# 16

ISSN 1898-486X

4 _10

TECHNIKA • RYNEK • ZARZĄDZANIE • PRAWO • OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

z:a
TEMAT WYDANIA:
DLA SPORTU I REKREACJI
DOBRE BUDOWANIE ZAWSZE
WYMAGA CZASU . . . . . . . . 10
CZY WARTO PROJEKTOWAĆ
BIAŁE SŁONIE? . . . . . . . . . 14
DZIELNICA MOICH
MARZEŃ . . . . . . . . . . . . . . 20
ZAWODOWCY O ARENACH
SPORTOWYCH . . . . . . . . . . 26
WYBORY IARP 2010 . . . . . . 52
NA DRODZE DO UPRAWNIEŃ
PROJEKTOWYCH. . . . . . . . . 64
RAKIETĄ I SERWISEM . . . . . 69
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY DLA CZŁONKÓW IARP

WWW.ZAWOD-ARCHITEKT.PL

redakcja

Pokaż mi swoje
sportowe obiekty...
...a powiem ci jak ważna jest kultura sportu i rekreacji w twoim kraju – taka parafraza popularnego powiedzenia bardzo dobrze wpisuje się w myśl przewodnią
niniejszego numeru Zawodu:Architekt, dotyczącego w przeważającej części archiOGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

tektury sportowej.
Dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać (a szczególnie architektów!), że
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w ciągu ostatnich kilku lat nadrabiamy dystans względem zamożniejszych społeczeństw i energicznie zaspokajamy głód posiadania obiektów sportowych. Powstają stadiony, hale, pływalnie. Będziemy organizować piłkarskie Euro 2012 i siat-
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karski mundial w 2014 r., marzymy o innych ważnych imprezach.
Mamy świadomość, że dzisiejsze widowiska sportowe wymagają, jak nigdy
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przedtem, wyjątkowej oprawy. Areny, która wraz ze sportowcami i kibicami jest
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może trochę na wyrost), że są katedrami naszych czasów – w ten sposób porów-
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zdolna zmienić mecz w prawdziwy spektakl. O stadionach mawia się nawet (być
nuje się dzisiejsze widowisko sportowe z obrzędem religijnym, ale także podnosi
prestiż stadionów czy hal. Wszak wszyscy pamiętamy czym była katedra dla średniowiecznego miasta...
Mnogość zagadnień, nad którymi projektanci muszą zapanować w tak ogromnym procesie inwestycyjnym wymaga architektonicznej biegłości, balansującej na
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pograniczu różnych dyscyplin. Trzeba umieć rozmawiać ze współuczestnikami inwestycji, uwzględniać funkcje główne i pomocnicze (także ekonomiczne) obiektu,
tendencje architektoniczne i konstrukcyjne. A także pamiętać o ocenie ludzi, na co
dzień z takich obiektów korzystających: kibiców, sportowców, ekip telewizyjnych...
Właśnie na to spojrzenie, niejako z drugiej strony, często zaniedbywane, położyliśmy w tym numerze Z:A wyjątkowo duży nacisk.
Oprócz artykułów związanych z architekturą sportową wszystkim Czytelnikom
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owiedzenie: w dobrej architekturze dobry sp
parafrazując inne popularne powiedzenie:
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Najistotniejsze, by rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej nie tylko przybie-

Nakład 11.400 egzemplarzy
Czasopismo bezpłatne dla członków IARP

ISSN 1898-486X

rał na sile, ale przede wszystkim aby przechodził z reprezentacyjnych stadionów
i hal lokalizowanych w największych aglomeracjach w stronę obiektów mniejszych,
budowanych na potrzeby lokalnych społeczności. I temu będziemy kibicować.
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Powódź i…
mistrzostwa świata
Architektura życia posiada zdolność
ciągłego zaskakiwania, jakże
często przerastając wyobrażenia.
Niczym fala powodzi, na którą nie
mamy już wpływu, możemy tylko
patrzeć co unosi ze sobą... I mnie
także dotyka niekiedy poczucie
dryfującej bezradności wobec
siły prądów w korycie dobrobytu
niekonsekwencji. Zawsze mam
jednak nadzieję, że jest ktoś, kto
tym wszystkim odpowiedzialnie
kieruje.

Sympozjum dla
energooszczędności
W dniach od 13 do 15
września 2010 r. w Krakowie, na terenie Politechniki
Krakowskiej odbędzie
się X Międzynarodowe
Naukowo-Techniczne Sympozjum Energodom 2010.
Równolegle, po raz pierwszy
będzie można wziąć udział
w Środkowoeuropejskim
Sympozjum Fizyki Budowli (CESBP).
Intencją organizatorów obu spotkań

jest promowanie energooszczędnych
rozwiązań i poczynań w budownictwie
oraz wspieranie
rozwoju środowiska technicznego
zainteresowanego tą
tematyką.
Głównymi organizatorami seminarium
są Politechnika
Krakowska i Łódzka.
Aktualne informacje
o seminarium znajdują
się na stronie internetowej:
> www.energodom.pk.edu.pl

Może Maradona albo... Pan
Prezydent?
Ten pierwszy – wielki piłkarz
po przejściach, niegdyś gwiazda
piłkarskiej wirtuozerii, dzisiaj
trener bez koncepcji gry zespołowej,
a więc i bez zespołu.
Jak w starej piosence „Trzej
przyjaciele z boiska – skrzydłowy,
bramkarz i łącznik”.
Puchar świata temu, kto według
wymienionych pozycji adekwatnie
ustawi drużynę naszych zawodów
technicznych i stworzy machinę do
wygrywania.
Na wzór tej „przysłowiowej
niemieckiej”.
A jednak Niemcy przegrali.
Kultura uporządkowanego,
globalnego budowania gry, także
z polskimi akcentami w tle, była
jeszcze zbyt słaba wobec braku
utrwalonego narodową tradycją
temperamentu. Technika zasady
„walca” i wspólnie odśpiewany
hymn poległy za sprawą braku
wiary w skuteczność bogactwa
improwizacji koniecznej dla ducha
każdego widowiska, którego wyniku
na szczęście nie znamy.
W raju pierwszego stadionu
wszystko było przecież wiadome.
Uciekliśmy stamtąd, za sprawą
twórczego grzechu ciekawości, bo
według kibiców sportowych wiało
bezkresną nudą przewidywalności.
Miał więc rację znajomy architekt,
głoszący pochwałę różnorodności
wśród zawodowców myślących
podobnie.
Sławomir Żak, 13.07.2010
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Łazienka nad Wisłą
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Projekt Łazienki”. Na tegoroczną,

Przeprowadzka nie taka straszna
Czy meble mogą być lżejsze? BASF
twierdzi, że tak i przedstawia technologię Kaurit Light, która umożliwia produkcję płyt lżejszych o 30%. Składają
się z wiórów, spienionego polimeru
i kleju. W każdym 1 m3 surowca drzewnego 200 kg drewna zastępowane jest
przez 15-25 kg polimeru, dodawanego
do warstwy środkowej. Nowe płyty
mają porównywalną wytrzymałość jak
ich wiórowe poprzedniczki.
> www.basf.pl

wspólną inicjatywę ﬁ rmy Sanitec Koło
oraz Miasta Stołecznego Warszawy na
projekt toalety publicznej nad Wisłą

Infrastruktura 2010
Najnowsze rozwiązania z zakresu
infrastruktury miejskiej i drogowej będą
prezentowane w Warszawie w dniach
13-15 października podczas VIII
Międzynarodowych Targów Infrastruktura 2010. Po raz ósmy przedsiębiorcy
będą przedstawiać swoją ofertę
skierowaną do władz samorządowych,
ﬁrm wykonawczych, biur projektowych
i innych podmiotów. Uczestnictwo
w targach jest bezpłatne, wymagana
jest tylko wcześniejsza rejestracja na
www.infrastruktura.info

wpłynęły aż 222 projekty zagospodarowania praskiego brzegu rzeki.
Jury, któremu przewodniczyła prof.
arch. Ewa Kuryłowicz, Grand Prix
„Projekt Łazienki 2010” i nagrodę
główną 20 tys. złotych przyznało
pracy trzech studentek Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej. Katarzyna Szpicmacher,
Maja Matuszewska i Aleksandra
Krzywańska zaproponowały obiekt
o podwyższonej konstrukcji składającej się z drewnianej ramy, w której
wydzielono dwie, połączone ze
sobą przejściem, części. Wewnątrz
pierwszego segmentu znajdują się
sanitariaty, w drugim umieszczono
przebieralnie, prysznice i wypożyczalnię sprzętu plażowego. Część
obiektu tworzy taras widokowy.
Przedstawiciele urzędu miejskiego
chcą do końca tego roku przygotować
dokumentację niezbędną do realizacji
zwycięskiego projektu.
> www.konkurskolo.pl
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A ja taka
nieuczesana...

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Słyszałaś?
Mamy zostać bohaterami
komiksu drukowanego
w Zawodzie:Architekt

Zachary i Zocha
zapraszam do mojego
gabinetu!

ARCHISŁAW

34 MINUTY PÓŹNIEJ...
Myślisz, że już nas widzą?
Chyba zacznę od zrobienia
wzorcowej kawy.
No to ja
wzorcowo udam się
do toalety...

www.grupaarchislawa.pl

Drodzy pracownicy! Ponieważ nasza
pracownia stanie się wkrótce,
dzięki komiksowi w Z:A wzorcem polskiego
biura architektonicznego apeluję do was,
abyście swoim postępowaniem dawali przykład
przedstawicielom naszego wspaniałego zawodu
w całym kraju...
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Yes Is More – ŚW 2010
Podczas wrześniowej, ostatniej już
w tym roku sesji wykładów w ramach
cyklu spotkań Świadome Wnętrze 2010,
prelekcję pod tytułem „Yes Is More”
wygłosi arch. Kai-Uwe Bergmann
z duńskiej pracowni Bjarke Ingels Group. Spotkania odbędą się 23 września
w Poznaniu i 24 września we Wrocławiu.
Kai-Uwe Bergmann jest wspólnikiem
w Pracowni BIG od 2006 roku. Podczas
wykładów wykaże, że architektura
rozwija się ze zderzenia sprzecznych
interesów politycznych, ekonomicznych,

funkcjonalnych, logistycznych, kulturalnych, strukturalnych, środowiskowych
i społecznych, jak również tych jeszcze
nienazwanych i nierozpoznanych.
BIG to kopenhaska grupa architektów, projektantów i myślicieli, którzy
działają w różnych obszarach architektury, urbanistyki, badań i rozwoju.

Dzięki serii wygranych projektów dizajnerskich oraz projektów budynków,
BIG zbudował swoją międzynarodową
reputację jako członek nowej generacji
architektów, którzy łączą przenikliwe
analizy, swawolne eksperymenty,
odpowiedzialność społeczną oraz
humor. Ich kompleksowo zrealizowane

budynki są zarówno innowacyjne
programowo, technicznie, świadome
kosztowo, jak i zawierają inicjatywy
zrównoważonego projektowania. Podczas spotkania odbędzie się również
podpisywanie książki K. Bergmanna
„Yes Is More: An Archicomic on
Architectural Evolution”.
Pełna informacja o prelegencie
oraz pracowni jest dostępna na stronie
www.swiadomewnetrze.pl.
Izba Architektów RP jest jednym
z patronów honorowych przedsięwzięcia.
Zaproszenie otrzymać można po wysłaniu zgłoszenia: martela@martela.pl

Elegancka kąpiel
Kolekcja kabin prysznicowych Kuadra
to najnowsza propozycja ﬁrmy
Novellini. Kolekcja została utrzymana
w minimalistycznej stylistyce, jednak
dzięki zaznaczonym proﬁlom narożnym

szerokie możliwości aranżacji wnętrz
łazienkowych. Kabiny Novellini są też
wyposażone w system Crystal Clear
(przeciwdziała on osiadaniu kropel
wody, znacznie ogranicza powstawanie
osadów wapiennych i rozprzestrze-

Bezpłatne szkolenia na WorldHotel
Dizajnerskie ekspozycje, nowości
produktowe w zakresie wyposażenia
i wystroju wnętrz, szkolenia oraz konsultacje eksperckie – to wszystko
czeka na projektantów i architektów
podczas III Międzynarodowych Targów
Wyposażenia Obiektów Noclegowych
WorldHotel, które odbędą się w dniach
od 29 września do 1 października 2010 r.
w Warszawie. W stolicy wystawcy
zaprezentują wszystko co potrzebne do
zaprojektowania przestrzeni w obiekcie
noclegowym. Dodatkowo w ramach
targów przygotowano bezpłatne
szkolenia i seminaria m.in.: Hotel inny
niż wszystkie. Konieczność rynkowa
czy fanaberia – proces kreacji, źródła
ﬁnansowania, analizy rynku, Ekologiczny
obiekt noclegowy od A do Z, Aparthotele
i condohotele – czym właściwie są?
Aby wziąć udział w imprezie należy
dokonać rejestracji zapisując się online
na stronie internetowej.
> www.worldhotel.pl/rejestracja

Kryształowe Gwiazdy
Dobrze zaaranżowane oświetlenie pomaga stworzyć w pomieszczeniu efekt
malowania światłem. Skrzące światło
szklanych kryształków Sky, umieszczonych na końcach światłowodów,
emituje dekoracyjne reﬂeksy i rozbłyski. Padając na różne powierzchnie
buduje oczekiwany przez projektanta
nastrój. Kryształowe Gwiazdy z ﬁrmy
E-Technologia dostępne są w zestawach po 20, 35 i 50 punktów.
> www.e-technologia.pl

oraz obramowaniom drzwi widoczne
są wyraźne podziały bryły. Kolekcja
Kuadra dostępna jest w wersjach
z różnymi rodzajami drzwi: uchylnymi,
przesuwnymi i obrotowymi, co daje

Less is Zehnder
Metropolitan to nowy grzejnik
dekoracyjny w ofercie ﬁrmy Zehnder.
Minimalistyczne wzornictwo doskonale
wpisuje się w architekturę współczesnych wnętrz. Spawy łączące ramę
z poziomymi rurami są absolutnie niewidoczne, a transparentna konstrukcja
ułatwia utrzymanie grzejnika w czystości. Projekt tego modelu narodził się
w pracowni słynnego mediolańskiego
duetu King & Miranda.
> www.zehnder.pl
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nianie się bakterii) oraz wykończenia
wykonane w technologii Proﬁle Chrom,
dzięki której proﬁle mają długotrwały,
piękny połysk.
> www.novellini.pl

System „optymalnie” zintegrowany
Wartość systemu Solbet Perfekt
opiera się na powiązaniu elementów
murowychh oraz chemii budowlanej wytwarzanych
ch przez jednego producenta.
Dzięki temu
mu parametry i cechy produktów wchodzących w skład systemu
są starannie
nie dobrane i dopasowane.
Na system
m składają
się m.in.: bloczki
Solbet Ideal
eal do
budowy ścian
jednowarstwostwo-

wych, bloczki Solbet Optimal do budowy ścian warstwowych, wewnętrznych
nośnych i działowych, zaprawy, tynki
i emulsje gruntujące.
> www.solbetperfekt.pl
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Dobre budowanie zawsze
wymaga czasu
O planach rozwoju, wzorcu prawnym, aktywnej komunikacji, ograniczaniu młodych,
formach działalności pracowni, procedurach administracyjnych i sytuacji na polskim rynku
inwestycyjnym z perspektywy architektów, rozmawiamy z arch. Wojciechem Gęsiakiem,

Fot. Andrzej Golc

nowo wybranym prezesem Izby Architektów RP.

Panie Prezesie, jakiego kierunku pracy
Izby Architektów możemy się spodziewać
przez najbliższe cztery lata?
> Nasze najistotniejsze prerogatywy to wpływ
na poziom wiedzy i jakość usług architektonicznych, a więc: kształcenie, egzaminy na
uzyskanie uprawnień, a później – nadzór nad
zawodem. Te zadania środowisko architektów
– dzięki powstaniu Izby – przejęło od administracji państwowej. Taki był system przed
2001 rokiem, gdy państwo było „regulatorem”.
I przypomnijmy, że nie do końca potraﬁło pełnić tę funkcję. Do wyjątków należały sprawy,
w których interweniowało.
Izba jako samorząd zawodowy radzi
sobie lepiej?
> Tak, mimo że Izba Architektów wciąż jest
organizacją młodą. Po 8 latach działania nie
mogła jeszcze osiągnąć swej najwyższej formy. Potrzebujemy jeszcze kilku korekt, i one
będą musiały być wprowadzone. Przy czym
nie chodzi o przebudowę struktur, a głównie
o ukierunkowywanie działań na priorytety takie jak: legislacja, szkolenia, standardy.
Przecież całe nasze demokratyczne państwo ciągle jest jeszcze na etapie organizowania się. I należy sobie uświadomić, że ten proces potrwa jeszcze kilkadziesiąt lat. Stworzone
struktury samorządności obywatelskiej, wolnego rynku, a w tym wszystkim także odpowiedzialności zawodowej, potrzebują czasu.
Moim zdaniem muszą minąć 2-3 pokolenia, aby można było powiedzieć, że Izba jest
tak z nami związana, zrośnięta, że trudno poza
nią funkcjonować.
Tak jak na przykład brytyjska RIBA?
> Tak. Proszę popatrzeć – RIBA nie jest obligatoryjna, a jest w niej 2/3 architektów działa-
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Takie osoby warto zatem sukcesywnie przekonywać, że jeśli
decydują się na dom (a nie na mieszkanie), to byłoby dla nich o wiele
lepiej, gdyby został on zaprojektowany indywidualnie,
dokładnie, na miarę. I nie musiał być później przerabiany przez
obcinanie i doszywanie, bo nie pasuje...

jących w Wielkiej Brytanii. Ale ta organizacja
miała czas by wypracować taki model swojego działania i stać się tak atrakcyjną, że warto
w niej być. To wręcz nobilitujące. Ale z drugiej
strony są też obowiązki – chociażby system
kształcenia ustawicznego jej członków: całoroczny katalog kursów, wykładów, seminariów
i aktywny w nich udział...

kilka dni (rzadko dwa tygodnie) na odpowiedź.
Stworzony model sprawi, że reakcja w ciągu
kilku dni czy tygodnia będzie nie tylko możliwa, ale przede wszystkim rzeczowa. A tym samym skuteczna. Musimy pamiętać, że każde
nowe prawo, nawet reagujące na zdarzenia losowe, nie może psuć prawa obowiązującego.
A tak bywa zbyt często...

Jakie zatem działania planuje Pan podejmować
w rozpoczętej właśnie kadencji?
> W pierwszej kolejności zajmować się będziemy regulacjami legislacyjnymi dotyczącymi kształtowania przestrzeni: od planowania,
przez projektowanie do etapu realizacji.
W ramach prac naszej nowej Komisji ds.
Legislacji zamierzamy opracować model prawa w tym obszarze, który uznamy za „wzorzec
doskonały”. Dzięki niemu będziemy dokładnie
wiedzieli czego chcemy i ułatwimy sobie reagowanie na różne zmiany przepisów, zwłaszcza opiniując je fragmentarycznie lub porównując z tym, co jest realizowane.

Zatem na początek kwestie prawne.
A co będzie dalej?
> Nie tyle dalej co równolegle do prac przy legislacji, będziemy skupiać się na tym, by Izba
jak najwięcej oferowała swoim członkom. Poczynając od bezpiecznej pracy w zawodzie,
poprzez ubezpieczenia, informację zawodową i prawną, na szkoleniach kończąc.
Istotne jest stworzenie pełniejszej komunikacji wewnętrznej. To powinien być dialog.
A więc nie tylko informacje przekazywane
członkom przez Radę Krajową i Rady Okręgowe, ale także odzew z ich strony. Myślimy tu
o rodzaju wewnętrznego forum, dostępnego
wyłącznie po zalogowaniu się do wewnętrznej
strefy serwisu www.izbaarchitektow.pl.
Będziemy także dążyć do przekazywania
informacji poprzez elektroniczny newsletter, traﬁający do każdego członka Izby. W odpowiednich linkach będzie można znaleźć wszystko,
co jest niezbędne w zawodzie. To jest już po
części realizowane, bo mamy choćby magazyn Zawód:Architekt, który się utrwalił, będzie
istnieć i rozwijać się. Natomiast pojawiać się
będzie więcej komunikacji elektronicznej.
Proszę przy tym pamiętać, że większość
zadań staramy się realizować minimalnymi
nakładami ﬁnansowymi, bo tylko takie mamy
możliwości. Nigdy nie będziemy taką izbą jak
PIIB, która ma kilkadziesiąt tysięcy członków.
Nasza na razie zbliża się do 10 tysięcy.

Chciałby Pan aby nastąpiło to jeszcze
w tym roku?
> Zakładam, że model ten powstanie w ciągu kilku miesięcy, zostanie przedyskutowany
z Konwentem Przewodniczących Izb Okręgowych i, mam nadzieję, przyjęty na najbliższym,
jesiennym zjeździe krajowym.
Konkretnym efektem tego „wzorca” ma być
zwiększenie wpływu Izby na stanowione prawo?
> Ten „wzorzec” będzie nam dawał wszelkie wytyczne, nawet do działań cząstkowych
w obszarze opiniowania aktów prawnych, które otrzymujemy jako projekty.
Bo prawda jest taka, że w ramach konsultacji środowiskowych często mamy zaledwie
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Myśli Pan o tym jak zwiększyć liczebność Izby
Architektów?
> Żeby osiągnąć poziom europejskiej średniej liczby architektów na tysiąc mieszkańców, musiałoby nas być dwa razy więcej. By
to osiągnąć musimy zbudować w społeczeństwie świadomość, że architekt pomaga jak
najefektywniej wykorzystać pieniądze inwestora realizując jego cele i marzenia. W tej
chwili cena projektu w stosunku do wartości
inwestycji jest średnio trzykrotnie, a nierzadko i czterokrotnie niższa, niż średnia europejska. To oznacza, że architekci są traktowani
jako ci, którym „trzeba coś zapłacić, ponieważ coś tam realizują”. Nie są to prawidłowe
relacje. Gdy rynek będzie prawidłowo ustawiony, to sądzę, że działać będzie mogła na
nim dwukrotnie większa liczba architektów.
Ale przy takich cenach projektów jakie są
w tej chwili...
Właśnie. Czy poczucia wartości pracy
architekta nie zaniżają ceny za katalogowe
projekty gotowe?
> W Europie Zachodniej projekty gotowe nie
stanowią więcej niż 1% rynku inwestycyjnego,
w którym biorą udział architekci. Ponieważ
w Polsce ciągle jest to jego znacząca część,
kilku-, kilkunastoprocentowa, dlatego te uciążliwości są tak mocno zauważalne. Już teraz
jednak liczba mieszkań w budynkach wielorodzinnych, budowanych według indywidualnych projektów architektonicznych, wyraźnie
przerasta realizacje oparte o projekty gotowe.
Na dłuższą metę projekty gotowe osiągną
skalę niezauważalną. I nie będzie to takie bolesne dla architektów.
Z drugiej strony trzeba też patrzeć na
potrzeby społeczne. Jest wiele osób, które
uważają że nie stać ich na projekt wart 2-4%
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Żeby osiągnąć poziom europejskiej średniej liczby architektów na tysiąc
mieszkańców, musiałoby nas być dwa razy więcej. By to osiągnąć
musimy zbudować w społeczeństwie świadomość,
że architekt pomaga jak najefektywniej wykorzystać
pieniądze inwestora realizując jego cele i marzenia.

inwestycji. bo to oznacza wydatek kilkunastu
i więcej tysięcy złotych. Ale przeciętny dom
kosztuje dzisiaj pół miliona! Takie osoby
warto zatem sukcesywnie przekonywać, że
jeśli decydują się na dom (a nie na mieszkanie), to byłoby dla nich o wiele lepiej, gdyby
został on zaprojektowany indywidualnie, dokładnie, na miarę. I nie musiał być później
przerabiany przez obcinanie i doszywanie,
bo nie pasuje...
Wspominał Pan o bezpiecznej pracy
w zawodzie. Czy władze Izby wiedzą jakie
problemy nurtują architektów wchodzących
na rynek pracy?
> Dla młodych architektów, kończących studia, problemem jest zdobycie pracy w biurze,
w którym mogliby zdobywać doświadczenie
zawodowe, niezbędne do uzyskania uprawnień. Obecnie w Polsce nie ma zbyt wielu średnich, kilkunastoosobowych pracowni, które na
stałe zatrudniają młodych ludzi. W większości
przypadków zmusza się ich do zakładania
własnej działalności gospodarczej i podzleca
cokolwiek.
Tymczasem te kilka lat, które młody człowiek przepracuje w stabilnej 15-, 20-osobowej
ﬁrmie, gdzie przechodzi różne fazy tworzenia
projektu, daje mnóstwo doświadczeń.
Życzyłbym wszystkim, żeby w Polsce było
jak najwięcej takich biur. Oczywiście powinny
być też pracownie duże i bardzo duże – ale
wówczas często jest tak, że absolwent dostaje
swoją „działkę” i nie ma prawa się wychylić.
W efekcie nie poznaje pełnej procedury projektowania konstrukcyjnego, budowlanego,
wykonawczego.
Z naszej wiedzy wynika, że obecnie w Polsce największa liczba członków Izby realizuje
swój zawód w formie jednoosobowej działal-
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ności gospodarczej. Trudno im zatrudniać
młodych ludzi. Taka forma organizacyjno-prawna i struktura ﬁrm przekłada się na słabość naszego zawodu, ponieważ ogranicza
możliwości przekazywania doświadczeń młodym ludziom wchodzącym do niego.
I samorząd ma jakąś receptę na poprawę
tej sytuacji?
> Wsparcie poprzez szkolenia. Pomożemy
młodym architektom, jeśli zbudujemy taką
formułę doskonalenia zawodowego, która będzie ich przygotowywać nie tylko technicznie,
ale także organizacyjnie do tego, aby funkcjonować na rynku. Czy to samodzielnie czy
w większej strukturze.
Studia obecnie zupełnie nie przygotowują
od strony prawnej, ekonomicznej, organizacyjnej do prowadzenia nawet bardzo małego
przedsięwzięcia. A przecież klienci zawierzają
nam, architektom, duże pieniądze i oczekują,
że będziemy mogli zrealizować ich marzenia
w ramach pełnego reżimu ekonomicznego.
Tego trzeba się nauczyć.
Zapytam, przybierając maskę młodzieńczego
huraoptymizmu: brak wiedzy organizacyjnej
i ekonomicznej naprawdę czymś grozi?
> Bardzo często przetargi, nawet duże, wygrywają bardzo młodzi ludzie, którym wydaje się, że podana niska cena jest tak wielka
w stosunku do tego, co dotychczas otrzymywali, że podołają zadaniu. Niestety, kiedy
angażują branżystów, różne zewnętrzne ﬁrmy,
zauważają, że nie można zbilansować zadania w ramach tego budżetu jaki się posiada na
projekt...
Cena, duża czy mała, zawiera w sobie
pewną liczbę składowych, niezależnie czy ma
cztery zera czy sześć. Proporcje się nie zmie-

niają. Jeżeli ktoś raz się tego nauczy, będzie
w stanie podołać większym zadaniom.
Z tego wynika, że to nie sam egzamin
na uprawnienia, ale możliwość zdobycia
praktycznego doświadczenia stanowi problem
w dostępie do zawodu...
> Tak, bo to nie egzamin jest barierą. Młodemu człowiekowi potrzebne są autentyczne
doświadczenia zawodowe, a ich zdobycie
jest dużo trudniejsze niż przygotowanie się
do egzaminu i jego zdanie. Skoro architekci
działają na rynku w najprostszych, jednoosobowych formach, to nie są w stanie zatrudniać młodych ludzi. Aby ułatwić im zatrudnienie, musieliby sami więcej zarabiać, ale
jednocześnie poświęcać swój czas. Koło się
zamyka.
Wchodząca tuż po studiach do zawodu
osoba przez pierwsze pół roku wymaga dużego zainteresowania i opieki. Realizującemu
się samodzielnie architektowi brakuje na to
dnia. W zespole kilku-, a zwłaszcza kilkunastoosobowym łatwiej znaleźć czas i pracownika,
żeby mógł spokojnie wprowadzać młodych
adeptów.
Gdyby takie formy zatrudnienia były formą przeważającą w naszym zawodzie, jego
poziom byłby wyższy. Uważam, że go osiągniemy, ale oczywiście nie żadnymi monopolistycznymi praktykami „ograniczania rynku”,
o które nas podejrzewa UOKiK.
Zatem jak Pan to widzi?
> Z czasem stworzymy pełne standardy wykonywania projektów, od największego, czy najbardziej skomplikowanego, do najprostszego.
W tych opracowaniach będzie szczegółowo
opisane co projekt powinien zawierać. Mając
taką podstawę Izba Architektów będzie mogła
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Wojciech Gęsiak został wybrany
na stanowisko prezesa Izby
Architektów RP podczas krajowego
zjazdu w czerwcu 2010 r. Pokieruje
samorządem zawodowym do 2014 r.
sprawdzać czy zwycięski w danym przetargu
projekt spełnia wszystkie warunki. Jeżeli się
okaże, że jest opracowany nierzetelnie, a niska kwota wynikała właśnie z nierzetelności, to
wtedy będziemy mogli stanąć po stronie klienta. I pociągnąć architekta do odpowiedzialności za opracowanie w zamówieniu publicznym
projektu niezgodnie ze standardami.
A za jakie kwoty, to już nie jest istotne. To
jest prywatna sprawa, ale i odpowiedzialność
tych, którzy biorą udział w przetargach.
Jednocześnie, chroniąc społeczeństwo
przed nierzetelnie realizowanymi projektami
odwrócimy spojrzenie na Izbę: że jest potrzebna jako regulator rynku, który bierze w obronę
nie członków izby, ale ich klientów.
Wśród bolączek architektów często
wspomina się o różnicach w interpretacjach
i wymaganiach urzędników. Planowane są
działania mające na celu ich standaryzację
w skali kraju?
> Izba może wydawać opinie prawne. Przygotowane przez zespół dobrych prawników,
sygnowane pieczęcią Izby Architektów RP są
skuteczne. Jednak trzeba pamiętać o naszych
możliwościach ﬁnansowych, bo bardzo dobre
zespoły prawnicze są jednocześnie bardzo
drogie.
Dlatego uważam, że należy zacząć od zinwentaryzowania najczęstszych przypadków
budzących wątpliwości. Następnie opracować
jednoznaczną wypowiedź na ich temat, i w ten
sposób dać członkom Izby oręż w relacjach
z administracją państwową i samorządową.
Mogę prosić o jeden konkretny przykład?
> Stworzenie ochrony prawnej dla rozpoczętych już inwestycji (posiadających wymagane
decyzje administracyjne). Taka ochrona istnie-
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je w większości krajów europejskich, bo przecież leży to w interesie państwa.
W Polsce zbyt często, wskutek podważania
decyzji administracyjnej przez stronę trzecią
dochodzi do wielomiesięcznego wstrzymywania inwestycji. Można podać przykłady gdzie
uchybieniem był brak przecinka lub niewpisana
data, są to zresztą najczęściej niedopatrzenia
urzędnika, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Rozwiązaniem byłaby np. kategoryzacja błędów, tak aby nie były traktowane jednakowo. W wielu przypadkach wystarczyłaby
poprawka, bez obalania całej inwestycji.
W aktywności legislacyjnej jest tylko jedno
„ale”. Czy jej efekt nie byłby lepszy, gdyby
swoje propozycje przedstawiały wspólnie
trzy samorządy, tzn. Izba Architektów, Izba
Inżynierów i Izba Urbanistów? Jak duże są
szanse na taką współpracę?
> Po ostatnim spotkaniu Grupy B8 (członkami
są nie tylko IARP, PIIB i IU – przyp. red.), gdy
mówiliśmy jednym głosem, mam wrażenie,
że zaczyna się tworzyć atmosfera współpracy. Gdy osiągniemy pewien poziom porozumienia, o wiele łatwiej będzie uregulować
zagadnienia rodzące konﬂikty. A pamiętajmy,
że patrząc na obszar działalności zawodowej
Izba Architektów jest poniekąd w środku, pomiędzy dwiema pozostałymi izbami. Stąd niekiedy różnice poglądów. Tamte izby są daleko
od siebie, więc ich współdziałanie jest niemal
bezkonﬂiktowe.
Jeżeli będziemy wspólnie występować
w wielu legislacyjnych sprawach, automatycznie będziemy inaczej postrzegani. Nasza
wspólna pozycja, ale i każdej izby z osobna,
będzie mocniejsza.

