawy dostarcza rywalizacja na
wodzie. Tegoroczna edycja przewiduje poszerzenie regat o zawody dla fanów kitesurfingu
w formule Kite Jam oraz dodatkowe wyścigi dla
patronów i sponsorów. Bieżące informacje podawane są na stronie: www.archisurf.pl.

fot. archisurf
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Ładowarka na korbkę

Drukowanie w przestrzeni

Jak naładować telefon

Trójwymiarowa drukarka

znajdując się na wędrówce

CB-printer to polskie

turystycznej po odludnych

urządzenie do tworzenia

miejscach, z dala od źródeł

przestrzennych obiektów

prądu? Pomocne może okazać

z tworzywa sztucznego,

się urządzenie o nazwie Cran-

na podstawie kompu-

kerator, które wystarczy pod-

terowych modeli 3D.

łączyć do telefonu lub tabletu

Posiada polski interfejs

a następnie mocno zakręcić korbką. Teraz to czy uda ci się zrobić zdjęcie wyjątkowemu

i intuicyjne oprogramo-

zjawisku przyrody, pomimo rozładowującego się telefonu, zależy tylko od siły ramion...

wanie.

Cena: 60 $

Cena: 7 000 zł

www.photojojo.com

www.CB-printer.com

Podłącz się w Samotnym Mieście

Dla nerwowych piwoszy

Lonely City Hub idealnie nadaje się do każdej pracowni architektonicznej. Ma kształt wieżowców i powstał oczywiście
w... Nowym Jorku. Za projekt odpowiada pracownia David
Weeks Studio. Hub posiada 4 porty usb i jest kompatybilny
zarówno z systemem Windows jak i Mac.
Cena: 25 $
www.tweekstudio.com

Jak często podczas picia piwa z butelki staraliście się oderwać etykietę? Projektantka Clara
Lindsten znalazła na to proste rozwiązanie, które nazywa się Origami Beer Label. Teraz
zamiast nerwowo skubać przyklejony do butelki papier można stworzyć z niego kwiat
zgodnie z japońską sztuką składania papieru.

Meble na granicy dwóch materiałów
Meble Wood Casting stworzyła izraelska dizajnerka Hilla
Shamia. Projektantka przy ich wytwarzaniu wykorzystuje
pnie drzew w naturalnej formie, które następnie zalewa

www.claralindsten.com
P a r t n e r w y d a n i a Z: A

Doprawianie zimą
i w lecie

Rój świateł
Swarm Lamp to projekt autorstwa szwedzkiego

ciekłym aluminium. Potem drwa są przecinane wzdłuż

projektanta Jangira Maddadiego, właściciela

i dodawane są nogi. Każdy ze stworzonych w ten sposób

studia Design Bureau. Swarm znaczy rój i dlatego

mebli jest inny i niepowtarzalny, a widoczne miejsca spo-

wygląd lampy kojarzy się z atakującą pszczołą lub

tkania dwóch materiałów – aluminium i drewna – dobrze

szerszeniem. Odwłok świecącego owada wyko-

pokazują, zdaniem projektantki, odwieczny dramat procesu

nany został z drewna. Do lamp można zamówić

tworzenia.

specjalne żarówki Bulbrite, w których element

www.hillashamia.com

świecący ma prawdziwie rzeźbiarską formę.
Pomysłowy zestaw do

www.jangirmaddadi.se

pojemniczki: jeden z choinką,
do której można wsypać np. sól,
drugi z kaktusem – idealny na
pieprz, imbir czy inne domowe
przyprawy. U góry każdego
pojemniczka znajdują się
otworki – wystarczy przechylić
nad potrawą i już można ją
wygodnie doprawić.
Cena: 65 zł
www.czerwonamaszyna.pl
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przypraw na podstawce. Dwa