Jest architektem z ponad 30-letnim
doświadczeniem zawodowym,
menedżerskim i politycznym.
Ma na koncie wiele zrealizowanych
projektów i nagród w konkursach
architektonicznych i urbanistycznych,
także międzynarodowych.
Dyplom obronił na Politechnice
Krakowskiej w 1978 roku. Po studiach
pracował w Krakowskim Biurze
Projektowo-Badawczym Budownictwa
Ogólnego, a potem w radomskim
Inwestprojekcie. Pierwsze własne
studio założył wspólnie z Wojciechem
Fałatem w 1982 roku.
W latach 1990-1994 był prezydentem
Radomia. Po zakończeniu kadencji
wrócił do zawodu zakładając
„WG Studio Architektoniczne”,
realizacje tej pracowni znajdują się
m.in. w Radomiu, Krakowie, Sanoku
Warszawie czy Tarnobrzegu.
Aktywnie działa w organizacjach
zawodowych. W latach 1987-1990 był
prezesem oddziału radomskiego SARP,
od 1994 do 1997 – wiceprezesem
Zarządu Głównego SARP. Pełnił
również funkcję przewodniczącego
Mazowieckiej Okręgowej Izby
Architektów (2002-2006).
Wojciech Gęsiak ma 56 lat. Jest żonaty,
ma czwórkę dzieci. Jego największymi
pasjami są podróże i żeglarstwo. Sam
projektuje łodzie, na których pływa.

Rozmawiał Sebastian Osowski
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Czy warto projektować białe słonie?
Monumentalne budowle łączące w sobie relacje konstrukcji i architektury. Ożywają
w trakcie zawodów stając się miejscem erupcji emocji. Stadiony. Od kilku lat
zapełniają w Polsce społeczną świadomość, bo także w tej dziedzinie infrastruktury
staramy się dogonić Zachód. Nie bez kłopotów. Budować duże czy małe?
Długowieczne czy tymczasowe? Eleganckie czy efekciarskie? Lista zależności i pytań
jest długa. O projektowaniu stadionów opowiada architekt Tomasz Kosma Kwieciński,
współautor projektów i współzałożyciel biura ATJ Architekci.

Żużlowe środowisko od roku jest zachwycone.
„Najnowocześniejszy, najbardziej funkcjonalny”
– takimi przymiotnikami opisywany jest nowy
stadion speedway’a w Toruniu. Splendor spływa
więc także na pracownię ATJ…
> Taką opinię bardzo miło jest słyszeć. Dla
naszej pracowni ważne jest „sprawdzenie”
wybudowanego obiektu podczas pierwszych
zawodów.
O polskich biurach architektonicznych mówiło
się jeszcze kilka lat temu, że nie potraﬁą,
że nie mają doświadczenia, by tworzyć
zaawansowane technologicznie, nowoczesne
stadiony. Teraz to się zmienia?
> Nigdy nie zgadzałem się z taką opinią. Projekt stadionu jest takim samym projektem jak
każdy inny. Należy go tylko opracować „z głową”. Uważam, że w Polsce jest kilka pracowni,
które mogą zaprojektować dobry i nowoczesny stadion spełniający wymogi międzynarodowych organizacji. Architekt jest – między
innymi – wykonawcą programu przedstawionego przez inwestora. Można wysunąć przypuszczenie, że przytoczona opinia świadczy
o niezrozumieniu w niektórych mediach ról,
jakie odgrywają inwestor i architekt w procesie
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projektowania. Jestem przekonany, że dobry
architekt – z dużą wyobraźnią przestrzenną
– jest w stanie stworzyć dowolnie skomplikowany obiekt sportowy. Musi tylko wiedzieć jakie
wymagania stawia mu zamawiający. W przypadku wspomnianego stadionu żużlowego
inwestor był bardzo dobrze przygotowany.
Stadion to obiekt tylko do rozgrywania
zawodów sportowych, czy także podstawa
innej działalności? Jak go zaplanować, przy
założeniu pewnych ram ﬁnansowych, by
spełniał te funkcje?
> Dla ATJ stadion jest w obecnej rzeczywistości obiektem zaprojektowanym ekonomicznie.
Nie szukamy „napuszonych”, modnych form
i ozdobników generujących koszty. Naszym
zdaniem w Polsce jest wielka potrzeba budowania lokalnych, średniej wielkości obiektów
spełniających przepisy poszczególnych federacji sportowych. Nie każdy stadion musi być
pomnikiem lub ikoną. Zdarza się, że budowane są piękne obiekty tylko na jedne zawody.
Potem przez lata niszczeją i świecą pustkami.
Aczkolwiek można pokusić się o stwierdzenie,
że takie też są potrzebne. Od dawna toczy się
dyskusja, czy należy budować wielkie stadio-

ny – tzw. „białe słonie” – które pozostają np.
po igrzyskach olimpijskich jako znak czasów
lub kolejne miejsce na trasie turystycznej.
Pozostają tak aż do momentu, kiedy ulegną
degradacji, ponieważ nikt nie jest w stanie ponieść kosztów ich utrzymania.
Nie bez powodu na kongresach IAKS (Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – przyp.
red.) pojawiają się sugestie, by na olimpiady
konstruować obiekty tymczasowe, budowane
tylko na igrzyska i potem rozbierane. Sądzę,
że jednoznaczne rozwiązanie tego problemu
jest bardzo trudne. Jednocześnie te najdroższe i najpiękniejsze olimpijskie stadiony są
nagradzanymi złotymi medalami obiektami
zachwytu na całym świecie.
Czym stadiony różnią się od innych
obiektów użyteczności publicznej, że ich
zaprojektowanie i wykonanie jednak
nie jest łatwe?
> Dla mnie ważnym wyróżnikiem jest wzajemna relacja konstrukcji i architektury obiektu.
Jeśli forma konstrukcji jest logiczna i estetyczna, wówczas można ją pokazać. Nie trzeba
jej zasłaniać ozdobnikami. To jest też ta sfe-
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ra działalności projektowej, w której architekt
i konstruktor mogą się nawzajem inspirować.
Drugim frapującym elementem jest stworzenie ujętej w elementy geometryczne konstrukcji zadaszenia i trybun. Przestrzeni, która
podczas zawodów staje się miejscem pełnym
energii. Wnętrze, będące tłem dla widowiska,
powinno mieć dobre proporcje, być harmonijne i czytelne.
Jak przełożyć na „język” sportowej
architektury często wyrażane wymaganie by
obiekty były piękne i funkcjonalne?
> Proste w wyrazie, czytelne i logiczne. Ponadczasowe i mające dystans do panującej mody.
Eleganckie, a nie efekciarskie. Wykonane z materiałów, które dobrze zachowują się w czasie.
Przede wszystkim: dobre w proporcjach.
Stadion to ciekawa architektura sama
w sobie. Monumentalna, przytłaczająca
swym ogromem. Dlatego nie należy go zdobić.
To jedna z opinii. Ale czy jednak stadiony
zupełnie – tak doktrynalnie – mają być
pozbawione tego typu elementów?
> To nie stadion, lecz widowisko jest najważniejsze. Ogromna energia płynąca od publiczności,
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pozytywne emocje związane z rywalizacją na
płycie boiska, torze czy na bieżni powodują, że
lubię być na zawodach na dużych stadionach.
Biuro ATJ Architekci stara się nie zdobić obiektów. Dążymy do tego, aby obiekt „bronił się”
elementami niezbędnymi do jego powstania.
Uważamy, że takie podejście jest ponadczasowe, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że
nie jedyne.
Można sobie wyobrazić, że duży obiekt
sportowy stanie się ikoną danych mistrzostw.
Jednak to w większości przypadków generuje
koszty. Architektura powinna być różnorodna, jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić.
Jeśli forma tego wymaga, można zużyć kilka
razy więcej stali i betonu niż trzeba. Można
też obiekt „opakować” w nowoczesne i niekonwencjonalne materiały, aby uzyskać niecodzienny efekt scenograﬁczny. Uważam
jednak, że inwestor powinien mieć możliwość
dokonania świadomego wyboru tego, na co
go w danym momencie stać i jaki efekt chciałby osiągnąć.
Ma Pan wizję stadionu, który mógłby powstać
gdyby inwestor zaoferował nieograniczone
środki ﬁnansowe?

> Nie, to dość trudne. Sądzę, że nie istnieją
błyskotliwe tzw. genialne pomysły, które powstają pod wpływem impulsu chwili. To trzeba
wypracować. Może to wynika z tego, że nie
mam teraz wewnętrznej potrzeby budowania
takiej wizji i udowadniania na co mnie stać.
Poza tym to duża odpowiedzialność.
Na łamach Z:A prezentowaliśmy już toruńską
Motoarenę, jako sztandarowy stadion
żużlowy nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Korzystając z okazji naszego spotkania
opowiedzmy więcej o szczegółach jej
realizacji. Zacznijmy od etapu planowania.
Czy od początku rozmów z Urzędem Miasta
w Toruniu wiedział Pan, że będzie to obiekt
jednofunkcyjny?
> Stadion w Toruniu to obiekt przede wszystkim żużlowy. Żużel jest w Polsce popularny,
na wysokim poziomie. Publiczność składa
się z wiernych od pokoleń kibiców. Jest wyjątkowa. Na zawody przychodzą całe rodziny.
Z tego powodu można było pozwolić sobie na
wybudowanie obiektu na jedną, wiodącą dyscyplinę sportu. Oczywiście jako przestrzeń widowiskowa zamknięta, posiadająca funkcje towarzyszące, może gościć także inne imprezy.
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Stadion Miejski w Kielcach został otwarty w kwietniu 2006 r. Kosztował niespełna 50 mln zł. Mieści 15 500 widzów...

Czy sportowi działacze wiedzą czego oczekują
po nowoczesnych arenach, służących organizacji
współczesnych widowisk sportowych?
> Sądzę, że powinni.
A jak jest najczęściej?
> Nie wiem. Nie potraﬁę odpowiedzieć na to
pytanie. Żużlowcy wiedzą czego potrzebują.
Warunki terenowe, przyszłe położenie
toruńskiej budowli miały jakiś wpływ na
założenia projektowe?
> Usytuowanie stadionu wynika z miejsca
i działki, gdzie się znajduje oraz z powiązań komunikacyjnych. Obiekt jest zagłębiony o jeden
poziom trybun, aby zewnętrznie zmniejszyć
jego skalę. To zagłębienie spowodowane jest
również czynnikami ekonomicznymi, jak również lepszą komunikacją publiczności na trybunach. Często tak robimy w naszych projektach.
Czy warunki przepisów Międzynarodowej
Federacji Motocyklowej, także PZMot
i wymogi żużlowej Grand Prix rzutowały na
proponowane rozwiązania konstrukcyjne?
> Stadion został zaprojektowany na podstawie programu, który otrzymaliśmy od inwesto-
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ra. Jego przedstawiciele konsultowali projekt
przez cały czas jego powstawania. Elementem kształtującym wnętrze jest konstrukcja
dachu. O randze stadionu żużlowego stanowi
między innymi zadaszenie toru, co wpływa na
wielkość wsporników przekrycia. Po przedłużeniu dachu nad tor będziemy mieli prawie
38 m od podpory znajdującej się w górnej
części trybun.
Jakie były główne, programowe założenia
toruńskiej inwestycji?
> Zgodnie z programem stadion jest budowany dwuetapowo. W pierwszym etapie zadaszyliśmy tylko widownię. Drugi etap przewiduje
zadaszenie toru żużlowego. Naszym zadaniem
było takie zaprojektowanie konstrukcji, aby
dach można było niemal dwukrotnie wydłużyć
w dowolnym momencie po zakończeniu budowy. Dwudziestometrowy wspornik zostanie
wówczas przedłużony o kolejne osiemnaście
metrów.
Projektując tak duże obiekty, do tego
z planowaną budową w krótkim czasie,
przewidujecie w pracowni ewentualne kolizje
terminów poszczególnych etapów budowy?

> Przy nakładających się terminach i zbyt
krótkim czasie nigdy nie będzie łatwo i kolizje
będą powstawały. Ważne jest, żeby je w miarę
możliwości rozwiązywać. Oczywiście im szybsze tempo, tym trudniej. W tym przypadku
trzeba było rozważyć, czy komfort mamy mieć
my, czy ważniejsze jest, aby obiekt powstał
i odbywały się zawody.
Budowa segmentowa przyspieszyła budowę,
ale czy nie ma obawy, że konstrukcja straci
na wytrzymałości i trwałości? Czy szybkie
tempo prac nie zaszkodziło jakości wykonania,
podyktowanej choćby wymaganiami
technologicznymi?
> W przypadku stadionu w Toruniu tempo projektowania i budowy było bardzo duże. Moim
zdaniem na granicy realności – 14 miesięcy
od podpisania umowy na projekt i realizację.
Priorytetem było to, aby zmieścić się w czasie,
a także to, żeby stadion powstał. Aczkolwiek nie
sądzę, żeby miało to wpływ na trwałość i wytrzymałość obiektu. Firma Alstal-Budownictwo dobrze wywiązała się z powierzonego jej zadania.
Na początku maja 2009 roku na wypełnionym
stadionie odbyły się pierwsze żużlowe zawody.
To jest ważne, to dla mnie się liczy.
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...Arena Kielc, bo taki przydomek nosi, projektowana była zgodnie z wymogami UEFA. Przez ponad 4 lata była jedynym tak nowoczesnym polskim obiektem piłkarskim

Wszędzie trwa wyścig z czasem. Czy jesteśmy
w Polsce gotowi, żeby w dobrym tempie
wykonywać tego typu inwestycje?
> Uważam, że tak.
Jednak w zespołach architektonicznych
tworzących projekty powstających
właśnie największych polskich stadionów
piłkarskich uczestniczyły biura zagraniczne.
W konsorcjach zajmujących się budową silną
pozycję mają również ﬁrmy z innych państw.
> Taki był wybór inwestorów. To są wielkie zlecenia i duże pieniądze. Być może dla zamawiającego oprócz umiejętności projektowych,
które polscy architekci i inżynierowie niewątpliwie mają, liczyła się także zdolność ﬁnansowa. Uważam jednak, że nie powinno się
przerzucać ryzyka ﬁnansowania projektu na
projektantów, a tak się czasami zdarza. Poza
tym w tych zagranicznych zespołach, o których Pan mówi, pracują również Polacy. Najważniejsze jest jednak to, aby zdążyć z całą
infrastrukturą na mistrzostwa EURO 2012
i mam nadzieję, że tak będzie. A w Polsce projektować i budować mogą ﬁrmy zagraniczne.
Przecież jesteśmy w Unii, my też możemy szukać zleceń w Europie.
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Jak w trakcie budowy tak szybkiej jak
toruńska układają się relacje biura
architektonicznego z przedstawicielami
inwestora i głównego wykonawcy?
> Gdy tempo jest wyśrubowane, między trzema stronami procesu powstawania obiektu
(czyli inwestorem, wykonawcą i projektantem)
zawsze będzie wyczuwalne napięcie. Ważne
jest, żeby umieć się z tym zmierzyć i doprowadzić do pomyślnego zakończenia budowy.
Dobrze jest podążać w tym samym kierunku,
a nie wzajemnie podstawiać sobie nogi i wykazywać błędy.
W przypadku stadionu w Toruniu udało
się wspólnie i zgodnie wybudować obiekt.
Wszystkim stronom zależało na tym, aby on
powstał. Dla mnie największą nagrodą zawsze
jest możliwość oglądania zawodów w dniu
otwarcia.
Konstrukcja segmentowa, rytm tworzony
przez stalowe słupy oraz konstrukcja
zadaszenia bardzo przypominają
zaprojektowany przez ATJ stadion piłkarski
w Kielcach. W jakim stopniu zdobyte
przy tamtej inwestycji doświadczenia
wykorzystaliście Państwo w Toruniu?

> W jednym i drugim przypadku mamy do
czynienia ze stalową konstrukcją wspornikową. Zarówno w Kielcach, jak i w Toruniu
byliśmy bardzo ograniczeni budżetem. Szukaliśmy konstrukcji lekkiej, zużywającej stosunkowo mało stali. Uznaliśmy, że poprzez
geometrię konstrukcji będziemy mogli nadać
wyraz architekturze obiektu. Podejście do zagadnienia jest podobne. Nie było też miejsca
na ozdobniki. Wygląd toruńskiego stadionu
jeszcze się zmieni po przedłużeniu dachu, ale
styl pozostanie ten sam.
Czy dach Motoareny musiał być specjalnie
zaprojektowany, by dostosować go do
stadionu nieco innego niż piłkarski?
> Geometria toruńskiego zadaszenia składa
się z dwóch różnych modułów – na odcinku
prostym i na łukach. Dźwigary główne we
wszystkich modułach są geometrycznie takie
same. Wspólnie z projektantem konstrukcji
zaproponowaliśmy taki sposób przedłużenia
w drugim etapie dachu, aby większość sił
przenieść bezpośrednio na słupy podporowe
i na strukturę odciągów zewnętrznych, poprzez system wysuniętych w górę wieszaków,
a nie na wybudowane wcześniej wsporniki.
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Motoarena w Toruniu gości żużlowe zawody od maja 2009 r. Jej obecne zadaszenie przykrywa trybuny. Trwa postępowanie mające wyłonić wykonawcę
drugiej części dachu, która obejmie tor

Jaka jest widoczność z dolnych trybun, które
są bardziej płaskie niż górne?
> Różnica w nachyleniu trybun wynika z krzywej widoczności. To właśnie prawidłowa analiza krzywej widoczności kształtuje geometrię
trybun. Od tego zaczynamy każdy projekt
obiektu sportowego. Niecka widowni jest sercem takiego obiektu. Jej kształt i elegancja
formy nie pozostają bez znaczenia. Tam odbywa się widowisko.
Tor znajduje się poniżej poziomu gruntu.
Co z tak ważnym w przypadku żużla
odwodnieniem?
> Cały obiekt posadowiony jest na piaskach. Woda odpływa w głąb niemalże
natychmiast. To warunki gruntowe pozwoliły między innymi na zagłębienie stadionu.
Poza tym zostało zaprojektowane odpowiednie odwodnienie.
Czy w przypadku obiektów średniej
wielkości, jakimi są stadiony w Toruniu
i Kielcach, ważna jest kwestia
ciągów komunikacyjnych?
> Tak, zawsze zwracamy uwagę na szybką
i bezkolizyjną ewakuację obiektu.

18

zawód:architekt

W Kielcach przewidzieliście montaż struktury
akustycznej – ekranu dźwiękochłonnego
ograniczającego rozprzestrzenianie się hałasu
podczas meczów.
> W Kielcach kamienna ściana zawieszona
na jednym z boków stadionu jest nie tylko
ekranem, ale również ozdobnikiem. W Toruniu naszym zdaniem nie było to konieczne.
Po zamontowaniu docelowego dachu mamy
już dużo geometrycznej stali przyciągającej
wzrok. Poza tym sport żużlowy to spektakl,
a dźwięk jest wpisany w widowisko.
Jakie były założenia dotyczące stosowanych
materiałów budowlanych?
> Bazowaliśmy na materiałach już sprawdzonych. Przy dużym tempie prac i ograniczonym
budżecie nie zawsze można sobie pozwolić
na eksperymenty.
502 miejsca na parkingu dla kibiców
to mało. Jaki przelicznik został zastosowany
do określenia liczby miejsc?
> Liczba miejsc parkingowych w pierwszym
etapie budowy jest zgodna z programem
przedstawionym przez zamawiającego. Tak,
jak to już się zdarzało przy innych projektach,

inwestor najprawdopodobniej przewiduje wykonanie w przyszłości kolejnego parkingu na
sąsiednich działkach. Może to wynikać z dostępnego budżetu i z wielkości terenu jakim
dysponuje w danym czasie. W przypadku
stadionów położonych w mieście zarządzający obiektem może, jak przypuszczam, chcieć
również sprawdzić jaka część publiczności
przyjedzie na zawody komunikacją miejską
lub przyjdzie pieszo. Moim zdaniem liczba
miejsc parkingowych zależy bardziej od lokalizacji stadionu i możliwości, niż od jakiegokolwiek przelicznika.
Czy doświadczenie zdobyte podczas prac
nad projektem stadionu żużlowego pomoże
Wam w przyszłości planować sportowe areny
o innym przeznaczeniu?
> Przez wiele lat mieliśmy możliwość uczestniczenia w projektowaniu i realizacji obiektów
sportowych: stadionów, wielofunkcyjnych hal
sportowych i basenów. Zdobywane doświadczenie pomaga w pracach nad kolejnymi
projektami, aczkolwiek każdy obiekt jest inny
i niesie za sobą inne wyzwania. Właśnie to jest
pasjonujące!
Rozmawiał Tomasz Wlezień
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OSIEDLE PODWAWELSKIE: Projekt zagospodarowania przestrzennego

Dzielnica moich marzeń
Tomasz Wlezień, Bartosz Wokan

O potrzebie edukacji architektonicznej w Polsce już nie tylko się mówi. Architekci realizują
inicjatywy, które poprzez pracę z dziećmi, pobudzają publiczną dyskusję na temat środowiska
zbudowanego i sposobów jego kształtowania. Dobrym przykładem są działania Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów, która realizuje dwa programy edukacyjne dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.

J

Jako dorośli, jako mieszkańcy Krakowa jesteśmy zobowiązani do przekazania fundamentalnych zasad młodym ludziom z wiarą, że
pozyskana wiedza w przyszłości pozwoli żyć
w dobrze zorganizowanej przestrzeni – deklaruje arch. Borysław Czarakcziew, przewodniczący Małopolskiej OIA. – Przecież sposób,
w jaki teraz powstają budynki i miasta, stanowi
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świadectwo społecznej i kulturalnej świadomości naszej epoki, wpływając na nasze własne
życie, a w przyszłości także na życie naszych
dzieci.
Pierwsze działania
Krakowscy architekci najpierw zaproponowali
dzieciom ze szkół podstawowych Małopolski

Dzień Edukacji Architektonicznej. Wkrótce będzie miał on już piątą edycję. Przedstawiciele
MPOIA opowiadają jak powstaje dom, zaś
uczniowie rysują swoje wyobrażenia domów
marzeń. W pierwszej edycji powstało 450 rysunków, w czwartej – już 860.
Małopolska Okręgowa Izba wydała również własną książkę, zatytułowaną „Historia

Z : A _ 04 _ 2010

Fot. archiwum MPOIA

relacje

Wizualizacja amﬁteatru nad stawem

Projekt jednego z placów spotkań

pewnego domu”. Napisała ją Joanna Babiarz,
a zilustrował Zenon Andrzej Remi. Autorzy są
architektami i członkami Izby Architektów
w okręgu małopolskim. Książka nie tylko
przybliża dzieciom tajniki architektury, ale
stała się również pomostem międzynarodowej współpracy. Część praw do jej wydania
w Irlandii otrzymała tamtejsza izba (Royal Institute of the Architects of Ireland), rewanżując
się przekazaniem krakowianom kompleksowego programu edukacyjnego. Przetłumaczony i dostosowany do polskich realiów ma
być gotowy pod koniec 2010 roku.
W międzyczasie podjęto kolejne działania. Uzupełnieniem, a jednocześnie kontynuacją programu dla dzieci był projekt adresowany do gimnazjalistów. Jego pierwsza
część, zatytułowana „Dębniki moich marzeń”, poświęcona jest dzielnicy Krakowa.
Współorganizatorem rozpoczętej w październiku 2009 r. akcji jest Tynieckie Gimnazjum Społeczne.

Z : A _ 04 _ 2010

Mała architektura – projekt ławek wielofunkcyjnych

Wizualizacja placu wystawowego

Wrażliwość przestrzenna
– Przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym, dlatego bardzo często traktowana jako
niczyja, znajduje się poza sferą zainteresowania mieszkańców. Edukacja przestrzenna odwraca tę prawidłowość: uczy patrzeć
uważnie na to, co nas otacza. Uczy odbioru
przestrzeni i wartości społeczno-kulturowych
miejsc, w których żyjemy – podkreślają pomysłodawcy działań.
Jako cel programu postawili sobie ponadto poznanie mechanizmów wpływających na
powstanie dobrej przestrzeni, zgodnej z oczekiwaniami jej mieszkańców. Bardzo istotnym
elementem jest jednocześnie odniesienie
abstrakcyjnych pojęć związanych z zagospodarowaniem przestrzennym do rzeczywistych
potrzeb wspólnoty lokalnej, w której żyją
uczniowie. – Zwracając uwagę na miejsca
brzydkie, zaniedbane pokazujemy jak łatwo
zniszczyć piękne otoczenie – mówi Borysław
Czarakcziew. Podając pozytywne przykłady

uczymy, że warto dążyć do rozwiązań podnoszących jakość przestrzeni, a tym samym
jakość naszego życia.
Umiejętność oceny zjawisk społecznych,
postrzeganie potrzeb innych użytkowników
przestrzeni, praca w grupie czy w końcu umiejętność konfrontacji swoich pomysłów z oczekiwaniami władz dzielnicy to równie ważne
założenia. Podobnie jak wytworzenie poczucia
tożsamości i identyﬁkacji mieszkańców z Krakowem.
Dębniki moich marzeń
Do programu przystąpiły dwie szkoły: Tynieckie Gimnazjum Społeczne, które zajmowało
się terenem Tyńca, oraz Gimnazjum nr 21,
którego uczniowie pracowali nad projektami
dla Osiedla Podwawelskiego. Ponadto organizatorom udało się zaangażować do współpracy Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jego studenci przekładali szkice
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Fot. archiwum MPOIA

relacje

A

B

C

D

A

Kładka pieszo-rowerowa

B

Wieża widokowa

C

Boisko piłki nożnej

D

Skatepark
Ścieżki rowerowe

TYNIEC: Projekt zagospodarowania przestrzennego

gimnazjalistów na język profesjonalnego projektu. Program wspierały: Wydział Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz
Dzielnica VIII – Dębniki.
Ten rejon miasta jest jednym z najważniejszych zapleczy rekreacyjnych dla mieszkańców stolicy Małopolski. Gimnazjaliści mieli
zidentyﬁkować przestrzeń, określić wymagania dla dobrego życia w lokalnej ojczyźnie
i zaproponować rozwiązania do uwzględnienia w przyszłych opracowaniach planistycznych.
Trwające niemal dziewięć miesięcy działania podzielono na cztery etapy:
1. miejsce, w którym mieszkamy – inwentaryzacja okolicy,
2. jak i gdzie chcemy spędzać wolny czas
– wskazanie miejsc rekreacyjnych i ich funkcjonalnego przeznaczenia,
3. projekty architektoniczne wykonane wspólnie z zespołami studentów,
4. prezentacja wyników.
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Ad 1. Miejsce, w którym mieszkamy
Dwie grupy uczniów (łącznie kilkanaście osób),
wsparte architektami pomagającymi im zrozumieć przestrzeń i architekturę otoczenia, jesienią ubiegłego roku rozpoczęły wskazywanie
miejsc, które im się podobają, gdzie lubią spędzać wolny czas, ale także tych, w których nie
czują się dobrze. – Projekt powstaje nie tylko
w umyśle projektanta, ale jest wynikiem uzgodnień między klientem, czyli zamawiającym,
a architektem. Chodziło nam o to, by w ścieżce
naszego przedsięwzięcia od początku uczestniczyli inicjatorzy poszczególnych pomysłów –
wyjaśnia arch. Stanisław Deńko, wiceprzewodniczący MPOIA.
Wykonanie dokumentacji fotograﬁcznej
i opisowej pozwoliło przypisać funkcje poszczególnym fragmentom dzielnicy oraz stworzyć
własną mapę obszaru z zaznaczonymi uwagami. Na tym etapie pomocne były także uwagi
pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa. W ten sposób uczestnicy

programu uświadamiali sobie wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi elementami
przestrzeni, widzianymi oczami różnych użytkowników. Dla tak młodych ludzi najczęściej był
to pierwszy kontakt ze sferą dotychczas słabo
uświadamianą. – Nie mogliśmy ich przestraszyć, że architektura i urbanistyka to dziedziny
bardzo trudne, specjalistyczne, elitarne. Wręcz
przeciwnie, przekonywaliśmy, że to jest „coś”,
czym można się również bawić. Na pytanie: Co
to jest urbanistyka? odpowiadałam: To jest właśnie to, czym teraz się zajmujesz, tylko w większej skali – opowiada arch. Joanna Leonowicz,
jedna z koordynatorek programu.
Ad 2. i 3. Przeznaczenie miejsc
i projekty architektoniczne
Następnym etapem było opracowanie koncepcji terenów wypoczynkowych oraz projektów
w formie szkiców i planów, uwzględniających
zasady społeczne i architektoniczne planowania miejsc publicznych.
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Fot. archiwum MPOIA

relacje

Wieża widokowa

Skatepark

Kładka pieszo-rowerowa (zaprojektowana jako obrotowa, umożliwiająca żeglugę, na ilustracji: zamknięta)

– Opracowanie rozpoczęliśmy od spacerów
po Osiedlu Podwawelskim. Następnie spotykaliśmy się na cotygodniowych zajęciach projektowych – wspomina Natalia Dobosz, uczennica
Gimnazjum nr 21. Ich efektem było wytypowanie kilku punktowych interwencji w celu poprawy jakości przestrzeni publicznych: modernizacja wyglądu szkoły i jej otoczenia oraz budowa
podziemnych garaży w miejscu obecnych baraków, a także przekształcenie ogródków działkowych w park rekreacji. Ideą było stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni spajającej osiedle oraz
utworzenie nowych miejsc spotkań i rekreacji.
Drugą częścią analizy objęty był Tyniec,
osiedle mające blisko tysiącletnią historię jako
kompleks przyklasztorny benedyktyńskiego
opactwa. Obecnie najbardziej brakuje mu miejsc
przeznaczonych do rekreacji. – Dlatego jednym
z pomysłów była budowa skateparku w nieczynnym kamieniołomie i odbudowa piłkarskiego
boiska. Znacznie większymi wyzwaniami były
projekty kładki pieszo-rowerowej na Wiśle oraz
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stworzenie punktu widokowego na Górze Wielkanoc – wylicza Paweł Czarakcziew, uczący się
w Tynieckim Gimnazjum Społecznym.
Następnie opracowanym przez uczniów
materiałom przyglądała się kilkuosobowa grupa studentów architektury. Gimnazjaliści opowiadali im jak wyobrażają sobie poszczególne
miejsca aktywności.
– Doskonale wiedzieli czego brakuje w ich najbliższym otoczeniu. Nasze zadanie sprowadzało
się do drobnych korekt tych pomysłów i nadania
im precyzyjnego, realnego architektonicznego
kształtu przy zachowaniu jak największej „świeżości”. Przemiana pomysłów w projekty pozwoliła stworzyć charakterystyczne punkty Tyńca
wzbogacając jego wizerunek, tworząc przy tym
kolejne miejsca spotkań młodzieży i dorosłych
– opowiada współpracujący z grupą tyniecką
Bartosz Kardaś, jeden ze studentów. – To ciekawy eksperyment współpracy z osobami, które
mają bardzo czyste, nieukształtowane spojrzenie
na architekturę i interpretują ją intuicyjnie.

– Bardzo dobrym pomysłem było rozpoczęcie edukacji na terenach znanych młodzieży. Ktoś, kto mieszka na danym obszarze,
najlepiej zdaje sobie sprawę czego brakuje
w danej lokalizacji, aby życie stało się lepsze
– zauważa Katarzyna Gardeła, z grupy studentów zajmujących się Osiedlem Podwawelskim.
Przyszli architekci podkreślają partnerskie zasady współpracy oraz rzeczowe oczekiwania
gimnazjalistów odnośnie ich osiedla. Katarzyna Gardeła: – Dzięki tym czynnikom nasze rozmowy nie były trudne. Warsztaty zmusiły ich
do zastanowienia się jakie są najsłabsze punkty osiedla, co i w jaki sposób trzeba zmienić,
oraz do rozwinięcia swojej fantazji na temat
osiedla idealnego. Efektem realizacji tych zamierzeń powinna być mocniejsza niż dotychczas identyﬁkacja z miejscem zamieszkania.
Ad. 4. Prezentacja wyników
Wielomiesięczne działania zakończyło uroczyste spotkanie w siedzibie Małopolskiej OIA oraz
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Fot. Tomasz Wlezień

relacje

Uczestnicy programu „Dębniki moich marzeń”

– Młodzi ludzie oswajają przestrzeń i mówią o jej rzeczywistych funkcjach. W tym przypadku spotykali się z rzeczywistością,
którą ktoś inny zaprojektował dla własnych potrzeb. W tej przestrzeni istnieją różne interesy i rodzą się różne konﬂikty. Najprostszą reakcją w takiej sytuacji jest forsowanie swoich pomysłów.
Ci młodzi ludzie w ramach tej przestrzeni, z której wszyscy mamy
korzystać, musieli pójść na jakieś kompromisy.
To jest bardzo istotny element kształcenia obywatelskiego. Podobnie, jak rozpoznawanie
znaczenia instytucji, z którymi ludzie się spotykają. Ich służebnej funkcji wobec potrzeb
mieszkańców. Ta nauka zostanie im na długo.
> dr hab. Włodzimierz Wróbel, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego
w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zarządu
Tynieckiego Towarzystwa Edukacyjnego

prezentacja pomysłów Radzie Dzielnicy. Joanna Leonowicz, jedna z koordynatorek „Dzielnicy
marzeń”: – Jestem pod wrażeniem determinacji
uczniów. Im naprawdę chciało się chodzić po
osiedlach, robić zdjęcia, analizować przestrzeń.
Mozolnie dowiadywać się co to jest waloryzacja
i swoją przestrzeń waloryzować. Wymyślać własne rozwiązania i szukać realizacji. Na początku
jednak byli bardzo nieufni nie tyle w stosunku do
nas, co w stosunku do własnego osiedla.
Natalia Dobosz: – Już wcześniej widziałyśmy, że tu jest brzydko. Choć tak na co dzień
nie rozmawiamy czy coś jest ładne czy brzydkie, funkcjonalne czy nie. Po tym projekcie dowiedzieliśmy się o tym osiedlu, że można coś
z nim zrobić.
Arch. Joanna Leonowicz: – Nie mieli ograniczeń wynikających z technicznych barier. Zauważyli wartość tych miejsc w których mieszkają. Dostrzegli, że zmiany są możliwe i że
w ich wyniku osiedle może stać się fajne! To
uważam za największy sukces akcji.

24

zawód:architekt

– Gdy byłem małym chłopcem, rysowałem piękne budynki jakie będą powstawać
w przyszłości. Smutne jest to, że ci młodzi
ludzie muszą naprawiać to, co my zepsuliśmy.
Oni mówią: Pomóżcie nam, bo nie chcemy żyć
w takim miejscu. Na takie wyzwania powinniśmy
odpowiedzieć w następujący sposób: przyszedł
czas na naprawę, a nie tylko na kreację. Choć naprawa musi mieć także
z kreacją wiele wspólnego. O to, co jest wokół nas, należy troszczyć się
jak o coś niezwykłego i niepowtarzalnego.
> Krzysztof Markiel, dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

Okazuje się, że nawet młodzi ludzie, wychowani w tym miejscu, nie oswoili go w takim stopniu, by nie zauważać jego brzydoty
i niedogodności. Teraz wiedzą już co można
by zmienić, mimo że nie wiadomo jeszcze czy
przedstawione projekty mają szansę realizacji.
Arkadiusz Puszkarz, przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki wprawdzie zapewniał o pomocy władz dzielnicy w realizacji
pomysłów, ale przypomniał jednocześnie o istnieniu realiów ﬁnansowych.
Tymczasem więc ważniejsze są inne efekty
akcji. Borysław Czarakcziew, przewodniczący
MPOIA: – Te dzieci zrozumiały, że architektura
to nie tylko budynki, ale także przestrzeń, która je otacza. Proszę zauważyć, że „Dzielnica
Marzeń” była programem bardzo realnych
projektów, wynikających ze zwykłych ludzkich
potrzeb.
Stanisław Deńko, wiceprzewodniczący Małopolskiej OIA: – Jeśli inicjatywy polepszenia
przestrzeni publicznych będą w przyszłości

wychodziły od samych mieszkańców, młodych
ludzi, otrzymają oni szansę, by przez całe życie
udoskonalać swoje miejsca zamieszkania.
***
Wszystkich problemów przestrzennych dzielnicy
nie sposób rozwiązać w trakcie kilkumiesięcznej
akcji. Jej organizatorzy już planują kolejną edycję,
w której studiowanym zagadnieniem będzie rola
wody w funkcjonowaniu dzielnicy lub problematyka zabytków. Propozycję wsparcia programu
przedstawił Małopolski Urząd Marszałkowski,
współpracować chcą kolejne małopolskie szkoły. Program się rozwija, dając szansę uczestniczenia coraz większej liczbie osób i instytucji.
– Przyjęliśmy założenie, że w którymś momencie
ci ludzie staną się klientami architektów – podsumowuje Borysław Czarakcziew: – A świadomość
wartości miejsca lub jego degradacji, połączona
z procesem dochodzenia do ostatecznych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych jest
edukacyjnie niezwykle ważna.
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Zawodowcy o arenach sportowych
Tekst i zdjęcia: Tomasz Wlezień
Fot. Multimedia Productions

Architektura dla ludzi, czy ludzie dla architektury? Zawód:Architekt chciał przekonać się co
znani polscy sportowcy i trenerzy mówią o swoich doświadczeniach z użytkowania obiektów
sportowych. To przecież oni na co dzień korzystają z ich funkcjonalności, ale i zmagają się
z wszelkimi niedogodnościami.
Hala sportowo-widowiskowa Gdynia. Architektura: Jan Karczewski & Bernier Architectes oraz ATI Architektura Technika Inwestycje

K

Każdą rozmowę zaczynaliśmy od pytania czy
inwestor i architekt powinni konsultować się
z ludźmi świata sportu podczas projektowania obiektów. Przeważała opinia, że tak, bowiem to właśnie zawodnicy będą z nich najczęściej korzystać, a po latach występowania
na najróżniejszych arenach mają doświadczenia i interesującą wiedzę związaną z ich
potrzebami oraz funkcjonalnością. W dodatku nie tylko w czasie zawodów, ale i podczas
treningów.
O wielofunkcyjności...
– Często występujemy w halach przeznaczonych dla gier zespołowych, gdzie w małej
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szatni są dwie kabiny prysznicowe i jedna ubikacja – mówi Bożena Karkut. – Bywa, że dwie
drużyny niemalże walczą o łazienkę i toalety.
Proszę sprawdzić jak wygląda sytuacja, gdy
rozgrywany jest turniej...
Receptę na rozwiązanie problemu zaproponował Marcin Gortat. Koszykarz opowiada,
że w USA menadżer lub dyrektor klubu współdecydują o rozplanowaniu projektowanej hali
lub ośrodka treningowego. Klubowi włodarze
zbierają także od poszczególnych trenerów
informacje pomagające choćby sprowadzić
odpowiednie przyrządy do siłowni, czy łóżka
do klubowego centrum, dopasowane dla konkretnych koszykarzy. – Nie da się zbudować

hali dla koszykarzy, siatkarzy, piłkarzy ręcznych jednocześnie. Do tego na koncerty i inne
podobne imprezy. Hala powinna powstać dla
jednej, najwyżej dwóch dyscyplin – konkluduje
zawodnik.
Bardziej scentralizowany sposób postępowania stosowany jest w Polskim Związku Pływackim, który ściśle współpracuje z architektem Czesławem Sokołowskim. – Jest naszym
ekspertem jeśli chodzi o obiekty pływackie.
Opiniuje budowy obiektów, prowadzi dokumentacje. Często pyta mnie o zdanie jak dany
problem został rozwiązany w obiektach zagranicznych – opowiada trener pływania Paweł
Słomiński.
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Najlepiej, gdy wnętrze jest jasne, ale w szarościach, co zapewnia lepszą widoczność na boisku. Na przykład w Atlas Arenie w Łodzi palety
jasne i szare są ułożone naprzemiennie. Na ich
tle bardzo dobrze widać piłkę. Świetne warunki
do gry są także w Bełchatowie, Kędzierzynie-Koźlu i Bydgoszczy.
Coraz częściej kolorystyka zyskuje też dodatkowe przeznaczenie. – Byłem kiedyś na
małym stadionie w Barakaldo w Kraju Basków
– wspomina Jan Urban. – Różnokolorowe krzesełka dawały wrażenie, przy braku kompletu
widzów, że kibiców jest znacznie więcej niż
w rzeczywistości. Ten pomysł przeniesiony został także na inne stadiony.
Tomasz Frankowski: – Na kolorystykę zwykle nie zwracam uwagi, ale jest jeden wyjątek.
Allianz Arena w Monachium robi na mnie wyjątkowe wrażenie, gdy świeci na czerwono podczas meczu Bayernu, natomiast na niebiesko
podczas gry zespołu TSV.

O formie i funkcji...
Obiekt sportowy musi być zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny. Koszykarka Daria Mieloszyńska nie ma wątpliwości: – Im lepsze są
warunki, w których wykonuje się pracę, tym
lepsze jej efekty.
Bogdan Wenta: – Ważna jest funkcjonalność:
strefy przebywania kibiców i sportowców oraz
drogi poruszania się wewnątrz hali, zwłaszcza
możliwość szybkiego przejścia na boisko.
Z zagadnieniem estetyki, ale po części także funkcji, łączy się gra kolorów. Odpowiednio
zestawiona powinna wprowadzać nie tylko
sportowców, ale i widzów w nastrój meczu, widowiska. Paweł Słomiński: – Nagromadzenie
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emocji, stresu związanego ze startem i rywalizacją jest tak wielkie, że każdy element, który
pomoże go zniwelować, jest potrzebny.
– Hala powinna robić „wielkie wrażenie”, być
agresywna w wyglądzie, żeby przychodzili do
niej kibice, zaś architektura – związana z danym regionem kraju – uważa Marcin Gortat.
– Widać różnicę dyscypliny – uśmiecha się
Piotr Gruszka. – Dla siatkarzy ważne jest, by
piłka się „nie gubiła” na tle ścian i suﬁtu. Tak
jest na przykład w Jastrzębiu Zdroju, gdzie hala
pomalowana jest w kolorach żółtym i zielonym.
Tymczasem piłka jest żółto-niebieska. To sprawia, że kolory „łączą się”, co utrudnia nam
obserwowanie piłki i precyzyjne zagrywanie.

O pojemności obiektu...
To problem uzależniony od wielu składowych:
wielkości miasta, możliwości klubu, tradycji
kibicowania danej drużynie czy dyscyplinie
sportowej, wpływających na zapełnienie widowni podczas meczów ligowych. Powstające
hale o pojemności od 1000 do 1500 kibiców są
najczęściej zbyt małe. W opinii sportowców lepsze byłyby obiekty na 2000, dające możliwość
zwiększenia pojemności poprzez system ruchomych trybun. Według Tomasza Frankowskiego
prowadzona obecnie w Polsce budowa dużych
stadionów piłkarskich jest błędem, bowiem na
większość spotkań przyjdzie maksymalnie około 20 tysięcy kibiców. Jan Urban proponuje, by
konstrukcja stadionu umożliwiała jego rozbudowę np. po kilkunastu latach. W momencie
planowania i projektowania takiego obiektu nie
można przewidzieć jak dany klub oraz zawodowa liga – wraz z marketingową oprawą (to uwaga Darii Mieloszyńskiej) – będą się rozwijały.
A przecież stadiony buduje się z zamiarem ich
wykorzystania przez kilkadziesiąt lat.
O komunikacji i szatniach...
Układ komunikacyjny powinien być czytelny,
odpowiednio przestronny, uwzględniający przemieszczanie się tysięcy kibiców w krótkim czasie oraz rozdzielający kibiców od sportowców.
– Zupełnie inaczej przyjeżdża się na stadion
gdy trzeba przejść między szpalerem kibiców,
a inaczej gdy autobus wjeżdża do środka. Wtedy zawodnicy mogą koncentrować się już tylko
na meczu – mówi Jan Urban.
Bogdan Wenta zwraca uwagę na problem
dotyczący wielu obiektów: mixed zone, czyli
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Fot. MOSiR „Bystrzyca” Lublin
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Hala Globus w Lublinie. Architektura: Arconel Ewa Nowakowska

tyzacja, można je szybko przedzielić cienką
ścianką, jest pomieszczenie dla masażysty,
są tablice magnetyczne, więc nie muszę swoich gdzieś tymczasowo zawieszać, przyklejać
plastrem. Przystosowane dla koszykarzy pomieszczenia mają wysoko podwieszone suﬁty, odpowiednie są również natryski i toalety.
Dla siatkarzy i koszykarzy wysokość pomieszczeń oraz drzwi jest problemem doświadczanym nieustannie. – I wszędzie. Właściwie
nam to już nie przeszkadza. Śmiejemy się, że
jesteśmy bardziej kulturalni, bo wchodząc lub

wychodząc zawsze się kłaniamy – humorystycznie ocenia codzienność Piotr Gruszka.
O trybunach i płycie boiska...
Sportowcy lubią rywalizację, mocny, „uskrzydlający” doping i adrenalinę. – Widziałam taką
halę we Włoszech. Nie była duża, ale wysokie
i niemal pionowe trybuny tworzyły wrażenie,
że widzowie niemal „spadają” na sportowców. Czułyśmy się jakby przytłoczone całą
tą otoczką – przypomina sobie Daria Mieloszyńska.

Fot. A. Chmielewski/Przegląd/Forum

miejsca spotkań sportowców i dziennikarzy.
Powinny być przestrzenne i wygodne, tymczasem najczęściej są tworzone w pośpiechu,
chaotycznie na czas imprezy sportowej.
– Szatnie muszą być blisko boiska, żeby
w trakcie przerwy nie tracić czasu na dojście
do nich i powrót, na przeciskanie się między
kibicami – Bożena Karkut wyraża prośbę sportowców i podaje pozytywny przykład: – Biorąc
pod uwagę połączenie funkcjonalności pomieszczeń i efektowności trybun, bardzo dobra jest hala Gdynia. W szatniach jest klima-

Paweł Słomiński
Pływanie: trener. Wiceprezes do
spraw szkoleniowych Polskiego
Związku Pływackiego oraz trener
reprezentacji Polski. Doprowadził
Otylię Jędrzejczak do tytułów mistrzyni i wicemistrzyni olimpijskiej
oraz wielu medali Mistrzostw Świata
i Europy. Ze względu na brak polskiej
bazy większość obozów szkoleniowych organizuje za granicą.
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Jan Urban
Piłka nożna: zawodnik i trener.
W barwach Górnika Zabrze – trzykrotny mistrz Polski. W latach 90.
gwiazda ligi hiszpańskiej. W Madrycie w jednym meczu strzelił
Realowi 3 bramki. Na Półwyspie
Iberyjskim spędził niemal 20 lat.
Prowadził grupy młodzieżowe
zespołu Osasuny Pampeluna oraz
pierwszą drużynę Legii Warszawa.

Daria Mieloszyńska
Koszykówka: zawodniczka. Skrzydłowa reprezentacji Polski oraz
zespołu Lotos Gdynia, do którego
przeszła niedawno z CCC Polkowice. W latach 2004-2007 studiowała i grała w USA na uczelni
University of Texas. Poznała także
akademickie obiekty. Jej ówczesny
klub Texas Longhorns dysponuje
halą na 16 tysięcy miejsc.

Bogdan Wenta
Piłka ręczna: zawodnik i trener.
Grał w czołowych klubach świata.
Jego zdjęcie – jako jedynego
Polaka – wisi w gablocie sławy
muzeum FC Barcelona. Trener
polskiej reprezentacji mężczyzn,
z którą zdobył dwa medale MŚ,
piąte miejsce na IO w Pekinie.
Obecnie z sukcesami prowadzi
także drużynę Vive Targi Kielce.
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Ukończony niedawno piłkarski stadion w Lubinie. Architektura: Mierzwa - Architekci oraz Hochtief Construction AG Sport Facilities

wszystkie okrzyki, widzi jak zachowują się piłkarze, i ma wrażenie, że niemal może dotknąć
graczy. Widzi czy był faul, czy nie. A przy tym
piłkarze także lubią, gdy publiczność jest blisko boiska – wylicza Jan Urban.
– Hala, nawet olbrzymia, powinna mieć nastrój kameralności. Oddawać klimat siatkówki.
Nie wiem dlaczego, ale bardzo dobrze nam się
gra w katowickim Spodku, choć to bardzo stary
obiekt – mówi Piotr Gruszka. – Mamy wrażenie,
że kibice uczestniczą w meczu razem z nami.
Może dlatego, że są blisko nas?

Bogdan Wenta podaje przykłady dwóch
hal, które choć są wielofunkcyjne, dają kibicom
poczucie bycia bardzo blisko centrum wydarzeń. Kölnarena jest przede wszystkim lodowiskiem, a mimo to wysuwane trybuny pomagają
przy innych dyscyplinach zespołowych stworzyć swego rodzaju „kocioł”. Westfalenhalle
w Dortmundzie, o pojemności 22 tys., posiada
tor kolarski, jednak dla potrzeb dyscyplin zespołowych jest on zakrywany trybunami.
– Z hal, w których występujemy w Polsce, niezła jest hala Globus w Lublinie. Ma dobry układ

Fot. Röben

Bogdan Wenta także zwraca uwagę na wyproﬁlowanie trybun. Hala w niemieckim Flensburgu jest zbudowana na planie czworokąta.
To powoduje, że ludzie siedzący w narożnikach wzajemnie sobie przeszkadzają. Natomiast Tomasz Frankowski, opowiadając o stadionach, zapewnia, że najbardziej lubi obiekty
jednopoziomowe, zamknięte, z masztami jupiterów w narożnikach boiska.
Aby wytworzyć właściwą atmosferę widowiska, widz musi być blisko swoich herosów,
czuć ich niemal ﬁzycznie. – Wówczas słyszy

Tomasz Frankowski
Piłka nożna: zawodnik. Jeden
z najbardziej znanych obecnie polskich napastników. W ekstraklasie
zdobył ponad 130 bramek, w reprezentacji – 10. Gra w Jagiellonii
Białystok, ale reprezentował też
m.in. Wisłę Kraków, RC Strasburg
(Francja), Nagoya Grampus Eight
(Japonia), Chicago Fire (USA),
a także kluby z Hiszpanii i Anglii.
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Bożena Karkut
Piłka ręczna: zawodniczka i trenerka. Wraz z Hypo Niderösterreich Wiedeń dwukrotnie zdobyła
Puchar Champions Leaque.
Była najlepszą strzelczynią
Mistrzostw Świata w Seulu
1990 r., wybrana najlepszą prawoskrzydłową świata. Od 2000
roku prowadzi zespół piłkarek
ręcznych Zagłębia Lubin.

Marcin Gortat
Koszykówka: zawodnik. Trzeci
Polak w najwspanialszej koszykarskiej lidze świata – NBA. Ze swoim
klubem Orlando Magic awansował
nawet do wielkiego ﬁnału tych
rozgrywek. Amerykańskie hale
i ośrodki treningowe poznaje od
2007 roku. Wcześniej występował
w niemieckim Rhein-Energie
Kolonia.

Piotr Gruszka
Siatkówka: zawodnik. Wybitny atakujący i przyjmujący. W reprezentacji
Polski występuje od 15 lat, mając
w dorobku już ponad 350 meczów.
Lista jego sukcesów jest długa. Wymienimy kilka: najlepszy atakujący
Mistrzostw Europy w 2003 r., wicemistrz świata w 2006 r., najlepszy
zawodnik ME w 2009 r., w których
zdobył z drużyną złoty medal.
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Fot. Tomasz Wlezień

Fot. ATJ Architekci
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Hala Torwar w Warszawie. Architektura (projekt przebudowy z 1997 r.):
Pracownia Autorska Projektowania Architektoniczno-Budowlanego PAB z Krakowa

pomieszczeń, szatni, nagłośnienie i oświetlenie
też są niezłe – mówi Bożena Karkut. – Nie odpowiada nam w niej tylko wysokość pierwszych
rzędów trybun, znajdujących się na wysokości
pierwszego piętra. A ponieważ w trakcie meczów nie ma też z reguły kompletu kibiców, to
brakuje również trochę atmosfery widowiska.
Daria Mieloszyńska dodaje przykład poznańskiej Areny. W niej trybuny są tak oddalone od parkietu, że kibice tracą kontakt z toczącym się meczem.
O szatniach i innych
pomieszczeniach pomocniczych...
Wszyscy nasi rozmówcy podkreślają wagę
szatni: dużych, przestrzennych, odpowiednio
wyposażonych. Tomasz Frankowski te znane
z polskich stadionów uznaje za zbyt małe. Jan
Urban wyjaśnia: – Muszą być tak zaprojektowane, żeby zawodnicy widzieli i słyszeli trenera
z każdego zakątka szatni. To bardzo ważne
w trakcie przedmeczowej odprawy. Trener powinien być odbierany nie tylko przez głos, ale
też gestykulację.
Podobne wymagania powinny spełniać pomieszczenia towarzyszące: sale do rozgrzewki
(gdzie zawodnicy się rozciągają, robią krótkie
przebieżki, starając się dobrze przygotować do
meczu), gabinety odnowy biologicznej, masażu
i ﬁzjoterapii. Marcin Gortat przytacza przykład
gabinetu masażu Orlando Magic, w którym
jednocześnie może przebywać 12 koszykarzy.
Podobne zalecenia są formułowane w przypadku obiektów pływackich. Powinny się
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Atlas Arena w Łodzi, oddana do użytku w czerwcu 2009, do niedawna
była największą halą w Polsce. Architektura: ATJ Architekci

w nich znaleźć między innymi: cool room, czyli
pomieszczenie, gdzie zawodnicy przygotowują
się bezpośrednio do startu, a także salka gimnastyczna, w której pływacy tuż przed startem
lub po zakończeniu wyścigu mogą przeprowadzić rozgrzewkę, rozciąganie, czy poćwiczyć
na specjalistycznych aparatach, adaptujących
siłę do treningu w wodzie. – Jeśli to wszystko
jest w zasięgu ręki, czyli w pomieszczeniach
dookoła basenu, plus tak zwany blok medyczny, blok odnowy biologicznej, dopiero stanowi
o tym, że pływalnia jest funkcjonalna – podsumowuje Paweł Słomiński.
O salach ćwiczeń i siłowniach...
To zagadnienie wymaga zdecydowanej poprawy. – Wielu zarządcom obiektów wydaje
się chyba, że wystarczy gdy wstawią kilka
przyrządów. A przecież tam się wylewa sporo
potu i nie mogą być to pomieszczenia o małej powierzchni i kubaturze, najczęściej bez
okien i odpowiedniej wentylacji. Niekiedy nie
mają nawet dostępu do natrysków – Bożena
Karkut wylicza listę wad. Sumując spostrzeżenia trenerki Zagłębia Lubin, a także Darii
Mieloszyńskiej, Bogdana Wenty, Tomasza
Frankowskiego i Marcina Gortata można
nakreślić wzorcową siłownię: powinna mieć
sporo ponad 100 metrów kwadratowych powierzchni. Umożliwia wówczas spokojną pracę co najmniej 20 osobom, niekiedy nawet
kilku drużynom jednocześnie. Dzięki temu
łatwiej jest zaplanować treningi bez oczekiwania na wyznaczoną porę. Ważne jest także

estetyczne wykończenie podłóg dobrej jakości wykładzinami oraz dobre nagłośnienie.
Zdaniem użytkowników to elementy wpływające na jakość ciężkiej i żmudnej pracy wykonywanej w siłowniach.
O nagłośnieniu i akustyce...
Problem akustyki można podzielić na charakterystykę samego obiektu oraz zastosowanych w nim systemów nagłośnienia. Bogdan Wenta: – Są hale tak wykonane, że już
kilka osób sprawia wrażenie, jakby było ich
znacznie więcej. W innych z kolei grupy kibiców zupełnie się „gubią”. W czasie meczów
jednak nie zauważyłem jakiś negatywnych
zjawisk.
Jan Urban: – Przez wiele lat grałem w Osasunie Pampeluna. Jej stadion jest stary, wybudowany w latach 70. ale atmosfera w czasie
meczów jest tam niesamowita. Dla porównania na Camp Nou w Barcelonie liczba widzów
przytłacza, ale trybuny są otwarte, daleko od
boiska, a dźwięki gdzieś ulatują, więc kibice
z przeciwległych trybun niemal się nie słyszą.
W polskich obiektach problemem jest złe
nagłośnienie, potęgowane w małych halach,
gdzie nadmiar dźwięków nie ma gdzie ujść.
Zawodnicy i trenerzy narzekają, że często
nie słyszą się wzajemnie, nie mogą też zrozumieć komunikatów spikera.
O oświetleniu oraz wentylacji...
Do oświetlenia nasi rozmówcy nie mieli znaczących uwag, choć zauważali różnice w roz-
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Ponad 30 tysięcy krzesełek dla kibiców będzie miał
docelowo nowy Stadion Legii Warszawa...

... widok na trzy gotowe już trybuny tego stadionu, krótko przed meczem Legii Warszawa z Arsenalem Londyn,
rozegranym 7 sierpnia 2010 r. Architektura: JSK Architekci

maitych obiektach. Za to sporo cierpkich
słów padło o wentylacji i ogrzewaniu. Według
Bożeny Karkut antypromocją polskiej piłki
ręcznej i telewizyjnych transmisji jest częste
wycieranie parkietu w trakcie meczu. – Spowodowane oczywiście złą wentylacją, niedostosowaną do wielkiego wysiłku sportowców,
jak i obecności na trybunach dużej liczby kibiców. Wpadnięcie w pełnym biegu na taką
mokrą plamę na parkiecie jest bardzo groźne
– zauważa była zawodniczka, a obecnie trenerka. Z kolei Daria Mieloszyńska przypomina
o problemie zapewnienia odpowiedniej temperatury. Zimą w wielu polskich halach jest po
prostu zimno.
Na słabą wentylację naszych pływalni
zwraca uwagę Paweł Słomiński. Najczęściej
jest w nich bardzo gorąco, duszno, parno,
więc „pot leje się po plecach”. W światowych
obiektach najwyższej klasy takich problemów
nie ma, a obieg ciepłego powietrza połączony
z jego regulacją o odpowiedniej temperaturze
zapewnia uczestnikom zawodów komfort rywalizacji i oglądania zmagań.

rekreacyjne i handlowe, hotele. Wpływa na
to nie tylko chęć podniesienia atrakcyjności
widowiska, czy samego obiektu sportowego,
ale też czynnik ekonomiczny w postaci tzw.
„kosztu krzesełka”. Obiekt sportowy powinien
na siebie zarabiać, z czym związana jest jego
wielofunkcyjność, pozwalająca organizować
także imprezy inne niż tylko sportowe. Takie
rozwiązania stosowane są coraz częściej
i sportowcom zasadniczo nie przeszkadzają.
Często nawet pomagają, bowiem skupienie
kilku funkcji w jednym miejscu eliminuje kosztowną i czasochłonną logistykę. – Jestem pod
wrażeniem obiektów w Stuttgarcie. Stadion
połączony jest w ramach kompleksu sportowego z halą i dużym sklepem sportowym,
kliniką rehabilitacyjną, a także restauracjami
– Piotr Gruszka przedstawia swoje wrażenia
z niedawnych spotkań w Lidze Światowej.
Tomasz Frankowski natomiast przypomina
o dodatkowej funkcji: wiele zachodnioeuropejskich klubów posiada na stadionach internaty dla uzdolnionej młodzieży, dzięki czemu
mieszka ona w miejscu, w którym jednocześnie trenuje.

O dodatkowej infrastrukturze...
To zagadnienie bardzo zindywidualizowane,
zależne od planów inwestora. Coraz częściej
bowiem w sportowych obiektach przeplatają
się również inne funkcje. Nie tylko przestrzenie komercyjne wykorzystywane w trakcie
zawodów, ale również w okresach pomiędzy
nimi. Są to np.: pomieszczenia klubu wraz
z muzeum, restauracje, kawiarnie, centra
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O parkingach i drogach
dojazdowych...
To zagadnienie często spychane na dalszy
plan, a przecież wpływa w równym stopniu na
odbiór widowiska przez kibiców co układ hali
lub stadionu. Miejsc parkingowych jest zbyt
mało przy wszystkich polskich obiektach. Marcin Gortat podaje, że w USA liczba tych miejsc

zbliżona jest do liczby miejsc w hali. Wynika to
z faktu, że większość kibiców porusza się prywatnymi samochodami. Tak duże parkingi są
wykorzystywane także na imprezy plenerowe,
wystawy, turnieje koszykarskie.
W Polsce ograniczeniem są oczywiście
wielkości działek oraz ﬁnanse inwestorów.
Mimo to prawdopodobnie coraz częściej trzeba będzie budować wielopoziomowe parkingi.
Tomasz Frankowski ostrzega jednak przed ich
lokowaniem pod boiskiem. – Takie rozwiązanie
zastosowano w Monaco. Murawa zawsze jest
tam w złym stanie.
***
Opinie i spostrzeżenia zgromadzone przez
redakcję Z:A potwierdzają, że doświadczenia
klasowych zawodników i trenerów mogą być
przydatne przy analizach i planowaniu rozwiązań funkcjonalnych w obiektach sportowych.
Oczywiście uwaga ta w największym stopniu
odnosi się do inwestorów, jednak i architekci
mogą zgromadzić wiele cennych wskazówek.
Możemy podać konkretne przypadki.
Działacze klubu Unibax Toruń współpracowali przy tworzeniu Motoareny. Trenerzy piłkarskiego Śląska Wrocław brali udział w konsultacjach, gdy projekt nowego stadionu uzyskał
już pozwolenie na budowę. Bożena Karkut
uczestniczyła w spotkaniu z władzami miejskimi Lubina na temat proponowanych rozwiązań w przygotowywanym projekcie hali.
Podobnych przykładów zapewne będzie coraz więcej...
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Fot. Tomasz Wlezień

studium przypadku

Obiekty(wnie) w obiektywie
Sportowe areny powstają zwykle z myślą o zawodnikach rywalizujących
w poszczególnych dyscyplinach i kibicach pragnących oglądać i dopingować
swoich idoli. Jednak w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego
nie sposób pominąć trzeciego uczestnika takiego widowiska – telewizji. O niej,
a właściwie o specyfice jej działania, również należy pamiętać przy projektowaniu
obiektów sportowych. Telewizyjny przekaz trafia do większej ilości odbiorców,
liczonej często w milionach. O tym jak przystosować obiekt do wymogów
szklanego ekranu opowiada Rafał Sory, realizator Telewizji Polskiej.
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Duża część wciąż użytkowanych polskich
obiektów sportowych powstała przed
1990 rokiem. Po tej dacie poddawano je
modernizacjom o bardzo zróżnicowanym
zakresie. Pana zdaniem uwzględniono w nich
obecność ekip telewizyjnych?
> Najczęściej to uwzględnianie ma postać
doraźnych ruchów wykonanych w celu wprowadzenia kamer TV do tych obiektów. W małych halach buduje się np. prowizoryczne
rusztowania, podesty itp. Z takich konstrukcji
jest na ogół niedobry, nienaturalny widok na
boisko. Są niskie, ustawione zbyt blisko boiska, chybotliwe. Czasem są to konstrukcje
zupełnie bezsensowne. Na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odbywają się nawet
koszykarskie rozgrywki Euroligi Kobiet, wybudowano lub zaadaptowano balkonik dla jednej
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kamery TV, do tego niesymetrycznie względem boiska. Symetrycznie wisi za to tablica
wyników. Odległość linii bocznej boiska od
ściany wynosi 2-3 m. Na tej przestrzeni muszą
się zmieścić zawodnicy, trenerzy, zawodnicy
do zmian, sędziowie, statystycy, obsługa tablic wyników, lekarz, komentator (także telewizyjny) i jeszcze kamery. A przecież nikt nikomu
nie może zasłaniać pola gry!
W Koszalinie, w hali „Gwardia”, gdzie zespół AZS rozgrywa mecze koszykarzy, zrobiono podobny balkonik, już symetrycznie
wobec boiska. Balkonik ma nawet dwa poziomy. Tyle, że na niższym poziomie operator kamery nie może się wyprostować – nad
głową ma górny poziom – musi więc siedzieć
na krzesełku, a to uniemożliwia sprawne kierowanie kamerą.

W Stargardzie Szczecińskim w 2000 roku
przebudowywano trybunę i nawet uwzględniono miejsca dla kamer. Tyle, że telewizja woli
ustawiać kamery po przeciwnej stronie boiska,
bo ma wtedy widok na nową, dużą trybunę.
Gdyby ustawiać kamery na tej nowej – w kadrze byłyby stare, płytkie trybuny z niewielką
liczbą kibiców.
W dużych halach (Torwar w Warszawie,
Hala Stulecia we Wrocławiu, Spodek w Katowicach, Olivia w Gdańsku, Arena w Poznaniu)
miejsca jest więcej, więc problem jest mniejszy. Na ogół są tam miejsca dla kamer, choć
nie są one specjalnie dedykowane. Na Torwarze na przykład jest to rodzaj loży sędziowskiej
lub VIP. W Arenie – pod pomieszczeniami technicznymi. W Gdańsku i Wrocławiu – wejścia
na górne sektory trybun. Jeśli tylko przepisy
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Hala w Gorzowie i „słynny” balkonik – dla jednej kamery TV
i niesymetryczny względem boiska

ppoż. na to pozwalają, to – w zależności od
imprezy – uzgadnia się z organizatorami miejsca ustawienia kamer i tam buduje podesty.
Czasem nad trybunami, czasem – w widowni,
zabierając miejsca kibicom. Jeśli nie ma transmisji TV, miejsca te funkcjonują w dowolny, zależny od organizatora sposób.
Ułożenie okablowania sprawia jakieś kłopoty?
> Na ogół – tak. W ścianach i stropach nie ma
przepustów na kable, a do wszystkich urządzeń
(kamery, oświetlenie, mikrofony, komputery itd.)
te kable trzeba przecież dociągnąć z zewnątrz,
z wozu transmisyjnego. W małych obiektach
wprowadza się te instalacje przez okna lub
drzwi prowadzące prosto na parkiet. Zimą widownia i zawodnicy narzekają na chłód.
W dużych halach jest trochę inaczej.
Wprawdzie nadal wciąga się kable przez drzwi
(w niewielu halach jest przepust), ale są one
tak daleko od parkietu, że zawodnicy i kibice
tego nie zauważają. Za to drogi kablowe często krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi
widzów. Na schodach, w wejściach na sektory
trybun, w poprzek korytarzy ciągną się grube
wiązki kabli. Trzeba to zabezpieczać, kleić,
podwieszać, ukrywać. To spory kłopot. A na
kilkudniowych imprezach trzeba dodatkowo
chronić obiekt, ponieważ wiele drzwi pozostaje stale otwartych.
W obiektach nowo powstających, lub
modernizowanych i unowocześnianych
w znacznie większym stopniu, warunki pracy
są lepsze?
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Hala Milenium w Kołobrzegu i „genialne” oświetlenie – seledynowe szyby
i dwa przemieszane rodzaje lamp (sodowe i rtęciowe). Efekt? W tej hali nie widać bieli

> Coraz częściej bierze się pod uwagę transmisje TV, ale tworzą się nowe problemy. Przeznaczenie tych obiektów jest uniwersalne, tzn.
buduje się hale, w których będą się odbywały
mecze zarówno siatkówki, jak i koszykówki,
piłki ręcznej i futsalu, a także imprezy rozrywkowe i handlowe. Jednak TV inaczej ustawia
kamery na każdą z transmisji. Można więc
przyjąć, że przy wielorakim przeznaczeniu hal
nie uda się uzgodnić uniwersalnego ustawienia kamer. Pojawiają się więc w halach balkoniki nad trybunami, szersze platformy wejściowe w osi boisk (tam można ustawiać kamery),
ale i tak telewizja będzie potrzebowała miejsca
w trybunach – dla najlepszego widoku danej
dyscypliny sportu, czy koncertu.
Inna kwestia to podejście inwestorów i projektantów. Spotkałem się kiedyś z prośbą
o konsultacje obiektu w momencie... kiedy
projekt budowlany był już zatwierdzony. Zbyt
późno, bo ewentualne konstrukcje dla kamer
mogą wówczas być stawiane tylko w obszarach widowni, parkietu, murawy, bieżni itd.,
zaś ingerencja np. w konstrukcję dachu jest
niemożliwa.
Na nowym basenie w Szczecinie prawdopodobnie nie uda się postawić podestów pod
kamery stacjonarne nad widownią oraz podwiesić ramp pod kamery typu Filoo czy Spider.
A przecież takie kamery, przesuwające się nad
placem gry, są coraz częściej stosowane przy
transmisjach dużych zawodów sportowych,
wpływając na atrakcyjność telewizyjnego
przekazu. Na stadionie Pogoni w Szczecinie
nie uda się postawić kamer na dachu nowego

klubowego budynku – kamery będą stały na
schodach do loży VIP. Na stadionie żużlowym
w Gorzowie Wlkp. trzeba zastosować kran kamerowy (to rodzaj wysięgnika z zamontowaną
na szczycie kamerą, a podpartego na własnym statywie; dzięki temu urządzeniu operator kamery może ﬁlmować z miejsc dla niego
niedostępnych – przyp. red.), żeby zobaczyć
cały tor jazdy zawodników. Bez kranu kamera może ﬁlmować tylko przez okno wieży sędziowskiej, więc na każdym wirażu – zamiast
zawodników – widzi okienne ramy.
Czyli projektując obiekty sportowe, na których
w przyszłości rozgrywane będą duże sportowe
widowiska, warto byłoby konsultować ich
rozwiązania z realizatorami telewizyjnych
transmisji?
> Zdecydowanie tak. Przecież w trakcie konsultacji i tak będzie zawierany kompromis,
a telewizja nie będzie traktować obiektu „na
wyłączność”. W ten sposób można uniknąć
ewidentnych wpadek, jak choćby na stadionie
lekkoatletycznym w Szczecinie, gdzie konstrukcję dachu nad widownią podparto od
przodu ﬁlarami. Kamera stojąca za widownią
i ﬁlmująca np. bieg na sto metrów, na pierwszym planie widzi ﬁlary. Dla uniknięcia takiego
widoku telewizja musi stosować niestandardowe, „dziwne” ustawienia kamer, niezgodne
z ciekawością kibica i jego przyzwyczajeniami
ukształtowanymi przez historię ﬁlmu i telewizji.
Atrakcyjność nowoczesnych konstrukcji
stadionów i hal tkwi w futurystycznych
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Podział kadru na dwie odmiennie naświetlone części (zacieniona i słoneczna) utrudnia realizację TV i sprawia,
że odbiór widowiska na ekranach telewizorów nie jest komfortowy

kształtach połączonych z symetrią
architektoniczną, co daje możliwość
bardzo dobrego widoku z każdego miejsca
na stadionie. Czy to oznacza, że równie
komfortowe warunki pracy mają ludzie
z ekip telewizyjnych?
> Piękno hal i stadionów jest ważne dla estetyki kadru telewizyjnego. Telewidzowie na
pewno mają dużo zadowolenia z oglądania
pięknej imprezy zarówno pod względem sportowym, jak i estetycznym. Realizatorzy TV też
cieszą się, gdy mogą pokazać widzom imprezę bez „omijania” brzydkich fragmentów rzeczywistości. Dla komfortu pracy ekip telewizyjnych ważna jest jednak także funkcjonalność.
Ta zdjęciowa (gdzie nie spojrzeć, to pięknie),
ale także ta użytkowa. Możliwość ustawienia
kamer na stabilnych, bezpiecznych konstrukcjach, możliwość wyizolowania kamery od
kibiców – zwłaszcza szalikowców, łatwe przemieszczanie się po obiekcie, łatwy dostęp do
toalet itd. Niestety, nie wszystkie te warunki
zależą od samego obiektu. Często zależą od
organizatorów imprezy.
Mamy w Polsce nowoczesne stadiony
i hale, w których zastosowano rozwiązania
ułatwiające pracę i poprawiające jakość
telewizyjnych relacji?
> Jako pozytywny przykład podałbym Motoarenę w Toruniu – piękny obiekt z kilkoma
gotowymi podestami pod kamery, dobrym,
bezcieniowym oświetleniem. Na tym stadionie
pięknie się ﬁlmuje. Ponadto pracę ułatwia nam
blisko położony parking dla wozów transmisyj-
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nych. Łatwe jest także przechodzenie na różne sektory widowni.
Drugi przykład to hala sportowo-widowiskowa Gdynia – ładny, funkcjonalny obiekt,
z łatwym dostępem do wszelkiej infrastruktury,
z miejscami dla kamer, przepustami na kable,
funkcjonalnym oświetleniem, konsultowanym
zresztą z przedstawicielami telewizji.
Dla kibiców ważna jest również gra kolorów.
A dla TV ma znaczenie?
> Tak, choć o gustach się nie dyskutuje. Na
pewno należy pamiętać w trakcie projektowania
o unikaniu zbyt „gęstego” mieszania kolorów.
Może się bowiem okazać, że granice poszczególnych barw, czy kształtów są porównywalne z rozdzielczością kamer. Wówczas może
wystąpić denerwujące zjawisko interferencji
linii obrazu TV. Trybuny zaczynają np. „drgać”
czerwonymi prążkami. To zjawisko zależy od
wielu czynników: samego obiektu, ustawienia
kamery, ogniskowej obiektywu. I nie da się tego
sprawdzić w fazie projektowania.
Czy w przypadku hal, wykorzystujących dostęp
słonecznego światła do wnętrza w mniejszym
stopniu niż stadiony, lokalizowanie obiektów
względem stron świata ma znaczenie?
> Dla telewizji najlepiej jest relacjonować
imprezę przy sztucznym świetle, które uniezależnia transmisję od pory dnia czy roku,
od nierównomierności światła słonecznego.
Uwalnia także od cieni lub odbić od parkietu,
czy optycznych reﬂeksów. Prawdziwym problemem dla techniki telewizyjnej jest jednak

Urządzenia TV wymagają doprowadzenia
okablowania

rozpoczynanie transmisji w dzień i kończenie
jej o zmroku. Ale życie jest życiem. Mecze piłki nożnej na przykład muszą odbywać się na
obiektach otwartych i czasem muszą odbywać się w pełnym słońcu. W trakcie niedawnych Mistrzostw Świata w RPA też mieliśmy
takie sytuacje – górna część kadru prześwietlona słońcem, dolna w głębokim cieniu. Odbiór takiego widowiska nie jest komfortowy,
wielu akcji zwyczajnie nie widać. Co do stron:
realizatorzy prawie zawsze będą ustawiali kamery „ze słońcem”, a więc od południowej lub
zachodniej strony boiska. A wracając do hal
– najlepiej zastosować okna z automatycznymi, czarnymi roletami, umieszczone wysoko
nad parkietem, nad trybunami. W czasie treningów, czy instalacji sprzętu korzysta się ze
światła dziennego, na czas zawodów – puszcza rolety i zapala światło sztuczne.
Jakie trybuny sprzyjają ﬁlmowaniu
sportowych zawodów, tzn. o jakim kącie
nachylenia, wysokie czy niskie? Jedno- czy
wielopoziomowe?
> To pytanie ma wiele aspektów i nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Łatwiej to
przekazać przebywając w konkretnym obiekcie. Z punktu widzenia kamer – lepiej jest gdy
trybuny są strome, ponieważ widownia poniżej kamery szybko „ucieka z kadru”, kibice
– nawet jeśli podniosą transparenty – nie zasłonią obiektywu i pola gry. Czy wysokie? Na
tyle wysokie, aby kamery i kibice mogli „przeczytać” taktykę gry. Warto zwrócić uwagę, że
na imprezach z małą ilością kibiców najwięcej
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W obiektach sportowych odbywają się także inne widowiska, które wymagają odmiennego przygotowania transmisji TV

Kolejne zagadnienie to odległość boiska
od trybun. Oczywiście znane są wymogi
poszczególnych związków i federacji
sportowych, ale w ich ramach stosowane są
różne wymagania mające wpływ na transmisje.
> Wielkości boisk są różne, a w zależności
od rangi imprezy oraz rodzaju dyscypliny
poszczególne federacje sportowe wskazują
minimalne odległości od linii bocznej i końcowej boiska: dla ławek rezerwowych, stolików sędziowskich, banerów reklamowych itd.
W każdym jednak przypadku kibice i główne
kamery muszą widzieć wszystkie krańcowe linie pola gry. Mała odległość trybun od boiska
będzie więc to zadanie utrudniać.
Jak rozwiązywane jest ustawienie kamer i ich
liczba oraz kwestia kątów, pod jakimi powinny
być ustawione kamery?
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> W zależności od dyscypliny i rangi imprezy.
O wymaganiach poszczególnych federacji już
mówiłem. Drugim czynnikiem jest ciekawość
kibica (telewidza), trzecim – fantazja, poczucie
estetyki, wrażliwość i sprawność zespołu realizatorów TV, czwartym, ale najważniejszym
– budżet stacji telewizyjnej.
Akustyka i nagłośnienie, oświetlenie
oraz wentylacja stadionu lub hali są
zauważalnymi problemami? Jakie negatywne
zjawiska są najbardziej nieprzyjemne
lub wręcz uniemożliwiają wybranie
określonych rozwiązań w pracy
zespołów telewizyjnych?

Czym się zajmuje realizator TV
To twórca odpowiedzialny za „przeniesienie”
imprezy sportowej, koncertu, spektaklu,
wydarzenia itp. na ekran telewizyjny. Przed
transmisją (niekiedy wiele tygodni wcześniej) spotyka się i naradza z reżyserami,
scenarzystami, redaktorami, scenografami,
organizatorami, innymi twórcami. Omawia
lub współtworzy przebieg, dramaturgię,
estetykę widowiska. Następnie planuje środki,
narzędzia techniczne potrzebne do najlepszego sﬁlmowania widowiska – ilość i rodzaj
urządzeń telewizyjnych. Konsultuje pomysły
i potrzeby realizatorów dźwięku i światła, służb
technicznych.
W czasie transmisji jest osobą „nadającą
ton” wszystkim zaangażowanym w przebieg
widowiska i transmisji telewizyjnej. Zasiada
do miksera wizji i wybiera źródło obrazu,

> W dobrym widowisku (także telewizyjnym)
wszystko musi ze sobą współgrać. Spiker
zawodów musi być dobrze słyszalny, ale nie
może przekrzykiwać. Oprawa muzyczna i animator widowni nie może zagłuszać sportowego dopingu. Komentator telewizyjny też musi
być słyszalny na tle dopingu, a nie odwrotnie.
Oświetlenie hali musi mieć odpowiednie natężenie dla poprawnej pracy kamer TV i jednocześnie równomiernie oświetlać pole gry nie
oślepiając przy tym ani zawodników, ani kamer, ani kibiców.
Tymczasem na polskich arenach sportowych właśnie oświetlenie sprawia chyba największe problemy. Nierównomierne, często

Fot. archiwum Rafała Sory

wolnych miejsc jest w dolnych rzędach trybun.
Co do poziomów: ideałem wydaje się wejście
na trybunę w połowie jej wysokości (część kibiców schodzi w dół, część wchodzi w górę).
Nikt wówczas nie pokonuje całej wysokości
trybuny, mając np. bilet w ostatnim rzędzie.
A czy to będzie jedno- czy dwupoziomowa
konstrukcja, wpłyną na to raczej gabaryty
całego obiektu i „stosunek jego powierzchni do koniecznej liczby miejsc na widowni”.
Sensownie rozwiązano to w hali Atlas Arena
w Łodzi. Z dużym przybliżeniem można powiedzieć, że poziom parkingów jest jednocześnie poziomem środka wysokości trybun. To
komfort dla kibiców. Wokół hali jest natomiast
system zjazdów z poziomu parkingów do poziomu parkietu (np. dla zawodników, karetek
pogotowia itp.).

Rafał Sory w wozie transmisyjnym (w środku)

mającego traﬁć do telewidzów. Za pomocą
środków łączności kieruje pracą operatorów kamer i operatorów innych urządzeń.
Informuje na bieżąco cały zespół twórczy
i techniczny o tym, co będzie „pokazywał”
za chwilę. W skrócie można powiedzieć, że
realizator TV odpowiada za kształt i wizerunek
każdej transmisji telewizyjnej, bądź programu
studyjnego ukazującego się na antenie. (RS)
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Stadion żużlowy w Gorzowie: meta jest dokładnie pod niebieską, środkową częścią budynku. Brakuje więc miejsca na ustawienie kamer

odbijające się od parkietu, mające pomieszaną
temperaturę barwową. Jeden z negatywnych
przykładów to hala Milenium w Kołobrzegu.
Posiada okna w dachu i nad trybunami z seledynowymi szybami. Do tego zastosowano
oświetlenie lampami sodowymi i w części rtęciowymi. Koszmar. W tej hali nie ma nic białego,
a kamery TV nie potraﬁą się zbalansować.
Ważna jest również wentylacja, bo każde
widowisko będzie słabe, gdy jego uczestnicy
będą się dusić w upale.
Na koniec zostawiliśmy kwestię liczby miejsc
parkingowych i ustawienia telewizyjnych
wozów. Czy konieczne jest przewidzenie

już na etapie projektu, że przy niektórych
wydarzeniach pracować będzie więcej
ekip telewizyjnych, z kilku stacji, albo że
jedna ekipa będzie dysponować większą
liczbą wozów obsługujących większą (niż
standardowe 4-5) liczbę kamer?
> Jest absolutnie konieczne. Coraz więcej
imprez jest efektownie i profesjonalnie pokazywanych przez telewizje. Nawet przy jednym
nadawcy tych wozów może być jednocześnie
dużo, np. trzy wozy transmisyjne wielkości
TIR, trzy wozy tzw. towarzyszące (transportowe dla transmisyjnych), kilka wozów satelitarnych wielkości busa każdy, osobowe – do
przewozu ekip technicznych i realizacyjnych.

Do tego ewentualne inne stacje telewizyjne. Wszystkim jest potrzebny prąd, do tego
w „dużej ilości” (każdy wóz po 60-100 A na
fazę), więc na etapie projektu trzeba przewidzieć „duże” przyłącze energetyczne. Należy też zwrócić uwagę, że wszystkie wozy
satelitarne muszą „widzieć” południowe niebo bez przeszkód terenowych. A więc lokalizacja parkingu od północnej strony, blisko
wysokiego obiektu jest lokalizacją najgorszą.
I jeszcze jedno: 4-5 kamer na imprezie jest
standardem raczej ekonomicznym, ja nazwałbym tę ilość minimalną.
Rozmawiał Tomasz Wlezień

REKLAMA
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Wspólna hala Gdańska i Sopotu

Tomasz Wlezień, Sebastian Osowski

Gdy 18 sierpnia o godzinie 18:00 rozpoczął się mecz siatkarskich reprezentacji Polski i Brazylii,
byliśmy jednocześnie świadkami efektownego otwarcia architektonicznego. W roli bohaterki
wieczoru – na równi z gwiazdami światowych parkietów – wystąpiła uroczyście hala Ergo Arena.
Oto pierwsza odsłona najnowszego polskiego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-widowiskowego.

J

Już na etapie planowania zapadła decyzja
wyjątkowa, bowiem porozumienie o wspólnej
inwestycji zawarły władze dwóch miast. Samorządy Gdańska i Sopotu zdecydowały się
nawet na przesunięcie swojej granicy, tak aby
przebiegała dokładnie przez geometryczny
środek powstającej hali.
Historia zamierzenia
Historia tej inwestycji rzeczywiście jest niestandardowa, a przy tym długa, bowiem jedenastoletnia – opowiada nam Aleksandra
Jeleńska z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Sopotu. – Jej początek dało podjęcie w sierpniu 1999 r. decyzji przez ówczesny Urząd
Kultury Fizycznej i Turystyki (w porozumieniu
z polskimi związkami sportowymi) o budowie
wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej.
Ogłoszony przez UKFiT konkurs ofert na zamierzenie inwestycyjne wygrała w lutym 2000
roku propozycja Gdańska i Sopotu. Już w lipcu tego samego roku władze obu miast zawarły umowę o współpracy, a w 2001 r. podpisały
porozumienie z Urzędem Kultury Fizycznej
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i Sportu oraz Samorządem Województwa Pomorskiego W 2005 r. Gdańsk i Sopot podpisały kolejne międzygminne porozumienie, na
mocy którego oba miasta są wspólnie inwestorami ponoszącymi w częściach równych
niezbędne wydatki, ale liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Sopotu.
W międzyczasie, w grudniu 2000 r. poznaliśmy zwycięzcę ogólnopolskiego otwartego
konkursu SARP na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Została nią praca
Kancelarii Inwestycyjnej Property Project Sp.
z o.o. z Warszawy (dzisiaj KiPP Projekt Sp.
z o.o.). Uroczyste rozpoczęcie budowy nastąpiło 31 marca 2006 roku. Pierwszy mecz 18
sierpnia 2010 roku.
Wielofunkcyjność obiektu
Hala znajduje się na obszarze zurbanizowanego pasa nadmorskiego, w odległości 800 metrów od linii brzegu Bałtyku. Taka lokalizacja
miała znaczenie także dla optymalizacji dojazdu środkami transportu publicznego oraz
indywidualnego.

Obiekt składa się z hali głównej oraz pomocniczej sali sportowej. Umożliwia organizowanie imprez sportowych najwyższej rangi
w większości dyscyplin halowych (np. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, hokej, tenis,
tenis stołowy, badminton, jeździectwo, sporty walki i lekka atletyka). Przystosowany jest
również do organizacji koncertów, spektakli
teatralnych i operowych, seansów ﬁlmowych,
kongresów, wystaw i targów.
Bryła hali głównej złożona jest z dwóch
części. Pierwszą jest masywna, żelbetowa
baza częściowo ukryta w ziemi i mieszcząca
dwa najniższe poziomy obiektu. Druga, to bryła nadziemna o formie walca ubranego w lekkie ściany osłonowe ze stalowym szkieletem
pokrytym perforowanymi blachami tytanowo-cynkowymi. Dach przekryto blachą fałdową.
Konstrukcja i obudowa hali głównej
Halę główną zaprojektowano w konstrukcji
żelbetowej, w układzie płytowo-słupowościennym. Ściany nośne stanowią usztywnienie konstrukcji pełniąc jednocześnie funkcję
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Zwycięstwo polskiej
reprezentacji siatkarzy 3:2
nad Brazylią zainaugurowało
działalność Ergo Areny
(mecz towarzyski, 18.08.2010)

Cztery żelbetowe pylony, w których zlokalizowano także windy i sanitariaty,
stanowią oparcie dla stalowych, przestrzennych kratownic dachu

przegród. Konstrukcję widowni stanowi nośna
płyta żelbetowa oparta na ścianach, słupach
i podciągach.
– Elementy żelbetowe wykonywane były
jako monolity wylewane na budowie. Skomplikowana konstrukcja nie pozwalała na prefabrykację tych elementów – wyjaśnia Bartosz
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Kazimierczak, kierownik budowy (Budimex
Dromex SA). – Hala ma plan koła i bardzo
dużo elementów jest wykonanych w łuku. Wymagało to wysokiego reżimu wykonawczego.
Dach hali głównej, oparty na 4 pylonach,
zrealizowano w układzie przestrzennych kratownic stalowych. Pylony posadowione są na

Przygotowanie specyﬁkacji wymagało
dużej precyzji i wiedzy inżynierskiej. Dzięki
programowi POIMU, służącemu do optymalizacji blach dachowych, opracowana przez nas
specyﬁkacja potwierdziła dobór grubości blach
i ograniczyła ich odpady. Na tej podstawie wykonaliśmy także rysunki warsztatowe rozmieszczenia arkuszy blach. Nasz doradca techniczny
był w stałym kontakcie z generalnym wykonawcą
w zakresie akceptacji dokumentacji oraz koordynacji dostaw materiałów.
Dla lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego
blachy dachowe pokryto powłoką poliestrową

fundamentach palowych, natomiast pozostała
część obiektu na monolitycznej, żelbetowej
płycie fundamentowej.
– Tak specyﬁczna konstrukcja (szczególnie stalowa struktura dachu), nie występuje
w przypadku innej hali w Polsce – dodaje Bartosz Kazimierczak. – Do stalowej konstrukcji

Z:A _PYTANIE DO EKSPERTA

Ze względu na wymagania akustyczne dach
Ergo Areny wykonano z perforowanej blachy
trapezowej. Czy osłabienie blachy przez
perforację nie powoduje problemów z jej
nośnością przy tak dużych rozpiętościach?
Rzeczywiście, dachowe blachy nośne zaproponowaliśmy jako perforowane właśnie ze względu na
korzystny wskaźnik pochłaniania dźwięku. Dzięki
wcześniejszym doświadczeniom Ruukki z realizacji
obiektów sportowych w Polsce i Europie perforacja
nie stanowiła dla nas problemu ponieważ użyliśmy
blach T 118-63L-615 o specjalnym proﬁlowaniu
trapezu oraz wyższym gatunku stali.

Główne elementy konstrukcji dachu to cztery przestrzenne wiązary kratowe, rozpięte
między pylonami. Wiązary wypełniające ułożone są w 9 osiach, tworząc tzw. ruszt konstrukcyjny

o grubości 25 μm w kolorze ciemnoszarym. Taką kolorystykę uzgodniliśmy z biurem architektonicznym.
Na budowę Ergo Areny dostarczyliśmy również
płyty warstwowe SPB 120 W oraz SPB 100 W do
obudowy kanałów i maszynowni wentylacyjnych.
Do ich zabezpieczenia użyto specjalnej powłoki
PVDF 35 μm. Powłoki lakiernicze blach dachowych
i płyt warstwowych ściśle odpowiadały kategoriom
korozyjności określonym przez projektanta.
> Adam Myśliwiec
Architectural products sales manager
Ruukki Polska Sp. z o.o.
adam.mysliwiec@ruukki.com
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Elewację wykonano jako lekkie ściany osłonowe ze stalowym szkieletem pokrytym
perforowanymi blachami tytanowo-cynkowymi

dachu można podwiesić znaczne obciążenia
(np. sceny podczas koncertów rockowych).
Elementy dachu były montowane przez największe dźwigi samojezdne występujące
w Polsce, które wjeżdżały na środek hali przez
otwór technologiczny w części trybun.
Warto dodać, że na stałe podwieszony pod
dachem pomost spełnia funkcję konstrukcji
umożliwiającej montaż dekoracji oraz elementów regulujących tło akustyczne hali.
Rozkład kondygnacji
Kondygnacja 1: dostępna z wejść znajdujących się na osi wschód-zachód. Od zachodu – wejście główne dla widzów. Wejścia od strony wschodniej dostępne są dla:
zawodników i artystów, mediów, personelu
i obsługi. Ponadto – wjazd dla TIR-ów i rampa dostawcza,
Kondygnacja 2: działalność komercyjna
(usługi, sklepy itp),
Kondygnacja 3: foyer – hole wejściowe dla
widzów, recepcja główna, powierzchnie
handlowe,
Kondygnacja 4: dwa zespoły lóż prezydenckich, powierzchnie gastronomiczne,
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Pod dachem podwieszono centralny kosz teletechniczny, widoczne są także
trapezowe (perforowane) blachy dachowe

kabina projekcyjna kinowa dla hali głównej,
wielofunkcyjne sale komercyjne,
Kondygnacja 5: dwa symetryczne foyer dla
widzów, w osi północ-południe,
Kondygnacja 6: wielofunkcyjne sale restauracyjne, przestrzenie techniczne,
Kondygnacja 7: zaplecza administracyjne
restauracji, pomieszczenia techniczne. Komunikacja techniczna dla obsługi imprez,
z obejściem technicznym wokół hali na górnym poziomie. Podwieszony do głównego
dachu kosz centralny teletechniczny.
Komunikacja wewnętrzna
Obiekt hali wyposażono w 17 wind: 8 wind
panoramicznych 14-osobowych, 4 towarowo-osobowe windy gastronomiczne, 2 windy
towarowe, 2 windy osobowo-towarowe oraz
jedną windę zewnętrzną.
Komunikację zaprojektowano tak, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp
do wszystkich poziomów, przestrzeni i pomieszczeń publicznych. Przewidziano również
standardowe rozwiązania umożliwiające poruszanie się i korzystanie z obiektu przez osoby
niewidzące bądź słabo widzące.

ERGO ARENA GDAŃSK SOPOT
Inwestor: Wydział Inwestycji Wielofunkcyjna
Hala Sportowo-Widowiskowa z ramienia
Urzędu Miasta Sopotu
Nadzór inwestorski:
Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
Architektura: KiPP Projekt Sp. z o.o.
szef zespołu autorskiego: Jacek Pleskacz
zespół: Adrian Górecki, Wojciech Górecki,
Marcin Szczesiuk, Monika Wilczek-Pieniak
Generalny wykonawca: Hydrobudowa SA
– I etap, Budimex Dromex SA – etapy II i III
Całkowita wartość przedsięwzięcia:
346,1 mln zł

Kubatura: 389 132,53 m3
Wymiary zewnętrzne: 214x180 m
Wysokość: 30,73 m
Powierzchnia zabudowy: 20 433,9 m2
Powierzchnia całkowita: 54 169,62 m2
Powierzchnia netto: 42 840,2 m2
Liczba miejsc siedzących:
od 5100 do 11 100
Liczba miejsc siedzących i stojących:
od 5100 do 15 000
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System Yawal Sun Protection
Najlepszą rekomendacją dla innowacyjnych produktów budowlanych jest praktyka, czyli zastosowania
na konkretnych inwestycjach. Z przyjemnością przedstawiamy Yawal Sun Protection – nasz najnowszy system
ochrony przeciwsłonecznej, zainstalowany w nowo zbudowanej fabryce ﬁrmy ABB w Aleksandrowie Łódzkim.

R

Realizacja w Aleksandrowie Łódzkim jest przykładem

dynku, przy równoczesnej dbałości o koszty (czyli

efekt całkowitego zaciemnienia pomieszczenia

dobrej współpracy systemodawcy stolarki aluminio-

o oszczędność energii elektrycznej).

(np. sala konferencyjna).

wej (YAWAL, Herby) oraz ﬁrmy wykonawczej, odpowiadającej za jej montaż (ARTON, Częstochowa).

Należy także pamiętać, że zamontowane na ele-

Żaluzje fasadowe

wacji budynku konstrukcje przeciwsłoneczne (np.

Instalowane na elewacji budynku, bądź też bez-

W obiekcie zastosowano system fasadowy FA

typu łamacze światła) wzbogacają bryłę budynku,

pośrednio montowane na oknach konstrukcje

50, do którego zamocowano łamacze światła w wer-

co czyni go znacznie bardziej atrakcyjnym architek-

lamelowe. Istnieje możliwość ich montażu na

sji stałej i ruchomej (Yawal Sun Protection). Na inwe-

tonicznie.

wieszakach systemowych bądź też w specjalnej

stycji korzystano także z systemów PBI 40 i TM62

Wreszcie, ważnym aspektem decydującym o sto-

ramie. Wyroby te stosuje się w celu ograniczenia

sowaniu na elewacjach konstrukcji typu Yawal Sun

dostępu do wnętrza budynku nadmiaru światła,

Do wykonania łamaczy światła zastosowane zo-

Protection jest fakt, że budynek na którym w odpo-

ale też jako elementy maskujące urządzenia tech-

stały proﬁle soczewkowe o szerokości 240 mm. Cała

wiedni sposób zainstalowano taki element, wyróżnia

niczne (klimatyzatory itp.).

konstrukcja połączona jest z systemem sterującym

się wizualnie na tle innych.

(ścianki działowe, okna i drzwi).

pozwalającym na niezależne użytkowanie poszcze-

Kolejnym krokiem w rozwoju tego typu produktów

gólnych segmentów lameli. Oprócz tego na fasa-

Aktualnie system Yawal Sun Protection można po-

dzie umieszczone są tzw. czujniki natężenia światła

dzielić na trzy zasadnicze grupy:

jest umieszczanie na lamelach ogniw fotowoltaicznych które nie tylko ograniczają koszty klimatyzacji

słonecznego, połączone z systemem sterującym

Łamacze światła – wersja stała

ale same generują tanią energię elektryczną.

lamelami. Przekroczenie zadanej wartości natężenia

Przez nazwę łamacze światła rozumiemy malo-

Firma YAWAL S.A. jest jednym z czołowych pol-

światła powoduje automatyczne przestawienie lameli

wane proszkowo proﬁle aluminiowe o przekroju

skich dostawców aluminiowych systemów architek-

soczewkowych, dając ograniczenie dopływu światła

soczewki zamontowane na fasadzie lub elewa-

tonicznych dla budownictwa, dlatego nasza oferta

do wnętrza budynku.

cji budynku za pomocą systemowych słupków

ulega ciągłemu rozwojowi. Wraz z naszymi Klientami,

Prezentowana realizacja doskonale wpisuje się

i wsporników. Proﬁle te mogą być zainstalowane

Architektami i Inwestorami wdrażamy nowe rozwiąza-

w istniejącą obecnie na rynku tendencję, aby urzą-

pod różnymi kątami w stosunku do kąta padania

nia. Uczestniczymy w procesie tworzenia od momentu

dzenia i instalacje funkcjonujące w budynku tworzyły

światła, w zależności od wymagania użytkownika.

projektu technicznego, poprzez wytłoczenie i pomalo-

zintegrowany system pozwalający na zapewnienie

Łamacze światła – wersja ruchoma

wanie proﬁli aluminiowych aż do uzyskania końcowe-

optymalnych warunków pracy ludzi wewnątrz bu-

Ruchome łamacze światła to rozwiązanie bar-

go produktu zgodnego z oczekiwaniami Klientów.

dziej zaawansowane w stosunku do wersji stałej.
Pozwala dowolnie sterować położeniem proﬁli
osłonowych. Ruch lameli realizowany jest za
pomocą odpowiednio zamontowanych silników
liniowych współpracujących z różnego typu urządzeniami sterującymi. Odpowiednie rozmieszczenie łamaczy światła na konstrukcji wsporczej
daje możliwość uzyskania kurtyny, która daje
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YAWAL S.A.
ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, woj. śląskie
tel. +48 34 352 88 00, fax +48 34 357 41 42
e-mail: yawal@yawal.com, www.yawal.com
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18 dołków na 80 hektarach.
O projektowaniu pól golfowych
Bartosz Wokan

Prawidłowo zaprojektowane pole golfowe daje możliwość uprawiania ciekawej dyscypliny
sportowej w atrakcyjnym otoczeniu przyrody. Jednak stworzenie takiego miejsca jest wbrew
pozorom zadaniem niezwykle wymagającym, a konsekwencje błędów popełnianych
w fazie projektu mogą być odczuwane przez wiele kolejnych lat.
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P

Przed przystąpieniem do sporządzania projektu pola golfowego konieczne jest wybranie odpowiedniej lokalizacji. Takie 18-dołkowe, klasy
mistrzowskiej, wymaga co najmniej 60 ha,
jednak optymalną powierzchnią jest 80 ha.
Najlepiej, jeśli obszar ten jest scalony i ma
dobry dostęp do wody. To bowiem wiąże się
z późniejszym nawadnianiem, które z kolei ma
wpływ na właściwą pielęgnację i jakość pola.
Niedaleko, na nieużytkach
Bardzo często użytkownicy pól golfowych dają
im wysokie oceny z powodu interesującego
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i relaksującego otoczenia (tzw. landscaping).
Warto jednak pamiętać, że uroki przyrody nie
zawsze muszą iść w parze z jakością pola
i panującymi na nim warunkami. Na świecie
jest wiele doskonałych przykładów pól powstałych w centrach miast, w środowisku zurbanizowanym – np. GC Wienerberg w Wiedniu
czy publiczne pole w New Bedford w Stanach
Zjednoczonych.
Wybierając lokalizację warto zadbać także,
aby odległość od miasta nie była zbyt duża
i wyjazd na partyjkę golfa nie wiązał się dla
gracza z wielogodzinną podróżą.

Wreszcie jakość gruntów. Wbrew pozorom
jest to kryterium, które powinno być brane pod
uwagę jako jedno z ostatnich. Dlaczego?
– Pod pola golfowe przeznaczane są najczęściej najgorsze nieużytki i tereny zdegradowane – tłumaczy Krzysztof Drab, Golf Course Superintendent (kierownik ds. utrzymania
pola) w GC Rosa. – Zakłada się, że elementy
pola, jak green, tee a niekiedy nawet fairway
są sztucznie tworzone z materiałów przywiezionych, dobrej jakości. Tak było u nas w
Konopiskach, ale także w Kunetickiej Horze
w Czechach. Tam pole założono na 40-letnim
składowisku lotnych popiołów.
Rosa Golf Private Club to o tyle dobry przykład, że część naszych czytelników będzie mogła obejrzeć to pole na żywo 9 października
podczas I Mistrzostw Polski Architektów w Golﬁe
(patrz zaproszenie na str. 73). Konopiska położone są 14 kilometrów od centrum Częstochowy.
O wyborze tej lokalizacji zadecydowała przede
wszystkim dostępność scalonego kawałka ziemi (nieużytków) o powierzchni 80 ha, położonego blisko miasta, z dobrym dojazdem.
Plan główny...
Najwłaściwszą metodą postępowania przy
projektowaniu pola golfowego, z punktu widzenia ekologii, jest dostosowanie go do naturalnego krajobrazu. Jednak fakt, że najczęściej zagospodarowuje się dla golﬁstów tereny
mało atrakcyjne lub zniszczone powoduje, że
duża ingerencja człowieka okazuje się nie tylko
wskazana, ale wręcz konieczna. Należy jednak
pamiętać, że stworzenie 80 hektarów sztucznego krajobrazu wymaga niezwykłej rozwagi.
Od niej zależy czy pole będzie dobrze funkcjonować, czy też przez błędnie zbudowany ekosystem ulegnie powolnej destrukcji.
Pierwszy plan pola golfowego jest określany jako Master Plan. To poglądowe rozrysowanie przebiegu wszystkich 18 dołków. Muszą
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być na nim pokazane elementy pola, takie jak
green, tee, fairway, driving range, putting green
czy chipping green, a także zbiorniki wodne,
strumienie, ścieżki, planowane nasadzenia itd.
Bardzo ważne jest takie rozłożenie dołków,
aby tee 1, green 9, tee 10 i ﬁnałowy green 18
znajdowały się w jednej streﬁe, najlepiej w pobliżu domu klubowego i driving range’u (obszar ćwiczeń). Ułatwia to potem funkcjonowanie pola.
...i plany szczegółowe
Po zaakceptowaniu przez inwestora pierwszego planu, przygotowywane są szczegółowe plany wykonawcze. Na początek top soil
stripping (dotyczy ściągnięcia i składowania
wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu) i cut
& ﬁll (określa jak zostaną przesunięte i ewentualnie dowiezione na określone miejsca masy
ziemi). Kolejne plany dotyczą drenaży, nawodnienia, modelowania (tzw. plan shaping), obsiewów i nasadzeń. Zwykle dla każdego dołka
tworzy się plan ogólny i szczegółowy.
Zawodowcy i projektanci
Sporządzaniem projektów pól golfowych zajmują się architekci krajobrazu o specjalności
pola golfowe. Jednak bardzo często opracowują je utytułowani gracze zawodowi (np.
Jack Nicklaus czy Garry Player), którzy nadają
polu styl i charakter, a inżynierom z biur technicznych pozostawiają rozrysowanie planów.
– Pole w Konopiskach zaprojektował austriacki architekt Hans Georg Erhardt, który prowadzi własną pracownię Golf & Land Design
– mówi Krzysztof Drab. – Był on obecny przy
wszystkich etapach projektowania i budowy
pola, aż do momentu oddania go do użytku.
Kosztowna niwelacja
Kształtowanie terenu to jeden z droższych
i najdłużej trwających elementów budowy pola
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golfowego, oczywiście uzależniony od projektu. Niwelację przeprowadza się na podstawie
planów top soil stripping i cut & ﬁll. Najsprawniej niweluje się przy użyciu ciężkiego sprzętu:
dozerów (np. Cat D5, D6 z ruchomymi lemieszami), 15-20-tonowych koparek z ruchomymi
łyżkami i 25-30-tonowych wozideł.
Aby widokowo uatrakcyjnić pole pod Częstochową, ale także aby uzyskać odpowiednią ilość materiału, wykopano ok. 14 ha jezior.
Z wykopów pozyskano prawie 450 tysięcy m3
ziemi, co w połączeniu z przemieszczeniem
warstwy uprawnej oraz podłoża na green
i tee, dało niebagatelną sumę 1 miliona m3.
Wszystkie jeziorka połączono systemem rur
i przepustów, co spowodowało, że woda jest
w ciągłym ruchu mającym wpływ na jej jakość
i klarowność.
Trawa to podstawa
Zielony dywan pod stopami graczy to element
najczęściej kojarzony z golfem. Dlatego wysiew trawy i jej utrzymanie to kluczowe działania w funkcjonowaniu każdego pola. Na
określonych obszarach sieje się różne gatunki trawy.
Na greeny najpopularniejsze są obecnie
trawy rodzaju Agrostis sp. (marki handlowe
to L93, A4, G6, T-1), których cechą charakterystyczną jest intensywny, wręcz agresywny
wzrost, tolerancja na bardzo niskie koszenie,
choroby grzybowe oraz stres wysokich temperatur. Green powinien być koszony codziennie na wysokość ok. 3 mm.
Na tee (koszenie 3 razy na tydzień) często
stosowane są mieszanki szybko regenerujące się, przystosowane do niskiego 10-12 mm
koszenia. Wreszcie na fairway (koszony 2-3
razy w tygodniu) zaleca się mieszanki odmian
o źdźbłach sprężystych, odpornych na deptanie i niskie koszenie 15-20 mm. Na świecie
istnieją pola zasiane w całości czystą Agrostis

sp., ale są bardzo kosztowne w utrzymaniu.
Trawa wymaga licznych zabiegów pielęgnacyjnych – koszenie zostało już wspomniane,
oprócz tego stosuje się top dressing (piaskowanie), aerację (napowietrzanie murawy),
nawożenie i nawadnianie. W Konopiskach ten
ostatni zabieg wykonuje system komputerowy,
który obsługuje 1400 zraszaczy połączonych
50 kilometrami rur.
Nie tylko dołki
Projektując pole nie można zapomnieć o infrastrukturze. Głównym jej elementem jest
dom klubowy z recepcją, barem, restauracją,
szatniami dla klubowiczów i gości, sklepikiem
golfowym i wózkownią. Ważnym miejscem jest
także driving range, zadaszony obszar gdzie
można ćwiczyć uderzenia, i wreszcie zaplecze działania greenkeepera (osoby odpowiedzialnej za pielęgnację pola), czyli garaże na
maszyny, magazyny, socjalne pomieszczenia
obsługi pola.
Widoki też ważne
Wreszcie na koniec landscaping na polu golfowym – również bardzo istotny, szczególnie,
gdy powstaje ono na obszarze nieużytków lub
w miejscu, gdzie brak jakichkolwiek atrakcyjnych roślin, strumieni czy skał. Nasadzenia
mają wtedy charakter widokowy, ale także
strategiczny. Oddzielają strefy gry, chronią
przed lecącymi w niekontrolowany sposób piłkami, są punktami kierunkowymi dla graczy.
Na polu bardzo często są jeziorka i strumienie,
konieczne mostki i murki-obrzeża, palisady.
Te elementy najczęściej projektuje architekt
pola, chociaż zależą od gustu i smaku inwestora. Materiał to zwykle naturalny kamień,
otoczaki i drewno. Głównie dębina.
Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy Krzysztofowi Drabowi
z GC Rosa.

Z : A _ 04 _ 2010

technika w architekturze

Fore*
na greenie!
Bartosz Wokan

Na świecie grają w niego miliony,
w Polsce wciąż jest sportem
elitarnym. Aby go uprawiać, potrzebne
jest odpowiednie ubranie, kij, piłka
i... pole. Dla tych, którzy chcieliby
bądź planują rozpocząć przygodę
Fot. Rosa GPC

z golfem, zebraliśmy garść informacji
o tej ciekawej, ale wciąż jeszcze mało
znanej nad Wisłą dyscyplinie.

O

Obecnie najwięcej osób gra w golfa w Stanach Zjednoczonych Ameryki (ok. 50 mln).
Z krajów europejskich w czołówce są Niemcy
(4 mln) i Hiszpania (3 mln). W Polsce golﬁści
to wciąż nieliczna grupa – w Polskim Związku
Golfa jest zarejestrowanych ok. 2500 osób.
Dla porównania u naszych południowych sąsiadów Czechów gra 80 tys. osób. Skąd taka
dysproporcja? W okresie międzywojennym
nad Wisłą golf rozwijał się w sposób zadowalający. Mieliśmy kilka pól, m.in. w Warszawie,
Łańcucie i Siemianowicach. Jednak komunistycznym władzom uderzanie piłeczki kijem
za bardzo kojarzyło się z burżuazyjną, arystokratyczną rozrywką. Pola zaorano i o golﬁe przez kolejne prawie pół wieku nie było
mowy. Natomiast Czesi nie zniszczyli swoich
zabytkowych pól. Przetrwały ponad stuletnie
miejsca gry w Karlovych Varach i Mariańskich Łaźniach. Nie można tam było mówić
o rozwoju golfa, ale nadal istniał w społecznej
świadomości. To bardzo pomogło.

Zasady i pole
Gra w golfa polega na umieszczeniu piłeczki
w dołku jak najmniejszą liczbą uderzeń (par).
Odbywa się na specjalnym polu golfowym,
które może się składać z 9 lub 18 dołków.
Pola to miejsca bardzo piękne, podobne trochę do parków, z bardzo urozmaiconym krajobrazem.
Dołek to nie tylko określenie wgłębienia
w ziemi, ale także obszaru (toru) między tee
(miejscem, z którego wybija się piłkę) a dołkiem. Każdy tor składa się z kilku obszarów
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– tee jest przeważnie podwyższone, piłkę wybija się po ustawieniu na kołku tee zwanym
też grzybkiem. Dołek znajduje się na obszarze zwanym green – tam trawa jest najkrótsza i najstaranniej pielęgnowana. Między tee
a greenem jest przestrzeń pośrednia (tzw.
fairway) – to tutaj znajdują się przeważnie „pułapki” – roślinność, zbiorniki wodne, rowy, doły
z piaskiem. Na obrzeżach fairway’a trawa jest
nieco wyższa, ten obszar nazywamy rough.
Ubiór i kije
Aby zacząć grę, należy zaopatrzyć się w odpowiedni strój i kije. Na ubiór golﬁsty składają
się długie spodnie z paskiem (ale nie dżinsy
czy dresy!), koszulka z krótkimi rękawami
i kołnierzykiem, specjalne buty (przypominają
eleganckie półbuty, ale są wyposażone w kolce, tzw. spikes, które uniemożliwiają ślizganie
się na trawie) i rękawiczka.
Kije golfowe różnią się między sobą kątem nachylenia główki, długością kija i wagą.
Dzieli się je na cztery rodzaje. Dwa najważniejsze to wood (drewniane o najmniejszej wadze, stosowane przy długich lotach piłki) i iron
(żelazne, cięższe). Oprócz nich wyróżniamy
jeszcze wedges (kliny, to pododmiana ironów
służąca do uderzeń krótkich i trudnych) oraz
puttery (stosowane na greenie do precyzyjnych uderzeń).
Dla początkujących
Rozpoczynając przygodę z golfem najlepiej
skorzystać z pomocy trenera. Oczywiście
można próbować samemu, ale jest to dyscy-

plina, w której technika kształtowała się 500 lat
i trudno ją opanować w pojedynkę. Poza tym
istnieje ryzyko, że w pewnym momencie coś
pójdzie nie tak i nie będziemy w stanie „ruszyć” dalej. Sprzęt do golfa to wydatek rzędu
1000 zł. Górna granica wydatków jest trudniejsza do ustalenia. Można wydać i 10 tys. zł.
Zielona Karta
Aby zagrać na polu golfowym nie wystarczy
jednak sprzęt i podstawowe umiejętności.
Trzeba je jeszcze potwierdzić tzw. Zieloną
Kartą. Jest to dokument otrzymywany po zdaniu egzaminu, którego kryteria zostały opracowane przez PZG. Składa się on z części
teoretycznej i praktycznej. Można go zdać na
każdym polu golfowym. W części teoretycznej
należy wykazać się znajomością zasad gry
i etykiety na polu. Praktyczna sprawdza umiejętność gry – gra się cztery dołki, najgorszy
można skreślić, a pozostałe trzeba zaliczyć na
podwójny par (jeżeli np. dołek oznaczony jest
jako par 4, to trzeba go zaliczyć w 8 uderzeniach). Koszt takiego egzaminu to ok. 150 zł.
***
– To jest naprawdę atrakcyjna gra – opowiada Fred Kos, trener golfa na polu Rosa w Konopiskach. – I na świecie wcale nie kojarzy
się tylko ze sposobem załatwiania interesów
i sportem dla milionerów. Gra w nią 100 milionów ludzi.
* Fore! – międzynarodowy okrzyk ostrzegawczy golﬁstów. Używany, gdy
uderzona przez gracza piłka może stanowić zagrożenie dla innych.
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RYS 1. Przykładowe ortofotoplany elewacji, wielkość piksela 4 mm

Laserowa inwentaryzacja 3D
Marek Baścik

Pojawienie się technologii cyfrowych, najpierw fotogrametrii a następnie skanowania laserowego,
usprawniło proces tworzenia dokumentacji projektowej. Znacznie zwiększyło jej dokładność,
i jednocześnie – co również istotne – pozwoliło na wierną wizualizację obiektów. Wykonując jeden
pomiar lub skan, otrzymujemy w bardzo krótkim czasie olbrzymią ilość informacji. Dzięki nowym,
multimedialnym technikom skanowanie nabiera również szczególnego znaczenia w promocji zabytków.

N

Niniejszy artykuł ma za zadanie zaprezentować oraz usystematyzować wiedzę z zakresu
skanowania laserowego 3D. Zakładając, iż poruszana tematyka nie jest w ogóle znana czytelnikowi, zaprezentujemy na początek rodzaje
skanerów uszeregowane według zasady działania. Następnie opisana zostanie technologia
skanowania oraz przykłady zastosowania tej
techniki pomiarowej w architekturze.
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Skanery i ich rodzaje
Skaner 3D jest urządzeniem, które wykonuje
automatycznie pomiar określonego obiektu
lub terenu z prędkością kilku tysięcy punktów
na sekundę, uzyskując wyniki w czasie rzeczywistym w postaci trzech współrzędnych. Dodatkowo każdy pomierzony punkt jest wzbogacony o intensywność (nazywaną „czwartym
wymiarem”). Parametr ten jest zależny od siły

odbicia promienia laserowego od skanowanej
powierzchni, a jego wprowadzenie pozwala
stworzyć pewne złudzenie tekstury, wydatnie
wspomagając obróbkę oraz interpretację danych. Zbiór zeskanowanych punktów (często
wielomilionowy) nazywamy chmurą punktów.
Do zastosowań w architekturze najczęściej
używa się skanerów średniego zasięgu, które
można podzielić na dwa rodzaje:
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RYS. 2. Ortogonalny widok części elewacji oraz jego wektoryzacja,
widok w kolorze intensywności odbitego sygnału

Skanery fazowe
• pomiar długości odbywa się za pomocą
porównania różnic fazowych fali lasera,
• stosunkowo szybkie działanie, nawet do
kilkudziesięciu tysięcy punktów na sekundę,
• maksymalne osiągane odległości to
około 80 m.
Skanery impulsowe
• pomiar odległości na zasadzie pomiaru
czasu przelotu wiązki lasera,
• wolniejszy pomiar,
• większy zasięg pomiaru, nawet do kilku
kilometrów.
Warto jednak wspomnieć, iż dzięki szybkiemu
rozwojowi tej branży powstał skaner impulsowy Riegl VZ-400, który dorównuje szybkością
pomiaru urządzeniom fazowym.
Technologia skanowania
Rejestracja. Pomiary obiektów zwykle wykonuje się z wielu stanowisk. Aby uzyskać pełną
chmurę punktów, konieczna jest transforma-
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RYS. 3. Ortogonalny widok części elewacji oraz jego wektoryzacja,
widok hipsometryczny

cja danych z poszczególnych stanowisk do
jednego układu współrzędnych. Proces ten
nazywany jest rejestracją skanów. Oprogramowanie producentów skanerów najczęściej
pozwala na łączenie skanów w jedną całość
na podstawie wskazań punktów charakterystycznych lub tarcz rozmieszczonych na
skanowanym obiekcie (w przypadku zastosowania tarcz warunkiem koniecznym jest ich
widoczność na sąsiadujących skanach).
W przypadku gdy konieczne jest wykonanie większej liczby stanowisk, a ich geometria
(rozmieszczenie) pokrywa większy obszar,
dla uzyskania satysfakcjonujących dokładności konieczna jest integracja skanowania
i pomiarów punktów kontrolnych za pomocą
precyzyjnego instrumentu geodezyjnego. Pomiar geodezyjny jest następnie wyrównywany w odpowiednich programach, a uzyskane
w ten sposób współrzędne punktów wykorzystujemy podczas rejestracji.
Dokładności. Pomiary 3D o zasięgu do
400-500 m osiągają dokładność pojedynczego pomiaru na poziomie kilku milimetrów.

Uśredniając pomiar wielu punktów z jednego
stanowiska, dokładność odwzorowania przestrzeni może być nawet większa. Finalna dokładność chmury punktów zależy głównie od
jakości pomiaru, wyrównania pomiaru punktów kontrolnych oraz samej rejestracji skanów. Jeśli wszystkie etapy pomiaru zostały
wykonane poprawnie, możemy spodziewać
się maksymalnego błędu połączonej chmury
punktów na poziomie 5 mm.
Metodologia pomiaru. Zależna jest od założeń projektowych: wymaganej dokładności, szczegółowości opracowania oraz – co
najistotniejsze – odpowiedzi na pytania jaki
produkt końcowy chcemy uzyskać oraz jakim celom ma on służyć? Biorąc pod uwagę
wszystkie wymienione czynniki, dobieramy
odpowiednio liczbę i lokalizację stanowisk
skanera oraz rozdzielczość skanowania.
Optymalny wybór gęstości pomiaru jest bardzo istotny. Nadmierna ilość danych, szczególnie ze skanerów fazowych, może znacząco wydłużyć czas spędzony przy łączeniu
oraz dalszej obróbce skanów.
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RYS. 4 Trójwymiarowy widok budynku w kolorze intensywności odbitego sygnału oraz efekty wektoryzacji
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RYS. 5 Ortogonalny widok części elewacji oraz jego wektoryzacja, widok w kolorach RGB

Prace kameralne. Chmura punktów dość
rzadko jest produktem końcowym. Jednym
z istotnych powodów jest fakt, iż standardowe programy CAD nie radzą sobie z obsługiwaniem tak dużej ilości danych. Dlatego aby
móc uzyskać produkt, którego spodziewają
się projektanci – rysunki 2D (rzuty, przekroje,
elewacje) lub też model 3D – konieczna jest
wektoryzacja, czyli w dużej mierze manualna
obróbka chmury punktów.
Wiodący producenci skanerów najczęściej
oferują również oprogramowanie służące do
dalszej obróbki skanów. Są to programy niezależne lub tzw. „nakładki”, czyli aplikacje
rozszerzające funkcjonalność programów
takich, jak: MicroStation, Rhino, AutoCAD itp.
Dla czytelników zainteresowanym tego typu
oprogramowaniem przytaczamy kilka nazw:
Cloudworx, Pointools, Cubit. Programy te
umożliwiają wyświetlanie, „przycinanie”, oraz
ogólne manipulowanie chmurą punktów, co
pozwala na jej wektoryzację przy użyciu narzędzi rysunkowych bazowego pakietu CAD.
Większość z programów obsługujących
chmury punktów posiada wbudowane moduły służące do automatycznego lub półautomatycznego wpasowywania ﬁgur geometrycznych w zeskanowane elementy. Niestety,
algorytmy obliczeniowe są – i prawdopodobnie jeszcze długo pozostaną – niedoskonałe.
Stan obecny pozwala jedynie na częściowe
wspomaganie wciąż manualnej wektoryzacji.
Przykłady zastosowania skanowania
laserowego 3D
Ortofotoplany elewacji (RGB). W przypadku
inwentaryzacji budowli zabytkowych konser-
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watorzy często wymagają ortofotoplanów
elewacji. Do tej pory fotogrametria była praktycznie jedyną metodą służącą do ich wykonania. Wymagania te znacznie zwiększają
koszty opracowania pełnej inwentaryzacji.
Implementacja skanerów 3D do generowania zdjęć metrycznych usprawnia procedury
pomiarowe, co w efekcie pozwala na znaczne
obniżenie kosztów.
Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, w większości skanerów istnieje tak zwany
czwarty wymiar. Oprócz standardowych trzech
współrzędnych punktu mierzona jest jego intensywność, ułatwiajaca wektoryzacje chmury
punktów, jednak nie oddająca w pełni rzeczywistego wyglądu skanowanego obiektu. Warunki
świetlne, tak istotne w fotogrametrii, nie mają
znaczenia podczas skanowania, więc możliwa
jest praca w całkowitej ciemności. Istotny jest
jednak rodzaj oraz kolor materiału skanowanego obiektu, od których zależy siła odbitego
sygnału.
Narzędziem do generowania zdjęć metrycznych może być przykładowo program
Pointools View Pro, który posiada funkcję
wyświetlania chmury punktów w widokach
ortogonalnych, a następnie tworzenia zdjęć
o założonej wielkości piksela. Zdjęcia te
w określonych przypadkach mogą być produktem ﬁnalnym. Istnieje również możliwość
dodawania współrzędnych do wygenerowanych ortofotoplanów, co umożliwia odpowiednią ich orientację w programach CAD
i późniejszą wektoryzację.
Istnieje również możliwość nakładania
„prawdziwych” kolorów RGB na chmurę punktów ze zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym.

W ten sposób również pokolorowana chmura
punktów może posłużyć do generowania widoków ortogonalnych.
Fotogrametria nie ustępuje jednak całkowicie. W przypadku gdy projekt zakłada wykonanie ortofotoplanu o wielkości piksela mniejszej niż 2 mm, zastosowanie tylko i wyłącznie
skanowania laserowego 3D jest zadaniem
trudnym. Przykładowe ortofotoplany elewacji
(wielkość piksela – 4 mm) przedstawia rys. 1.
Ortofotoplany elewacji (intensywność, hipsometria). Ciekawym i użytecznym rozwiązaniem jest wygenerowanie widoków ortogonalnych w kolorach intensywności odbitego
sygnału lub też widoków hipsometrycznych
(kolory zmieniają się w zależności od odległości od zadanej płaszczyzny, co w znaczny sposób ułatwia interpretację danych). Tak
uzyskane widoki są bardzo dobrym „podkładem” służącym do samodzielnej wektoryzacji
w programach CAD.
Ortogonalne widoki części elewacji oraz
ich wektoryzacje jako widok w kolorze intensywności odbitego sygnału przedstawia
rys. 2, natomiast rys. 3 pokazuje elewację
i wektoryzację na bazie widoku hipsometrycznego. Trójwymiarowy widok budynku w kolorze intensywności odbitego sygnału oraz efekty wektoryzacji widzimy na rys. 4.
Rzuty i przekroje. W przypadku większych
obiektów głównym problemem tradycyjnych
metod pomiarowych stosowanych przez architektów jest dokładne uchwycenie skomplikowanej geometrii. Mając na uwadze często
ograniczony budżet przeznaczony na inwentaryzację, można zastosować integrację skanowania laserowego z pomiarami tradycyjnymi.
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RYS. 6 Przykład opracowania inwentaryzacji wieży telekomunikacyjnej

Finałową chmurę punktów można ograniczać
(„przecinać”) dowolnymi płaszczyznami (na
przykład płaszczyzną poziomą na wysokości 1 metra powyżej poziomu posadzki lub
też płaszczyzną przecinającą zeskanowany
obiekt na wysokości okien itp.). Wygenerowane w ten sposób metryczne zdjęcie chmury
punktów wektoryzujemy, uzyskując dokładny
obrys zewnętrzny obiektu. Tak uzyskany rysunek jest doskonałą „bazą” do dalszych pomiarów obiektu.
Chmurę punktów oraz część obrysu zewnętrznego obiektu przedstawia rys. 5.
Modelowanie 3D. Do tej pory wszelkie
opracowania 3D miały zastosowanie tylko
i wyłącznie do celów wizualizacji. Poziom
szczegółowości i dokładności możliwy do
osiągnięcia za pomocą tradycyjnych metod
pomiaru znacząco odbiegał od wymagań
projektowych. Zastosowanie skanowania laserowego do inwentaryzacji obiektów pozwala na opracowanie ich w trójwymiarze na tyle
precyzyjne, że z powodzeniem mogą być stosowane w procesie projektowym.
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Architekci rzadko wykonują lub też wymagają wykonania trójwymiarowej inwentaryzacji,
ponieważ ich metody pracy oraz narzędzia nie
są dostosowane do tego typu danych. Warto
tu również wspomnieć o wysokich kosztach
takiego opracowania przy zastosowaniu tradycyjnych metod pomiarowych. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego pojawia się
możliwość wykonania modelu 3D, który pozwala na prawie automatyczne generowanie
rzutów, elewacji oraz przekrojów w dowolnym
zadanym przez nas miejscu modelu.
Inwentaryzacja 3D z wykorzystaniem skanowania staje się obecnie coraz bardziej popularna i jest szczególnie doceniana w zastosowaniu do obiektów przemysłowych, w której
to branży dosyć często wykorzystuje się oprogramowanie do projektowania w trójwymiarze.
Przykład opracowania inwentaryzacji wieży telekomunikacyjnej przedstawia rys. 6.

dalszej obróbki bardzo dużych ilości danych
wiąże się często z wysokimi kosztami, takimi
jak: zakup licencji, wdrożenie nowej technologii, poświęcony czas. Powyższe przykłady
pokazują, iż w wielu przypadkach alternatywą
może być zastosowanie łatwych w interpretacji
metrycznych zdjęć chmury punktów o wysokiej
rozdzielczości, które mogą być z powodzeniem
wykorzystywane przez architektów do samodzielnej wektoryzacji, bazując tylko i wyłącznie
na ogólnych funkcjach programów CAD. W ten
sposób architekci mogą efektywnie korzystać
z możliwości technologicznych jakie daje skanowanie laserowe, bazując na posiadanym już
oprogramowaniu.

Marek Baścik
***
Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania w procesie przetwarzania skanów oraz

marek@3deling.pl
Współwłaściciel ﬁrmy 3Deling

Z : A _ 04 _ 2010

artykuł promocyjny / technika w architekturze

Marzy Ci się relaks w basenie latem i zimą?
• Fantazyjny basen w dowolnym rozmiarze i kształcie?
• Efektowny basen-lustro?
• Zachwycający basen w kolorze karaibskiej zieleni, piasku czy perły?

F

Folie basenowe SOPREMA FLAGPOOL spełnią wszystkie Twoje marzenia.
Folie basenowe FLAGPOOL są produkowane z plastyﬁkowanego PVC (PVC-P), wzmocnionego siatką poliestrową. Mogą być stosowane do hydroizolacji, ochrony konstrukcji oraz
wykończenia nowych i odnawianych basenów.
Zalety folii basenowych Flagpool
1. możliwy każdy rozmiar i kształt basenu,
2. perfekcyjne, estetyczne wykończenie – szeroki wybór kolorów: jasny błękit, błękit, aqua,
zieleń karaibska, mosaic, piaskowy, biały, perłowy, szary, antracytowa czerń (efekt lustra),
marmorino rosa, czerwony, żółty, wild musk
(ciemna zieleń),
3. wodoszczelność – membrany FLAGPOOL
zapewniają pełną wodoszczelność i ochronę konstrukcji niecki basenu. Dzięki temu

Z : A _ 04 _ 2010

wodę w basenie można pozostawić na
okres zimowy,
4. odporność na procesy biodegradacji i działanie mikroorganizmów,
5. niewrażliwość na zmiany temperatury (cykle
ciepło-zimno) – folie basenowe FLAGPOOL
są przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur. Dzięki temu świetnie nadają się do wykończenia basenów typu SPA
oraz basenów geotermalnych,
6. trwałość kolorów,
7. odporność na promieniowanie UV,
8. odporność na chlor / oczyszczanie wody,
9. możliwe wszystkie rodzaje wody (woda
słodka, morska, termalna),
10. odporność mechaniczna – folie FLAGPOOL
są wysoce odporne na uszkodzenia spowodowane np. przypadkowym przebiciem
lub gradem.

Masz pytania?
SOPREMA zapewnia architektom
i wykonawcom pełne wsparcie
techniczne SOPRASSISTANCE,
w trakcie realizacji projektu oraz
po jego zakończeniu.

SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
SOPRASSISTANCE
669 144 044
soprassistance@soprema.pl
www.soprema.pl

zawód:architekt

51

biuletyn izby architektów

WYBORY
2010
3. KADENCJA
IARP

Nowa kadencja
Izby Architektów rozpoczęta
Sebastian Osowski

W dniach 11-12 czerwca 2010 r. obradował II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd
Izby Architektów RP. Na bardzo wysoką frekwencję wpłynęła niewątpliwie powaga zjazdu
zamykającego upływającą i otwierającego nową kadencję życia samorządu na lata 2010-2014.

W

W pawilonie wystawowym SARP przylegającym do pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal
w Warszawie, zasiadło nie tylko 101 delegatów (spośród 113 uprawnionych), ale także
wielu oﬁcjalnych gości, wśród których znaleźli
się m.in. Olgierd Dziekoński (wiceminister infrastruktury), Janusz Rymsza (sekretarz Izby
Inżynierów Budownictwa), Jacek Sztechman
(prezes Izby Urbanistów), Jerzy Grochulski
(prezes SARP), Andrzej Michałowski (prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej) oraz przedstawiciele współpracujących z IARP samorządów
zawodów zaufania publicznego.
Zjazd rozpoczęło powitanie wygłoszone
przez ustępującego Prezesa KRIA i kurtuazyjne wypowiedzi gości.
Wiceminister infrastruktury
o pozycji architektów
W swoim wystąpieniu wiceminister Dziekoński
powiedział m.in.: „Polska jest krajem samorządów i ich wartością jest to, że tworzą one
poczucie wspólnoty zawodowej, terytorialnej
i obywatelskiej. Samorząd zawodowy architektów jest częścią struktury samorządnej Polski.”
Olgierd Dziekoński podziękował ustępującej Radzie Krajowej za współpracę, której
częścią były także słowa konstruktywnej krytyki, ponieważ „dawały one możliwość, by na
tę krytykę odpowiedzieć w drodze dyskusji”.
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Wyraził nadzieję, że taka formuła współpracy
będzie kontynuowana.
Minister zaakcentował, że konieczna jest
ochrona tytułu architekta i zadeklarował pomoc
w przeprowadzeniu ustawowej zmiany w tej
kwestii. Zapewnił także, że został poinformowany o stanowisku KRIA w sprawie poświadczania dokumentów (przypomnijmy: ostatnia nowelizacja kpa komplikuje i utrudnia dotychczas
obowiązującą i sprawdzoną zasadę poświadczania przez architektów dokumentów związanych z postępowaniami administracyjnymi

w dokumentacji dla pozwoleń na budowę). I zapowiedział w bardzo pilnym trybie dokonanie
odpowiednich zmian w rozporządzeniu o treści
i formie projektu budowlanego.
Akcenty honorowe
Uroczystym punktem zjazdu było wręczenie 22
architektom ministerialnych odznaczeń „Zasłużony dla budownictwa” oraz 44 honorowych
Złotych Odznak Izby Architektów, które decyzją
specjalnej kapituły otrzymały osoby najaktywniej zaangażowane w dotychczasowe prace

Zasłużony dla Budownictwa
Architekci uhonorowani ministerialnym odznaczeniem
„Zasłużony dla Budownictwa”
1. Ewa Brach
2. Barbara Brylak-Szymczak
3. Wojciech Buliński
4. Stefan Ciecholewski
5. Ryszard Daczkowski
6. Krzysztof Degórski
7. Stanisław Dopierała
8. Kazimierz Ferenc
9. Paweł Filipowicz
10. Witold Gilewicz
11. Jolanta Hadyńska-Kaszuba

12. Wojciech Jarząbek
13. Waldemar Jasiewicz
14. Andrzej Kasprzak
15. Zbigniew Kawecki
16. Krzysztof Kiendra
17. Jan Matkowski
18. Paweł Mierzwa
19. Maciej Pokorski
20. Zenon Remi
21. Władysław Sadurski
22. Andrzej Szczepański
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Ponad 100 delegatów - architektów z całej Polski – przybyło na obrady II SWKZIA
w pawilonie Pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie

samorządu architektów. Listę architektów uhonorowanych odznaczeniami podajemy poniżej
– wszystkim składamy serdeczne gratulacje!
Sprawozdania z zakończonej kadencji
Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez
ustępującego prezesa KRIA arch. Sławomira
Żaka. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy zespołów i komisji działających
w ramach organów krajowych, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z prze-

Na pierwszym planie goście honorowi zjazdu: wiceminister infrastruktury Olgierd
Dziekoński, prezes SARP Jerzy Grochulski i prezes Izby Urbanistów Jacek Sztechman

wodniczącymi OIA, współpracy zagranicznej,
inicjatyw legislacyjnych i działalności wydawniczej. W swoim wystąpieniu ustępujący
prezes mówił także o aktywności w polityce ubezpieczeniowej, debatach z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
o zbudowaniu i wdrożeniu z początkiem 2010
roku nowego systemu informatycznego IARP
wraz z wewnętrzną strefą serwisu internetowego (sprawozdanie KRIA w formie prezentacji graﬁcznej w pliku PDF można pobrać ze
strony www.izbaarchitektow.pl – przyp. red.).

Następnie sprawozdania przedstawili:
Jacek Kwieciński (przewodniczący Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej), Ryszard Gruda
(zastępca przewodniczącego Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego) oraz Maria Jankowska-Olbratowska (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej
części zjazdu głos zabrał Andrzej Kasprzak,
przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych Izby Architektów RP.

Złota Honorowa Odznaka Izby Architektów RP
Architekci uhonorowani „Złotą Honorową Odznaką Izby Architektów” za działalność
na rzecz samorządu zawodowego architektów
1. Dariusz Anisiewicz
2. Krzysztof Baczyński
3. Maria Balawejder-Kantor
4. Michał Buszek
5. Grzegorz Cencek
6. Stefan Ciecholewski
7. Borysław Czarakcziew
8. Marek Czuryło
9. Olgierd Dziekoński
10. Grzegorz Ferber
11. Kazimierz Ferenc
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12. Marian Fikus
13. Dariusz Górny
14. Jolanta Hadyńska-Kaszuba
15. Mirosław Hagemejer
16. Stanisław Hałabuz
17. Leszek Horodyski
18. Waldemar Jasiewicz
19. Ryszard Jurkowski
20. Andrzej Kasprzak
21. Grzegorz Kepler (pośmiertnie)
22. Andrzej Kiciński (pośmiertnie)

23. Bożena Knotz-Beda
24. Paweł Kobylański
25. Andrzej Kondracki
26. Jan Łukaszewski
27. Andrzej Malingowski
28. Wojciech Michalski (pośmiertnie)
29. Andrzej Nowak
30. Marek Perepeczo
31. Wojciech Pietrzak (pośmiertnie)
32. Konrad Pławiński
33. Andrzej Poniewierka

34. Piotr Rożen
35. Jerzy Szczepanik-Dzikowski
36. Rafał Szczepański
37. Andrzej Szczepański
38. Tomasz Taczewski
39. Marek Tryburski
40. Roman Wieszczek
41. Małgorzata Włodarczyk
42. Andrzej Zwierzchowski
43. Sławomir Żak
44. Jerzy Żmijowski (pośmiertnie)

zawód:architekt
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Stuprocentowo kobiece prezydium Zjazdu – prowadzenie
obrad zostało oddane w ręce pań

Dwudziestu dwóch architektów otrzymało z rąk ministra
resortowe odznaczenia „Zasłużony dla Budownictwa”

Delegaci Krajowego Zjazdu IARP podczas jednego
z głosowań

Wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński
zadeklarował m.in. ustawową ochronę tytułu architekta

Arch. Sławomir Żak: „Zbiorowe zarządzanie zawodową
wiedzą, upoważnia samorząd do stawiania tez ustawowych”

Arch. Wojciech Gęsiak: „Nasza siła wynika z jedności
myślowej, ideowej, a nie tylko z wartości liczbowych”

Architekci najbardziej zaangażowani w prace na rzecz samorządu
i środowiska uhonorowani zostali „Złotymi Odznakami IARP”

Przed główną salą obrad także trwały ożywione rozmowy
komentujące przebieg zjazdu

Obiad w ogrodzie na tyłach Pałacyku był okazją do
koleżeńskiego kontynuowania dyskusji

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady oraz
wszystkich krajowych organów Izby, tym samym oﬁcjalnie zamykając kadencję 2006-2010.

Wojciech Gęsiak: „Wiemy co nas uwiera
i jakie są niedostatki ustawy, która nas konstytuuje. (...) Znamy słabości i trudne uwarunkowania w jakich działa Izba Architektów. Jednak wydaje się, że nie do końca znamy nasze
możliwości, nasze szanse i naszą siłę. Szanse
te trzeba wykorzystywać, a siłę także czasem
pokazać na zewnątrz. Siła ta wynika z jedności myślowej, ideowej, a nie tylko z wartości
liczbowych. (...) Izba jest dla architektów, a nie
architekci dla Izby. Choć takie uczucie jest
czasami wyrażane przez naszych członków.
I taka zmiana powinna nastąpić w świadomości wszystkich architektów, niezależnie od statusu wykonywanego zawodu.”
Sławomir Żak: „Nie jesteśmy korporacją,
ale samorządem zawodowym. (...) Wyręczamy
pewne elementy struktury państwowej i zastępujemy je. Ta świadomość musi być w nas cią-

gle obecna. (...) Zbiorowe zarządzanie posiadaną wiedzą zawodową, upoważnia samorząd do
stawiania tez ustawowych. (...) Jako architekci
musimy mieć świadomość tego, że zmieniamy
rzeczywistość. To jest nasza rola. Do tego jest
potrzebna również świadomość społeczeństwa
– dialog społeczny i edukacja. Ale tak naprawdę,
abyśmy mogli o tym mówić – musimy wiedzieć,
co rozumiemy przez misję naszego zawodu.”
W wyniku głosowania przeprowadzonego
po wystąpieniach i serii otwartych pytań adresowanych do obu kandydatów, nowym Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP został
arch. Wojciech Gęsiak. Pierwsze gratulacje
nowy prezes przyjął od ustępującego kolegi.
Delegaci gorącymi oklaskami nagrodzili zwycięzcę, a owacją na stojąco podziękowali kol.
arch. Sławomirowi Żakowi za dwuletnie kierowanie samorządem.

Wybory na stanowisko
Prezesa Izby Architektów
Głównym punktem Zjazdu był wybór nowego
Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP,
który pokieruje pracami samorządu w kadencji
2010-2014. Startowało dwóch kandydatów: kol.
arch. Sławomir Żak (Okręg Dolnośląski), który
podczas upływającej kadencji pełnił przez skrócony, dwuletni okres funkcję Prezesa KRIA, oraz
kol. arch. Wojciech Gęsiak, który był w tej kadencji członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Z wyborczych wystąpień obu kandydatów
wartych przytoczenia jest kilka gorących myśli
(cytaty na podstawie notatek i nagrań).
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Rys. Zenon Remi
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Wśród materiałów zjazdowych Sekretarz KRIA przekazał nam także graﬁczne notatki kolegi arch. Zenona Remiego

Z : A _ 04 _ 2010
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STRUKTURA IZBY ARCHITEKTÓW
KADENCJA 2010-2014
Krajowa Rada Izby Architektów
Prezes

Wojciech Gęsiak (MAOIA)

Wiceprezes

Sławomir Żak (DSOIA)

Wiceprezes

Tomasz Tomaszewski (MAOIA)

Sekretarz

Waldemar Jasiewicz (PDOIA)

Skarbnik

Marek Mikos (MAOIA)

Członkowie

Małgorzata Gruszka (MPOIA)
Mirosław Hagemejer (LBOIA)
Piotr Gadomski (WMOIA)
Adam Specht (POOIA)

Krajowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów
Najważniejsze głosowanie dnia – wybory Prezesa Izby Architektów RP, delegaci wrzucają karty do urny

Przewodniczący

Andrzej Kasprzak (LBOIA)

Wiceprzewodniczący

Paweł Filipowicz (LOOIA)

Sekretarz

Małgorzata Włodarczyk (MPOIA)

Członkowie

Dariusz Anisiewicz (SWOIA)
Ewa Rombalska (WMOIA)
Przemysław Wierzbicki (WPOIA)
Henryk Zubel (SLOIA)

Krajowa Komisja Kwaliﬁkacyjna Izby Architektów
Przewodniczący

Jacek Kwieciński (MAOIA)

Wiceprzewodniczący

Zbigniew Kawecki (KPOIA)

Sekretarz

Marek Wacławek (MAOIA)

Członkowie

Andrzej Duda (SLOIA)
Katarzyna Jaranowska (MAOIA)
Jerzy Kuźmienko (MAOIA)
Jerzy Uścinowicz (PDOIA)

Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów
Arch. Wojciech Gęsiak w pierwszym przemówieniu w roli Prezesa Krajowej Izby Architektów RP:
„Pierwsze pół roku nowej kadencji powinno zakończyć się sprecyzowaniem ogólnych kierunków
działania i przyjęciem strategii dla osiągnięcia tych zamierzeń”

Kontynuacja obrad zjazdu
W dalszej części pierwszego dnia II SWKZIA
odbyły się wybory przewodniczących oraz
członków wszystkich organów krajowych
Izby Architektów RP. Debaty trwały do późnego wieczoru. Dzięki temu w sobotę sprawnie
przeprowadzono głosowania nad uchwałami
zgłoszonymi do podjęcia przez zjazd.
***
W komentarzach powyborczych można było
usłyszeć, że decyzje delegatów II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu IARP,
potwierdzają chęć kontynuacji ogólnego kierunku działania Izby Architektów, a zmiany
personalne wprowadzono w sposób zapewniający ciągłość rozwoju.
Koleżanki i Koledzy wchodzący do zespołów organów krajowych, deklarowali wniesienie
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świeżej energii, zapału i inicjatyw, a jednocześnie w krajowych strukturach pozostało wiele
doświadczonych osób działających na rzecz
samorządu w poprzednich kadencjach (zarówno w organach krajowych, jak i okręgowych).
Do samej Krajowej Rady, na zaproszenie
nowo wybranego Prezesa Wojciecha Gęsiaka kandydowali i uzyskali najwyższe poparcie
delegatów – członkowie KRIA z poprzedniej
kadencji: architekci Sławomir Żak, Tomasz
Tomaszewski, Waldemar Jasiewicz i Marek
Mikos.
Połączenie dotychczasowego doświadczenia ze świeżymi siłami nowego Prezesa
powinno przynieść jeszcze większą skuteczność działania i coraz więcej realnego wsparcia zawodowego. Takie są oczekiwania delegatów-wyborców i wszystkich członków Izby
Architektów.

Przewodniczący

Ryszard Gruda (POOIA)

Wiceprzewodnicząca

Krystyna Kakareko (PDOIA)

Wiceprzewodniczący

Marek Mierzejewski (MAOIA)

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Wolski (MAOIA)

Sekretarz

Piotr Sembrat (MAOIA)

Członkowie

Jan Gorgul (LOIA)
Krzysztof Bojanowski (MPOIA)
Kazimierz Butelski (MPOIA)
Wojciech Jarząbek (DSOIA)
Bogdan Jezierski (SLOIA)
Mikołaj Kołacz (MAOIA)
Małgorzata Kołodziejska (SLOIA)
Marian Kopliński (WMOIA)
Romuald Loegler (MPOIA)
Zenon Nowacki (KPOIA)
Jan Okowiński (MPOIA)
Agata Szczepańska-Maj (WMOIA)
Marek Tryburski (PDOIA)
Marek Witkowski (SLOIA)
Marek Wiśniewski (DSOIA)

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Rzecznik

Andrzej Pawlik (MAOIA)

Zastępca rzecznika

Maciej Płotkowiak (ZPOIA)
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WYBORY
2010
3. KADENCJA
IARP
PO II SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH OKRĘGOWYCH ZJAZDACH IARP, WIOSNA 2010

Informacje pozjazdowe Izb Okręgowych (cd.)
Od redakcji: w poprzednim numerze Z:A opublikowaliśmy powyborcze relacje z siedmiu Okręgowych Izb
Architektów: Lubelskiej, Lubuskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej i Wielkopolskiej.
Okres wakacyjny sprawił, że przed oddaniem do druku niniejszego numeru informacje o przebiegu
zjazdów uzupełniła tylko jedna. Za dołączenie do aktywnego grona dziękujemy Pomorskiej OIA.

J

Jak zawsze, także i II Zjazd SprawozdawczoWyborczy Pomorskiej OIA w 2010 r. rozpoczął
się od słów powitania oraz życzeń owocnych
obrad skierowanych do delegatów przez gościa z KRIA, którym był kol. Marek Mikos.
Zjazd odbywał się według przyjętego
porządku, udzielił absolutorium odchodzącym władzom OIA oraz wybrał nowe władze.
Nowy przewodniczący kol. Ryszard Comber
oraz nowa Rada Okręgowa to nowe zadania,
nadzieje, deklaracje z jednej strony i spore
oczekiwania z drugiej. Czas pokaże czy będą
spełnione. Mocno wierzymy, że tak i z tą wiarą przystępujemy do pracy w nowej kadencji. Jeśli udałoby się zrealizować tylko część
tego, co nowe władze postawiły sobie za cel,
już byłoby dobrze. Oznaczałoby to bowiem
wzmocnienie roli i statusu zawodu architekta, poprawienie prawodawstwa wielu innych
dziedzin, które przyczyniłyby się do tworzenia lepszej, racjonalniejszej i (oczywiście!)
piękniejszej przestrzeni.
Pod koniec zjazdu delegaci sformułowali
i przegłosowali wnioski na Krajowy Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy. Wnioski te formułowane były już w trakcie obrad, kiedy
miały miejsce (jak zwykle w takich sytuacjach) pełne emocji dyskusje dotyczące
dotychczasowego dorobku, jak i ciągle niespełnionych nadziei związanych z samorządem zawodowym.
Podsumowując tę krótką reﬂeksję dotyczącą Zjazdu pragnę podziękować, w imie-
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niu swoim i – wierzę – w imieniu całego środowiska, dotychczasowym władzom, w tym
byłemu przewodniczącemu kol. Andrzejowi
Sotkowskiemu, który przez dwie kadencje
pełnił tę funkcję. Przejęliśmy w tej kadencji
dobrze zorganizowaną, sprawnie działającą instytucję. Trzeba bowiem zaznaczyć, że
minione dwie kadencje to czas budowania
(od przysłowiowego zera) instytucji, która nie
miała sobie podobnych. To trochę jak budowanie prototypu, to poligon doświadczeń,
proces, w którym szczęśliwie udało się stworzyć sprawnie funkcjonującą na szczeblu
okręgowym instytucję.
Mamy wszyscy przekonanie, że nadchodzi
konieczny czas integrowania działań pomiędzy
regionami, a także na szczeblu krajowym, mających na celu przeprowadzanie zmian legislacyjnych i systemowych poprawiających status
zawodu architekta. Wyraz temu dali uczestnicy
zjazdu w dyskusjach oraz w przedłożonych na
zjeździe wnioskach. Dla nas, delegatów Pomorskiej OIA ten zjazd to także powód do optymizmu. Obawialiśmy się bowiem, że po dwóch
kadencjach może nastąpić okres znużenia
działalnością społeczną poświęconą publicznej sprawie jaką jest samorząd. Tak jednak nie
było. Delegaci na zjeździe to nie tylko osoby
znane z dotychczasowej działalności, ale także nowe i co najważniejsze młode twarze. Cieszymy się, zapraszamy do współpracy wszystkich członków. To najważniejsze, żebyśmy byli
rzeczywistą reprezentacją środowiska.

W chwili kiedy piszę te słowa jesteśmy już
także po czerwcowym Zjeździe Krajowym.
Pozwolę sobie zatem na jeszcze jedną, optymistyczną reﬂeksję. Otóż, po kadencji, w której nasz okręg nie miał żadnej reprezentacji
w Radzie Krajowej, w KRIA zasiada nasz kolega Adam Specht. Wierzymy, że dzięki obecności kol. Adama w KRIA oraz inicjatywom, które
mamy w planie, nasz okręg wniesie do Krajowej Izby wkład godny pomorskiego środowiska architektów. Naszą intencją jest, by w tej
kadencji położyć nacisk na współpracę Okręgowych Izb Architektów ze sobą oraz z KRIA.
Ważne by energia wspólnego wysiłku nie
traciła nam się w niedoskonałych strukturach
oraz, żeby potencjał intelektualny jaki mogą
wnieść działacze okręgowi, łatwiej przekładał
się na efekty na poziomie krajowym. Między
innymi tej problematyce poświęconych było
wiele wniosków złożonych na zjeździe przez
delegatów wszystkich okręgów.
Życząc wszystkim członkom Izby zawodowych sukcesów, życzę też satysfakcji
z działalności samorządu zawodowego. Oby
w nadchodzących latach udało się nadać naszemu zawodowi rangę i status jakim cieszą
się nasi zagraniczni koledzy.
arch. Bartosz Macikowski
Wiceprzewodniczący
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
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Zjazd Pomorskiej OIA, Gdańsk, 27 marca 2010 r.

PO II SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH OKRĘGOWYCH ZJAZDACH IARP, WIOSNA 2010

Założenia programowe Pomorskiej OIA
Poza bieżącą działalnością statutową, działając w oparciu o Ustawę o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, na 3. kadencję
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów (lata 2010-2014) przyjęte zostały przedstawione
niżej tezy programowe.

1. Zgodnie z zapisem
w Ustawie o Samorządach Zawodowych (...):
„Art. 2. 1. Wykonywanie
zawodu architekta polega na współtworzeniu
kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych,
ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania
oraz na edukacji architektonicznej” należałoby
uprawnieniom wydawanym przez OIA nadać
następujące brzmienie: Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń do pełnienia wszelkich
funkcji w procesie inwestycyjnym budowlanym.
2. Celem ujednolicenia standardów wykonywania zawodu w krajach UE, należy przeprowadzić zmianę zapisów standardów wykonywania zawodu architekta polegającą
na rozszerzeniu faz podstawowych opracowania projektu o nadzór nad realizacją.
3. Działając w myśl pro publico bono najlepszą
formą przetargu na prace projektowe był i jest
konkurs architektoniczny. Konkursy architektoniczne chcące uzyskać rekomendację środowiska architektonicznego powinny spełniać wg zapisów UE następujące warunki:
jednakowe szanse dla wszystkich uczestników,
ocena prac przez niezależnych i fachowych sędziów,
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anonimowość uczestników,
właściwy stosunek nagród, adekwatny
do nakładu wymaganego pracy,
zobowiązanie ogłaszającego konkurs do
zlecenia opracowania zwycięzcy,
uszanowanie praw autorskich wszystkich
uczestników konkursu.
Ze względu na wymóg zasiadania w składzie
sędziowskim minimum 50% niezależnych
i fachowych sędziów, muszących posiadać
uprawnienia architektoniczne, konkursy otrzymujące rekomendację środowiska zawodowego muszą być rejestrowane w odpowiednich
Izbach Okręgowych.
4. Zmiana Ustawy o Zamówieniach Publicznych
w treści zapisu art. 2 pkt 8, gdzie prace
projektowe zaszeregowano do robót budowlanych, zupełnie nie bacząc na istotę
samej czynności, jakimi są prace projektowe mające wybitnie charakter czynności
intelektualnej.
5. Kontynuacja Dni Architekta poprzez zapraszanie wybitnych twórców architektury z innych krajów.
6. Organizacja Balu Architekta, jako sposób
na integrację ze społeczeństwem.
7. Wyjaśnienia w zakresie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W artykule 1 punkty 1 i 2 ustawy czytamy:
„1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są
utwory:(...) 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne”. Natomiast
w artykule 2: „1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka,
adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.”
W kontekście wyżej przytoczonych zapisów odpowiedzieć na pytanie: co jest utworem, projekt czy obiekt i w jakiej relacji pozostają autorskie prawa osobiste i majątkowe?
***
Wymienione wyżej tezy programowe powinny
być realizowane poprzez wszelkie dostępne formy działania, między innymi takie jak
prace w komisjach programowych, szeroka
reprezentacja w KRIA i aktywny udział w jej
pracach. A także szeroka konsultacja tematyczna w środowisku zawodowym poprzez
współpracę na poziomie Okręgowych Izb Architektów.
arch. Ryszard Comber
Przewodniczący
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
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KONFERENCJA EFAP I/2010, MADRYT, 28-30 KWIETNIA 2010

Architektów „konferencjowanie” madryckie

Fot. archiwum

S

Gmach hiszpańskiego Ministerstwa Budownictwa

Paweł Kobylański

Pierwsza tegoroczna Konferencja Europejskiego Forum
Polityk Architektonicznych (www.efap-fepa.eu) była powiązana
z przypadającą na pierwsze półrocze 2010 roku Hiszpańską
Prezydencją w UE. Ze strony polskiej udział w niej wzięła delegacja
SARP, w osobach kol. kol. Jerzego Grochulskiego, Krzysztofa
Bojanowskiego oraz Dariusza Śmiechowskiego, podczas gdy autorowi
tych słów przypadł zaszczyt reprezentowania Izby Architektów RP
– od tego roku również pełnoprawnego członka EFAP.
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Spoglądając na starannie utrzymane fasady
monumentalnych gmachów ciągnących się
wzdłuż głównych arterii Madrytu trudno na
pierwszy rzut oka uwierzyć, że znajdujemy się
oto w stolicy kraju pogrążonego w głębokiej
ekonomicznej depresji. Dumna stolica Hiszpanii wydaje się na pozór nietknięta piętnem
kryzysu. Wokół widać prowadzone na szeroką skalę roboty publiczne, budują się nowe linie metra, rozwijana jest infrastruktura, a nad
wszystkim dominuje dyskretny urok „starych
pieniędzy”, pochodzących zapewne jeszcze
z czasów konkwisty. Dopiero zderzenie z rzeczywistością, jaką okazała się wyjątkowo tym
razem skromnie zakrojona Konferencja EFAP
przynosi moment otrzeźwienia...
Chmura wulkanicznych pyłów, emitowanych przez islandzki wulkan Eyjafjallajökull
(konia z rzędem temu, kto jeszcze potraﬁ to
poprawnie wymówić), która spowodowała
spore zamieszanie w żegludze powietrznej
nad starym kontynentem, nie pozostała bez
wpływu na kalendarz spotkań architektów.
Zaplanowane na 23-24 kwietnia Walne Zgromadzenie ACE w Brukseli w ostatniej chwili
przeniesiono na początek czerwca, niemniej
jednak władze hiszpańskie zadecydowały, że
przewidziana na następny tydzień konferencja
EFAP w Madrycie odbędzie się mimo wszystko. Szczęśliwie chmura pyłów rozwiała się na
tyle, że przestrzeń powietrzna nad Europą mogła zostać ponownie otwarta i wszystkie delegacje szczęśliwie dotarły do Madrytu.

Socialismo o muerte
Napisanie w miarę spójnej i sensownej relacji z tej Konferencji przysporzyło mi wyjątkowo dużo trudności. Trudno jakoś uwierzyć,
aby kraj tak zaawansowany cywilizacyjnie
jak Hiszpania u schyłku I dekady XXI wieku,
nie miał czegoś naprawdę interesującego do
przedstawienia i zaprezentowania na forum
EFAP. Tymczasem konferencja, zorganizowana na dodatek w ponurym, pamiętającym zapewne jeszcze czasy reżymu generała Franco
budynku Ministerstwa Budownictwa (Ministerio de Vivienda), była mówiąc najprościej,
niezbyt frapująca i niewiele nowego zdawała
się wnosić ponad to, o czym środowisko europejskich architektów dyskutuje już od co
najmniej dwóch lat.
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Architektura i Innowacyjność,
czyli dzień pierwszy...
Motywem przewodnim pierwszej sesji było hasło: Architektura i Innowacyjność (Architecture
and Innovation). Moderatorem sesji był Xavier
Monteys Roig, a kolejnymi prelegentami Elisa
Valero i CesarRuiz Larrea. Generalną intencją
organizatorów były „rozważania na temat innowacyjności”.
Dyskusja była bardzo ożywiona, ale i dosyć
swobodna, a jej śledzenie nieco utrudnione, zapewne również poprzez pewną barierę językową.
Niestety, moja znajomość hiszpańskiego ogranicza się – jak na razie – do kilku praktycznych
zwrotów i nie umożliwia zrozumienia zagadnień
o akademickim poziomie abstrakcji. Skazany na
słuchawki, starałem się jakoś nadążać za wartkim
nurtem kolejnych wypowiedzi, ale przychodziło
mi to z pewnym trudem, gdyż dwie, zmieniające
się co kilkanaście minut anglojęzyczne tłumaczki
również nie do końca nadążały. Używały przy tym
dosyć specyﬁcznego słownictwa (znaczenia kilku
użytych wówczas wyrazów wciąż nie udało mi się
ustalić...). Oto kilka haseł i myśli przewijających się
najczęściej:
Dlaczego w Europie nie stosuje się metody
budowy domów metodą gospodarczą, jak
w Ameryce Południowej...?
Epoka ekstensywnego wzrostu minęła
– należy nauczyć się innego podejścia do
użytkowania budynków w czasie...
Należy elastycznie wykorzystywać przestrzeń publiczną...
Architekci mają teraz nauczyć się skromności i rozwiązywania problemów społecznych
– na tym polega dojrzałość...
Należy zmienić model społeczny. Ale czy
społeczeństwo chce zmiany...?
Dużo mówi się o zrównoważonym rozwoju,
ale podejmuje decyzje sprzeczne z jego zasadami. Należy inicjować debaty społeczne na temat modelu i kierunku zmian...
Szkoły Architektury nadal szkolą studentów
„w starym stylu” jak gdyby nic się nie wydarzyło, tymczasem potrzebny jest nowy
paradygmat architekta...
Wciąż brakuje myślenia w kategoriach holistycznych i globalnych, nadal problemem
jest rozwój zrównoważony, który pozostaje
w sferze haseł...
Kwestią otwartą jest przyszłość wielkich
miast, takich jak Madryt, Barcelona, Paryż
i Bruksela. Trwa poszukiwane modelu intensywnego wykorzystania terenu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego
standardu życia mieszkańców. Zwarta zabudowa skraca drogi transportowe i sprzyja oszczędności energii...
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Jak pogodzić cenne dziedzictwo historii
z nowoczesnością...?
Jak znaleźć wspólny mianownik dla 27 krajów EU, jak zmniejszyć dystans kulturowy...?
Jak poprawić standardy edukacyjne i przepływ informacji...?
Architekci nie mają, bynajmniej, monopolu na
zajmowanie się środowiskiem kulturowym...
Przypomniano, że ultranowoczesnej onegdaj
Brasilii „strzeliła” właśnie pięćdziesiątka i zwrócono uwagę, że był to przykład wyjątkowo nieroztropnej gospodarki terenami. Tak naprawdę,
to wymyślone na deskach kreślarskich Oskara
Niemeyera i Lucio Costa miasto jest antyprzykładem odpowiedzialnej urbanistyki, jednym
z wielu światowych pomników – mówiąc delikatnie – braku skromności władz i... autorów.
Gerardo Ruiz, architekt i profesor na madryckim wydziale architektury stwierdził, że
ludzie jego pokolenia przeżyli już jeden kryzys
energetyczny, ten z początku lat siedemdziesiątych XX w., a od lat osiemdziesiątych świadomość zbliżającego się końca epoki nieograniczonego dostępu do tanich źródeł energii
systematycznie narastała. Obecnie nadszedł
czas, aby przewartościować rolę architekta, nauczyć się zajmowania się „skromnymi
zadaniami”, w tym rehabilitacją istniejących
zasobów (budynków) ze świadomością, że
architekci nie rozwiążą wszystkich problemów
wpływających na jakość życia w miastach.
Francisco Javier Terrados z Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE), najbardziej poważanej organizacji
hiszpańskich architektów, zauważył, że w planowaniu przestrzennym powraca pojęcie intensywności, a nową rolą architekta staje się
zarządzanie skomplikowanymi mechanizmami
(management of complexity), na którym to polu
zawód ten ma ponadprzeciętny potencjał. Nawiązując do lejtmotywu zauważył, że warunkiem innowacyjności jest prowadzenie badań
naukowych, na które chwilowo brakuje wystarczających środków. Architekci, nie dysponując
skomplikowanym warsztatem naukowym, prowadzą de facto nieustanne badania, wykonując
swoją pracę. Należy jednak zadbać, aby znajdywały się na ten cel fundusze.
W pewnym momencie na sali obrad pojawiła się Beatriz Corredor, Minister Budownictwa
Hiszpanii i z właściwą doświadczonym politykom gładkością wygłosiła krótkie przemówienie na temat polityki mieszkaniowej i zamówień
publicznych, nawiązując także do trwającego
„Tygodnia Miast”. Pani Minister zauważyła,
że Konferencja traﬁła w dobry czas, gdy trwa
szeroka dyskusja na temat strategii i modeli

rozwoju. Przedmiotem dyskusji jest zwłaszcza
rewitalizacja substancji przy zachowaniu zasad
racjonalności i efektywności energetycznej.
Hiszpania dopracowała się jednego z najlepszych w Europie rządowych kodeksów budowlanych, zorientowanego na ograniczenie emisji
CO2 i racjonalizację zużycia energii.
Do materiałów Konferencji dołączono starannie wydaną przez Ministerstwo książkę
zbiorowego autorstwa, zatytułowaną „Social
Housing and City”. Zawiera ona wiele szczegółowych informacji na temat tego programu,
który obejmuje m.in. znaczące instrumenty ﬁnansowe wspierające rehabilitację budynków
zgodnie z regułami „zrównoważonego rozwoju”, takie jak: ulgi podatkowe, ograniczenie
stawki VAT, itp. Rząd hiszpański dąży obecnie
do utworzenia szerokiej koalicji wsparcia dla tej
idei, w skład której wejdą, poza czynnikami rządowymi, władze samorządowe, uniwersytety
i organizacje zawodowe. Między innymi ostatnio
ogłoszono międzyuczelniany konkurs na budynek solarny dla potrzeb uniwersytetów. Przy
pomocy instrumentów, takich jak: integralna rehabilitacja terenów podmiejskich (przedmieść),
określanie stref rewitalizacji urbanistycznej
przestrzeni publicznej i socjalne budownictwo
mieszkaniowe Rząd Hiszpanii wspiera gospodarkę przestrzenną w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Architektura może udzielić
odpowiedzi na pytanie o model miasta bardziej
zrównoważonego i mniej degradującego środowisko, co daje także nadzieję na rozwój gospodarczy oparty o nowy „porządek równowagi
społecznej”. Dzisiaj kraje całego świata, także
te najbardziej rozwinięte, jak Stany Zjednoczone
i Kanada, patrzą z nadzieją na Europę i jej model miasta zrównoważonego. Tymczasem europejscy architekci prowadzą prace o charakterze badawczym nie otrzymując za to żadnej
rekompensaty. Pani Minister obiecała również,
że Rząd znajdzie niezbędne środki dla uczelni
architektonicznych na badania naukowe.
Juan Manuel Garcia Blanco z CSCAE opowiedział o doświadczeniach Andaluzji, gdzie
pomimo szczupłych środków lokalny samorząd
terytorialny realizuje ponad 50 projektów badawczych w obszarze wykorzystania energii słonecznej, modelu mieszkalnictwa, poszukiwania
optymalnych modeli ekonomicznych dla budownictwa. Same badania to zbyt mało, stwierdził, ważne jest ich praktyczne zastosowanie.
Fabian Listerri, reprezentujący w Hiszpanii
Światową Unię Architektów (UIA) stwierdził, że
architekci, którzy są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni, dali się poniekąd wciągnąć w szaleństwo, które ogarnęło deweloperów, owocując niekontrolowanym, napędzanym
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jedynie chęcią zysku boomem budowlanym. Nie
można liczyć, że edukacja na poziomie akademickim wychowa świadomych architektów – konieczne jest ustawiczne kształcenie
i rozwijanie wiedzy i umiejętności. Jak zatem
uleczyć nasze miasta? Jak przezwyciężyć wiszące nad nami widmo kryzysu?
Xavier Monteys skupił się na pytaniu o rolę
architekta. Gdzie zaczyna się a gdzie kończy
jego udział w projekcie...? Projekt jest tak dobry, jak życzenie zamawiającego. Architekci
zbyt rzadko uczestniczą w projektach od początku. Tymczasem to architekci są tymi, którzy zamieniają złe w dobre. Mamy do czynienia
z wieloma patologiami – budynki przy nawet
stosunkowo niewielkich zabiegach mogą być
lepsze i lepiej wykorzystywane...
Nieco czasu poświęcono dyskusji o możliwości projektowania budynków (i przestrzeni publicznych) tak, aby mogły one wypełniać alternatywne role i funkcje w czasie.
Dyskutowano o nauczaniu architektury
(znaczna część hiszpańskich uczestników
EFAP posiadała tytuły naukowe i zajmowała
się dydaktyką). Narzekano na przestarzały
i skostniały system kształcenia, nieprzystający do współczesnych poglądów na temat
roli i miejsca architekta w społeczeństwie.
System edukacji niejako „reprodukuje” błędy poprzedniej generacji architektów, ucząc
architektury „formalizującej”, a nie służącej
naprawdę człowiekowi... – Studenci wyposażeni dziś obowiązkowo w komputery do
perfekcji opanowali technikę „kopiuj-wklej”.
Efektem bywa małpie naśladownictwo projektów autorstwa architektonicznych celebrytów, ale niewiele ma to wspólnego z nauką
świadomego projektowania i autentycznym
rozwojem umiejętności zawodowych.
Przy projektowaniu domów jednorodzinnych udział architektów został zmarginalizowany. Padło retoryczne pytanie: skoro to
my mamy niezbędną wiedzę, dlaczego odebrano nam prawo decyzji (władzę)...?
W tym momencie ktoś z zebranych zauważył,
że pomimo pięknego, słonecznego dnia (na zewnątrz temperatura dochodziła powoli do 30°C)
siedzimy wszyscy w zaciemnionej sali przy zupełnie niepotrzebnym elektrycznym świetle (na
trzech ekranach projektorów i tak w zasadzie niczego nie wyświetlano). Padło hasło: Nadajmy
sens naszym słowom o zrównoważonym rozwoju... odsłońmy okna, oszczędzimy energię!
Kontynuowano narzekania...
Byliśmy dotąd bezkrytyczni. Dawaliśmy
się skusić inwestorom, deweloperom, de-
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cydentom. Doszło w ten sposób do wielu
skandali. Niepotrzebnych, bezsensownych
inwestycji, napędzanych jedynie żądzą zysku lub zwykłą pychą. Należy to wszystko
teraz (w dobie kryzysu) wyprostować!
A być może ludzie wcale nie chcą zmian,
wyrzeczeń i większej odpowiedzialności?
Może po prostu liczą, że kryzys da się
przeczekać? Że nastąpi znów koniunktura
i wszystko „wróci do normy”?
Tak naprawdę, to jesteśmy zbyt tchórzliwi, aby wprowadzić jakiekolwiek istotne
zmiany. Tylko zmiany przepisów (legislacja)
mogą wymusić zmianę obyczajów! Jeśli nie
nastąpią, można o tym zapomnieć! Nie da
się wykorzystywać substancji i przestrzeni
alternatywnie w czasie, jeśli odpowiednie
przepisy na to nie zezwolą!
Jak osiągnąć zatem pożądane, szybkie
zmiany? Nie tylko poprzez regulację. Gdy
wszystko jest kontrolowane, postęp jest
bardzo powolny. Nawet popełniając błędy,
można się szybko rozwijać!
W pewnym momencie głos zabrała Prezydent
ACE, Selma Harrington, która mówiła o pasji,
duchu walki i emocjach, koniecznych aby budować lepszy świat. Według niej, znajdujemy
się aktualnie w samym środku transformacji,
która zmienia sposób patrzenia na naszą
profesję. Dojrzałość nakazuje reorientację
na wartości „niespektakularne”, poprzednio
lekceważone i często pomijane. Podejście
holistyczne, przepełnione reﬂeksją i „spowolnione” – w opozycji do pozbawionej głębszej
myśli pogoni. Za czym? Za pseudokulturą
spod znaku IKEI i ZARY, symboli współczesnej, masowej tandety, która nas przytłoczyła.
Spójrzmy na dzieło takie, jak Sagrada Familia
w Barcelonie. Od ilu lat się ten kościół buduje?
A ile jeszcze budować się będzie...? Nie każdemu dane jest zostać gwiazdą architektury,
ale jest dzisiaj ogromna potrzeba żmudnej,
zespołowej pracy nad poprawą stanu naszego
środowiska. My, architekci w procesie kształcenia nabywamy umiejętności rozwiązywania
problemów i zarządzania złożonymi procesami. Jeśli pragniemy być, pozostać „wewnątrz
zdarzeń” i być wysłuchani, musimy koniecznie
zmienić nasz przekaz. Ważne, aby umiejętnie
łączyć interesy indywidualne z interesem publicznym...
Alain Sagne, do niedawna sekretarz ACE,
przedstawił punkt widzenia nie-architekta,
pozostającego jednak od lat z architektami
w bliskich związkach. Ważne jest, aby przezwyciężyć podziały na wszystkich szczeblach
i rozważyć do kogo należy się odwołać aby

osiągnąć założone cele. Jako przykład podał
trwający „Tydzień Miast” (Week of Cities) i deklaracje grupy wewnętrznej (Intergroup) Parlamentu Europejskiego „Urban-Housing1” dotyczące urbanistyki i mieszkalnictwa, pomiędzy
którymi nie ma żadnego związku.
Richard Simmons z Wielkiej Brytanii narzekał, że architekci zamykają się w wieżach z kości słoniowej nie uczestnicząc w wystarczającym stopniu w życiu społecznym, a zwłaszcza
unikają wchodzenia w struktury polityczne
– pozbawiając się niejako wpływu na realne
decyzje. Zamiast nas, są tam licznie reprezentowani prawnicy...!
I ponownie Xavier Monteys: – Przepisy są
niezwykle istotne, cele muszą być jasno zdeﬁniowane. Inaczej wiele działań pozostanie
w sferze werbalnej – malowanie fasad nie
zastąpi prawdziwej rehabilitacji i rewitalizacji... Interes społeczny musi dominować nad
interesem indywidualnym, praca zespołowa
– ponad jednoosobowymi erupcjami talentu...
Praca architekta musi wpisywać się w wysiłek
zbiorowy specjalistów z wielu dziedzin...
Brakuje jasnego modelu „społecznego kapitalizmu” – regulacja musi być ustanowiona
na szczeblu rządu centralnego...
Należy poszukiwać związków pomiędzy innowacyjnością a:
etyką,
porządkiem (rygorem) – nie należy naruszać fundamentów (cywilizacji),
problemami globalnymi, takimi jak bieda
i wykluczenie społeczne,
tradycją (nowsze, nie zawsze musi oznaczać lepsze).
Jak uczy nas historia, należy poszukiwać raczej środków ewolucyjnych niż rewolucyjnych.
Istotna jest transformacja budynków i ich funkcji w czasie. Przytoczono przykład budynku
w sanktuarium Santiago de Compostella, który w zależności od potrzeb służył jako szpital,
następnie akademik, następnie znów szpital
a ostatnio hotel.
Narzekano na nadmiar aktów prawnych
i ogólnie biurokrację w Zjednoczonej Europie,
gdzie trudno jest dziś zlokalizować informację
i trzeba analizować setki dokumentów.
Simon Foxell z Wielkiej Brytanii żalił się,
że konserwatywni Anglicy wcale nie szukają
rozwiązań innowacyjnych i zrównoważonych.
Architekci powinni intensywniej zająć się szerzeniem idei zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie.
Xavier Monteys podkreślił potrzebę rozwijania kwaliﬁkacji architektów w kierunku
wysokiej jakości planowania przestrzennego,
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jako remedium na problemy współczesnych
miast. Ważne, aby rozwiązania były możliwe
do praktycznego zastosowania, nie zaś stanowiły osiągnięcia w kategorii science ﬁction,
co niestety ma ostatnio nierzadko miejsce...
Architektura a Energia,
czyli dzień drugi...
Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniu „Architektura a Energia”. W roli
moderatora wystąpił Mariano Vazquez Espi
a prelegentami byli: Antonio Valero, Miguel Carasusan, Pilar Pereda i Simon Foxell. W trakcie
sesji poszukiwano odpowiedzi na siedem pytań dotyczących architektury i energii, postawionych przez Mariano Vazqueza Espi:
1. Czy nie powinniśmy spojrzeć na działania
architektoniczne z optymistycznej perspektywy i założyć, że już wkrótce populacja
ludzkości przestanie rosnąć i zacznie maleć,
aż ustabilizuje się na poziomie „równowagi dynamicznej” umożliwiającej optymalne wykorzystanie (lokalnych) zasobów na
swoim terenie? – [komentarz autora: W materiałach konferencji znalazł się dość skomplikowany wykres, z którego wynika gwałtowny (nieomal asymptotyczny) przyrost
zgonów(?) w połowie XXI wieku, co miałoby
zapobiec dalszemu zwiększaniu populacji
świata przed końcem wieku przy jednocześnie gwałtownie malejących zasobach].
2. Czy nie powinniśmy certyﬁkować elementów
środowiska zbudowanego poprzez określanie minimalnych poziomów zużycia energii?
3. Czy nie powinniśmy penalizować marnowania energii poprzez progresywny podatek
„od luksusu”?

4. Czy nie powinniśmy zmienić sposobu zarządzania przestrzenią (gospodarki terenami),
tak, aby „przetrzymać” chwilowy wzrost populacji bez nadmiernego rozwoju przestrzennego
(zwłaszcza w małych miastach i na wsi)?
5. Historycznie miasta „wysysały” energię
z otaczającego je świata; czy jest obecnie
możliwe zbudowanie urządzeń emitujących
zero dwutlenku węgla, albo, co byłoby nawet
lepiej, pochłaniające go?
6. Jaka jest właściwa wielkość (skala?) budynku, dzielnicy, miasta i metropolii?
7. Nie ulega wątpliwości, że zasoby są albo
odnawialne, albo wyczerpywane, oraz, że
rozwój kapitalizmu powoduje wzrost materialnego bogactwa kosztem nadmiernego zużywania zasobów nieodnawialnych. Dlatego,
czy nie byłoby koniecznym ustanowienie publicznej kontroli nad wyczerpywanymi zasobami, takimi jak ziemia, słodka woda itd?
Przyglądając się od pewnego czasu (z uwagi
na nasze przyszłoroczne zobowiązania) przygotowaniom do kolejnych konferencji EFAP
(w Bordeaux, Pradze i ostatnio w Sztokholmie)
odnosiłem nieodparte wrażenie, że Hiszpanie
wykazywali w tej kwestii wyjątkowo umiarkowany entuzjazm, z niezrozumiałego powodu
nie traktując Konferencji, jako okazji do zaprezentowania swoich dokonań, a wręcz przeciwnie, jako jakiś niewygodny przymus. Do ostatniej chwili informacje na temat Konferencji były
nad wyraz skąpe, a jej program, opublikowany
w końcu na stronie EFAP, nie zapowiadał bynajmniej fajerwerków. Te skromne zapowiedzi
całkowicie potwierdziły się w rzeczywistości,
co z pewnym rozczarowaniem konstatuję.

Być może faktycznie było to spowodowane załamaniem się rynku zamówień na prace
projektowe w budownictwie, będącym prostą
konsekwencją kryzysu gospodarczego na Zachodzie Europy (który w Hiszpanii, w odróżnieniu od naszego kraju, na który – co warto również skonstatować – coraz częściej spogląda
się z autentycznym szacunkiem i podziwem),
mającego charakter nie wirtualny lecz jak najbardziej realny.
W efekcie hiszpańska Konferencja EFAP
przybrała walor najbledszy z możliwych. Wydarzenie było zupełnie niezauważalne w przestrzeni Madrytu, nie towarzyszyły mu jakiekolwiek
atrakcje przewidziane dla uczestników, nie było
żadnych konkursów, wystaw ani dodatkowych
prezentacji, że już o jakichkolwiek koncertach
czy bankietach (których poprzednie konferencje EFAP nie skąpiły) nie wspomnę. Wszystko
to byłoby jeszcze zupełnie zrozumiałe i całkowicie wybaczalne w dobie recesji, gdyby meritum
konferencji stanęło na wysokości oczekiwań.
Niestety, tak się moim zdaniem również nie stało, a tego już naprawdę szkoda...
Paweł Kobylański
architekt
(do czerwca 2010 r. Wiceprezes Krajowej
Rady Izby Architektów RP)

1) Grupa wewnętrzna Urban-Housing (IUL) została utworzona na początku
2005 r. z inicjatywy dwóch członków Parlamentu Europejskiego: Jeana-Marie Beaupuy (ALDE, Francja) i Alaina Hutchinsona (PSE, Belgia).
Grupa liczy 72 członków reprezentujących wszystkie orientacje polityczne obecne na arenie PE i zajmuje się szerokim spectrum zagadnień
legislacyjnych związanych z planowaniem miast i mieszkalnictwem,
w tym: transportem, ochroną środowiska, kulturą i szeroko ujętymi zagadnieniami społecznymi.
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Od redakcji
Publikując w poprzednim numerze list arch. Adama Popielewskiego (Z:A 04/2010, str. 60),
przyznaliśmy, że planowaliśmy podjęcie tematów przybliżających młodym architektom proces
zdobywania uprawnień i życie samorządu zawodowego.
Pierwszy artykuł na ten temat, opracowany przez kol. Popielewskiego – ukazuje się już w tym
numerze Zawodu:Architekt.
Zakładamy jednocześnie, że sukcesywnie gromadzić będziemy podobne materiały także z innych Okręgowych Komisji Kwaliﬁkacyjnych. Publikując je na łamach Z:A chcemy pomagać nie
tylko absolwentom architektury na drodze do zdobywania uprawnień, ale także systematyzować
i ujednolicać wiedzę architektów będących już członkami Izby, którzy dla młodszych koleżanek
i kolegów są pierwszym źródłem informacji w czasie odbywania praktyk zawodowych, wymaganych dla uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej.

Na drodze do uprawnień projektowych:
praktyka architektoniczna na budowie
Adam Popielewski

Nadawanie uprawnień projektowych i rozliczanie z ich właściwego stosowania to jeden
z zasadniczych celów powołania Izby Architektów. Pracując trzecią kadencję w okręgowej
komisji kwaliﬁkacyjnej obserwuję, jak wiele z pozoru prostych, a nawet oczywistych
zagadnień wywołuje problemy, nierzadko budząc zażarte polemiki.

I

Interpretacje, komentarze i dyskusje nad przepisami stanowiącymi wymagania związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych są obecnie
zawierane w odpowiedziach udzielanych przez
okręgowe komisje kwaliﬁkacyjne indywidualnie
na pytania otrzymywane od zainteresowanych.
Wykładnie dokonywane z konieczności i przez
niezależnie działające w poszczególnych okręgach ciała, nie są wzajemnie uzgadniane, a źródłem polemik są nie tylko niejasności zawarte
w przepisach powszechnie obowiązujących,
ale także własne regulaminy naszej Izby.
Spodziewam się, że opublikowany tutaj
tekst zachęci pozostałe komisje kwaliﬁkacyjne do dzielenia się samodzielnie udzielanymi odpowiedziami i własnymi poglądami na
pokrewne zagadnienia. Można by oczekiwać
także głosów polemicznych i dyskusji w szczególnie kontrowersyjnych sprawach. Taka
wymiana doświadczeń może z czasem przybrać charakter programowy, prowokując do
dokonywania korekt w regulacjach prawnych
sprawiających problemy, a także świadomego
weryﬁkowania dotychczas przyjętych reguł.
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Pytanie postawione
Komisji Kwaliﬁkacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej OIA
Od ponad miesiąca uczestniczę w budowie
pod pieczą jej kierownika. Niestety, pan kierownik schodzi z budowy w przyszłym tygodniu,
a osoba, która ma go zastąpić nie legitymuje

NIEKONSEK WENCJE W YNIK AJĄ
PRZEDE WSZ YSTKIM
Z BR AKU JEDNOZNACZNEGO
ROZRÓŻNIENIA ROBÓT
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH I ROBÓT
ARCHITEK TONICZNYCH
NA BUDOWIE, PRZ Y
CZ Y TELNEJ, CHOĆ PRAWNIE
NIEZDEFINIOWANEJ
ODRĘBNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH
PODSTAWOW YCH ROBÓT
INSTAL ACYJNYCH.

się dyplomem ukończenia studiów wyższych
i w rezultacie nie posiada uprawnień bez ograniczeń. Uczestniczyłam wcześniej w tworzeniu
projektu budowlanego. Autor tego projektu pełni obecnie nad budową nadzór autorski. Czy
dalszą część praktyki mogę odbywać pod jego
okiem? Architekt (autor) posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania.
Wiem, że praktyka zawodowa powinna być odbyta pod kierownictwem osoby posiadającej
uprawnienia budowlane bez ograniczeń we
właściwej specjalności, to znaczy tej o jaką
ubiega się zainteresowany. Jako architekt zamierzam ubiegać się właśnie o uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania.
Czy posiadający takie uprawnienia architekt
może podpisywać mi praktykę na budowie
w ramach nadzoru autorskiego?
Odpowiedź udzielona przez Komisję
Kwestia rodzaju uprawnień wymaganych od
osoby nadzorującej część wykonawczą praktyki zawodowej architekta była dyskutowana
w trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Kwali-
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ﬁkacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Architektów w dniu 12 maja 2010. Komisja nie
jest skłonna uznawać czynności związanych
z nadzorem autorskim za praktykę na budowie.
Nadzór autorski stanowi jeden z obowiązków
projektanta i biorąc pod uwagę wykonywane
w jego trakcie czynności jest on bliższy raczej
praktyce przy sporządzaniu projektów.
Osobą właściwą do kierowania praktyką
na budowie jest kierownik budowy. Do wykonywania tej samodzielnej funkcji technicznej
niezbędne są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i takich właśnie uprawnień
(bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej) oczekuje komisja od osoby pełniącej tę funkcję.
Formułując swoje stanowisko komisja
oparła się na:
1) art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 156/2006, poz.
1118, ze zm.), zgodnie z którym uzyskanie
uprawnień budowlanych do projektowania
bez ograniczeń i sprawdzania projektów
architektoniczno-budowlanych wymaga od-

bycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu
projektów i odrębnie odbycia rocznej praktyki na budowie,

BRAK ROZRÓŻNIENIA ROBÓT
KONSTRUKCYJNO-BUDOWL ANYCH
I ROBÓT ARCHITEK TONICZNYCH
NA BUDOWIE MOŻE OZNACZ AĆ,
IŻ TAKIEGO ROZRÓŻNIENIA
DOKONAĆ W SPOSÓB
PRZEKONUJĄCY SIĘ NIE DA.
2) § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83/2006,
poz. 578, z późn. zm.), stanowiącym wymóg
odbycia praktyki zawodowej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane bez ograniczeń we właściwej
specjalności i będącej czynnym członkiem
samorządu zawodowego,

3) art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, warunkującym zaliczenie praktyki zawodowej
pracą polegającą na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Komisja uznaje, iż istotą praktyki na budowie
jest uczestnictwo w wykonywanych tam robotach budowlanych, umożliwiające zapoznanie
się z ich technologią i organizacją. Czynności
nadzoru autorskiego skupiają się na innych
zagadnieniach, w większości przypadków są
wykonywane dorywczo i najczęściej skutkują
sporządzaniem projektów zamiennych, bądź
uzupełniających (wykonawczych).
Dodatkowy komentarz
Przewodniczącego OKK
Kujawsko-Pomorskiej OIA
Analizując przepisy w trakcie redagowania
powyższych wyjaśnień doszedłem do wniosku, że taka interpretacja nie jest jedyną możliwą. Ta, którą zastosowaliśmy, opiera się na
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wieloletniej dotychczasowej praktyce, nie do
końca konsekwentnej i nieprzystającej do
realiów powstałych po utworzeniu dwóch odrębnych izb samorządu zawodowego w budownictwie.
Te niekonsekwencje wynikają przede
wszystkim z braku jednoznacznego rozróżnienia robót konstrukcyjno-budowlanych i robót
architektonicznych na budowie, przy czytelnej, choć prawnie niezdeﬁniowanej odrębności poszczególnych podstawowych robót
instalacyjnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane mogą być
udzielane do projektowania bądź kierowania
robotami budowlanymi – odrębnie w każdej
ze specjalności wymienionych w art. 14 ust. 1,
a więc między innymi: architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Czytelne rozróżnienie
tych specjalności następuje wyłącznie w projektowaniu, choć i tam nie wynika z żadnego
przepisu.
Prawo budowlane stanowi tymczasem
w art. 42, iż inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki)
lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, przy czym przy prowadzeniu robót
budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowiązany
zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. Wobec braku rozgraniczenia
obu wymienionych specjalności na etapie wykonawstwa – powszechnie przyjmuje się, iż do
kierowania budową budynku wystarczą uprawnienia wykonawcze konstrukcyjno-budowlane,
pod warunkiem, że wykonawcy robót instalacyjnych posiadają odpowiednie uprawnienia
w swoich specjalnościach. Nie spotkałem się
z sytuacją, by w jakimkolwiek przypadku żądano uprawnień wykonawczych w specjalności
architektonicznej. Nie wiem też, czy osoby legitymujące się nimi są w stanie na ich podstawie
samodzielnie kierować również oczywistymi
robotami konstrukcyjnymi.
Brak rozróżnienia robót konstrukcyjno-budowlanych i robót architektonicznych na budowie może oznaczać, iż takiego rozróżnienia
dokonać w sposób przekonujący się nie da.
Zważywszy, że pojęcie robót konstrukcyjnobudowlanych obejmuje zasadniczo wszystko
poza instalacjami – może na pojęcie robót
architektonicznych po prostu nie ma miej-
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sca? Specyﬁka istnienia obu izb samorządu
zawodowego, których członkowie wykonują
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – Izby Inżynierów zrzeszającej osoby
o wielu różniących się specjalnościach zawodowych, upoważnionych do kierowania robotami, bądź do projektowania, oraz Izby Architektów – zrzeszającej wyłącznie projektantów
w tym zawodzie, coraz bardziej odsuwa nas
od wykonawstwa. Czy mimo to nadal sami powinniśmy upierać się, by architekt odbierał tradycyjną, wszechstronną praktykę zawodową,
choćby przez rok bezpośrednio uczestnicząc
w prawdziwym wykonawstwie? Czy nie wy-

MOŻNA OCZY WIŚCIE
NADAL UPIER AĆ SIĘ
PRZY TR ADYCYJNEJ
FORMIE PRZYGOTOWANIA
DO SAMODZIELNEGO
W YKONY WANIA ZAWODU
ARCHITEK TA.
W TAKIM PRZ YPADKU NALEŻ Y
JEDNAK BARDZIEJ PRECY Z YJNIE
OKREŚLIĆ W YMAGANIA I ICH
INTERPRETACJĘ.
starczy tutaj jednak partycypacja w nadzorze
autorskim, który na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1
Prawa budowlanego również stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
i na dodatek polega, jak w art. 14 ust. 4 chce
ustawa, na pełnieniu tej funkcji na budowie?
Kiedy wreszcie pogodzimy się z realiami
ukształtowanymi przez wieloletnią praktykę i ustawodawcę od wejścia w życie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 5/2001, poz. 42,
z późn. zm.)? Zachowując się pragmatycznie
i wyciągając wnioski ze zjawisk dokonujących
się także w szkolnictwie powinniśmy, moim
zdaniem, zweryﬁkować własne wymagania
i jednoznacznie poprzestać na akceptowaniu
nadzorów autorskich jako praktyki na budowie
wymaganej od architekta.
Zauważmy, że przepisy powszechnie obowiązujące obligują jedynie do cotygodniowego zestawiania wykonanych czynności, nie
narzucając obecnie ani formy zatrudnienia
i związanego z nią pełnego etatu, bądź jego
przeliczenia, ani rozliczenia godzinowego.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wystarczy raz w tygodniu
pójść na nadzór, by mieć co za dany tydzień
wpisać w książce praktyki zawodowej i na
tej podstawie uzyskać jej zaliczenie. W naszej Izbie cały czas trwa tradycyjne myślenie
o bardzo wymiernym czasowo egzekwowaniu czynności wykonanych w trakcie całej
praktyki. Przecież doświadczenie pokazało
już naszej komisji, że nawet praca przez 8 godzin dziennie nic nie oznacza, jeśli pracujemy
bardzo mało wydajnie.
Można oczywiście nadal upierać się przy
tradycyjnej formie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu architekta.
Może to nawet stanowić szczególną, wyróżniającą naszą Izbę specyﬁkę. W takim przypadku należy jednak bardziej precyzyjnie
określić wymagania i ich interpretację, by różne nasze komisje w zróżnicowany sposób nie
traktowały osób ubiegających się o nadanie
uprawnień. Obawiam się, że w obecnym stanie prawnym, w niektórych województwach,
wobec niektórych osób, tolerowany jest nadzór autorski jako forma części wykonawczej
praktyki. Taka sytuacja zaś oznacza, że kandydaci mają zróżnicowane szanse, zależne
od okręgu, do którego się zgłoszą. Przepisy
są tymczasem wspólne, a Izba jedna. Wracając
w tym miejscu do uprzednio proponowanej interpretacji – właściwie dlaczego młody architekt miałby uczyć się kierowania budową (jeśli
jej kierownikowi ma asystować), skoro uzyskiwane przez niego uprawnienia nie umożliwiają
wykonywania takiej funkcji?
Choć sam podzielam tradycyjny punkt
widzenia, widząc w starych zwyczajach pełniejsze kształcenie, nie chciałbym by każdego
zmuszać do stawania się męczennikiem tej
idei. A jeśli nawet tak – to każdego, bez niesprawiedliwych przypadków i dwuznacznych
wyjątków, nieuniknionych przy nieprecyzyjnych przepisach, z jednakowym traktowaniem
wszystkich architektów – także odbywających
praktyki za granicą.
Poglądy wyrażone w artykule są osobistymi opiniami autora i nie muszą
być zgodne z oﬁcjalnym stanowiskiem IARP ani redakcji Z:A

Adam Popielewski
appa@pro.onet.pl
architekt, przewodniczący
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Komisji Kwaliﬁkacyjnej
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z:a_wartość czyli
magazyn bogaty w treści

„Zawód:Architekt” jest czasopismem
bezpłatnym dla architektów – członków
Izby Architektów RP. Ukazuje się od
2007 roku, kiedy zastąpił publikowany
od 2004 roku Biuletyn Izby Architektów.
W ciągu zaledwie trzech lat stał się
marką rozpoznawalną w środowisku
architektów.
Zawartość Z:A odpowiada proﬁlowi
działalności Izby Architektów.
Czasopismo dostarcza profesjonalne
informacje związane z wykonywaniem
zawodu architekta w obszarze
standardów, zasad etyki oraz
odpowiedzialności i regulacji
formalnoprawnych.

Na łamach Z:A ukazują się artykuły
poświęcone: prowadzeniu pracowni jako
działalności projektowej i biznesowej,
przepisom dotyczącym bezpieczeństwa,
koordynacji projektów, współpracy z innymi
uczestnikami procesu budowlanego,
w tym z urzędami administracji państwowej
i samorządami terytorialnymi, relacjom
architektów z klientami, odpowiedzialności
zawodowej, zawodowym reﬂeksjom
architektów, zagadnieniom prawnym
i nowym technologiom.
Zawód:Architekt wyróżnia się dużą ilością
merytorycznych informacji tekstowych
(nazywany jest „magazynem bogatym
w treści”), zdecydowanie przeważających

nad fotograﬁami zajmującymi całe strony
w innych czasopismach pełniących
często rolę albumów do przeglądania.
Charakterystyczne dla Z:A działy to
m.in.: doświadczenia zawodowe, biznes
i zarządzanie, arch_i_kultura, studium
przypadku, technika w architekturze,
prawo, sport_podróże_pasje.
Aktualnie wydawany jest w cyklu
dwumiesięcznym.
Każdy numer dociera aktualnie do
ponad 9400 uprawnionych architektów.
Odnotowaliśmy już ponad 27300 pobrań
w plikach PDF dostępnych w serwisie
www.zawod-architekt.pl

Redakcja „Zawód:Architekt”
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel. (71) 782 87 80, faks (71) 782 87 81
e-mail: redakcja@zawod-architekt.pl, www.zawod-architekt.pl
Realizacja wysyłki: Oria Media
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel. (71) 782 87 80, faks (71) 782 87 81

nowość! Zawód:Architekt
teraz dla wszystkich!
Z satysfakcją informujemy, że „Zawód:Architekt” staje się dostępny już nie tylko dla członków Izby Architektów RP.
Z:Amów egzemplarze drukowane. Znajdą się na Twoim biurku!
Wszyscy zainteresowani systematycznym otrzymywaniem Z:A mogą skorzystać ze specjalnej oferty
rocznego abonamentu wysyłkowego. Koszty p&p (przygotowania i wysyłki) dla 6 kolejnych numerów Z:A
wynoszą 70,20 zł brutto (11,70 zł brutto za jeden egzemplarz, w tym podatek VAT 22%).
Wykupienie abonamentu gwarantuje systematyczny dostęp do specjalistycznego i opiniotwórczego tytułu,
dotychczas dostępnego wyłącznie w „prenumeracie wewnętrznej” IARP.
Prosimy o wypełnienie poniższego zamówienia oraz o opłacenie abonamentu zgodnie z jego wybraną
w zamówieniu formą. Abonament będzie realizowany począwszy od następnego numeru po dacie
uregulowania przez zamawiającego opłaty wynikającej z niniejszego zamówienia. Na przykład dla wpłaty
dokonanej do dnia 30.09.2010 r. pierwszym numerem będzie Z:A 5/2010.

zamawiam abonament wysyłkowy
Prosimy o uważne wypełnianie formularza zamówienia oraz dokładne zaznaczenie adresu wysyłkowego. Przypominamy, że do wystawienia
faktury VAT niezbędne jest podanie numeru NIP – fakturę VAT otrzymacie Państwo pocztą po dokonaniu płatności.

Zamawiam następującą liczbę abonamentów rocznych tj. 6 kolejnych numerów magazynu „Zawód:Architekt” przesyłanych w jednej kopercie i na jeden adres:
[ ] jeden w cenie 70,20 zł

[ ] dwa w cenie 65,20 zł każdy

[ ] trzy lub więcej w cenie 60,20 zł każdy

[ ] abonament studencki – jeden w cenie 35,10 zł
(wymagane jest przesłanie skanu legitymacji)

Dokonuję wpłaty

zł przelewem na konto ﬁrmy Oria Media, realizującej dystrybucję czasopisma: PKOBP 50 1020 5558 1111 1184 6080 0077.

Proszę o przesłanie faktury na adres:
(nazwa ﬁrmy/imię i nazwisko)

Nr NIP:
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Adres wysyłkowy magazynu, jeżeli jest inny niż wskazany powyżej adres dostarczenia faktury VAT:
(imię i nazwisko)

(nazwa ﬁrmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Oświadczam, że ﬁrma jest płatnikiem VAT i upoważniam ﬁrmę Oria Media do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych celem realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
Osoba Zamawiająca:
Imię i nazwisko:
Nr tel.:
Adres e-mail:
(podpis i pieczątka ﬁrmowa)

Prosimy o odesłanie wypełnionego zamówienia jednym z podanych sposobów:
> faksem (71) 782 87 81,
> e-mailem abonament@zawod-architekt.pl,
> pocztą na adres Redakcja „Zawód:Architekt”, ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław.
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Karol Fiedor
architekt, członek Rady Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Architektów,
właściciel pracowni CDF Architekci,
współorganizator Archi Cup 2010

Rakietą i serwisem
Opowieść: Karol Fiedor, wysłuchali: Tomasz Wlezień, Bartosz Wokan

Pierwszą rakietę tenisową dostałem od dziadka, gdy miałem 12 lat. To był prawdziwy zabytek
– naciąg wykonano ze zwierzęcych jelit. Dziadek chyba nie zdawał sobie wtedy sprawy, że
właśnie przekazuje wnukowi pasję na całe życie. W tenisa gram do dzisiaj, a oprócz tego,
że uprawiam ten sport, zająłem się organizacją ostatniej edycji Mistrzostw Polski Architektów,
Archi Cup 2010 – o swojej pasji opowiada nam arch. Karol Fiedor z Poznania.
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Dwadzieścia lat Mistrzostw
Historia Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie
Ziemnym, bo taką nazwę nosiły one do 2010 roku,
sięga połowy lat 80. i związana jest z... narciarstwem alpejskim. W tej dyscyplinie działa KLAN,
czyli Klub Architektów Narciarzy. Został powołany
jako agenda Zarządu Głównego SARP 9 grudnia
1985 r. KLAN ma siedzibę w Katowicach, ponieważ stamtąd pochodziła większość działaczy-założycieli. Rosnąca z czasem grupa przyjaciół
uczestniczyła w wielu zimowych zawodach.
Pierwsze spotkania miały charakter nie tylko
towarzysko-sportowy, ale także zawodowy. Przy
okazji każdego takiego tygodniowego wyjazdu organizowane były seminaria zawodowe
z przewodnim tematem, np. Uzdrowiska Polskie,
Architektura Górska itd. Na nie zapraszaliśmy ko-

T

Ta rakieta od dziadka była drewniana, bardzo
stara, ale dzięki niej mogłem zacząć odbijać
piłkę. Później udało mi się kupić aluminiową,
polskiej produkcji, nazywała się Polonez.
Dzisiaj wspomnienie tych starych sprzętów
wzbudza mój sentyment, ale wtedy ich zdobycie wymagało wiele zachodu. I nie były to
wcale jedyne problemy, z którymi musiał się
wówczas uporać młody adept tenisa...
Tenis elitarny
Znacznie trudniejsze było znalezienie kortu,
a następnie przedostanie się na jego teren.
Razem z kolegami z podwórka zakradałem
się do Trasko Projektu, przy którym wybudowano asfaltowy kort. Czailiśmy się wyczekując
chwil, kiedy ochrona nie będzie czujna. Niekiedy trwało to 2-3 godziny. Gdy zobaczyliśmy, że jest bezpiecznie, przeskakiwaliśmy
przez siatkę i niekiedy udawało nam się trochę
poodbijać.
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legów architektów mających osiągnięcia w danej
dziedzinie. Stąd przy okazji zawodów sportowych
przewinęła się czołówka polskiej architektury,
między innymi: Marek Budzyński, Zenon Remi,
Henryk Buszko, Aleksander Franta, Marek Dunikowski, Wojciech Obtułowicz, Szczepan Baum,
Andrzej Wyszyński, Dariusz Kozłowski, Czesław
Bielecki.
W 1988 r. postanowiliśmy „zagospodarować”
także wolne dotychczas lato. Tak narodziły się
rozgrywki tenisowe. Co warte podkreślenia, część
adeptów szusowania na stokach zaczęła uczyć
się gry na korcie, by móc uczestniczyć aktywnie
także w letnich spotkaniach.
Przyjęto zasadę, że Mistrzostwa będą organizowane każdego roku w innym mieście. Pierwsze
Mistrzostwa, w Świdniku, zgromadziły 10 osób.

W tenisa zacząłem grać chyba dlatego, że
wydawał mi się sportem bardzo elitarnym. Koledzy w większości wybierali grę w piłkę, w kosza, siatkówkę, biegali. Na tym tle tenis to było
coś innego.
Rakieta – bardzo ważna
Ta dyscyplina sportu się zmienia. Kiedyś mniej
liczyła się w niej siła, bardziej – technika. To
były czasy romantycznych bohaterów kortu,
zdolnych wzbudzić pasję wśród tysięcy kibiców. Kiedy ja zaczynałem, sławą był Wojciech
Fibak. Podziwialiśmy go z kolegami. Teraz,
gdybym miał wybrać jednego, ulubionego zawodnika, byłby nim Argentyńczyk Juan Martin
del Potro. Kibicuję mu, żeby wrócił na kort po
ciężkiej kontuzji nadgarstka.
Tenis to sport indywidualny z jedną charakterystyczną cechą. Jeśli ktoś choć raz oglądał
mecz, wie jaką wagę zawodnicy przykładają do rakiet. W tej dyscyplinie, gdy o wyniku

Później frekwencja była zmienna, ale np. na V MP
we Wrocławiu w 1992 r. przyjechało ponad 70
architektów. Zapewne wynikało to z siły tamtejszego lokalnego środowiska.
Mistrzostwa organizowaliśmy nieprzerwanie do
2006 r., między innymi w Gnieźnie, Warszawie,
czy w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Później jednak kontuzje oraz obowiązki zawodowe i rodzinne
spowodowały, że doroczne spotkania przestały
się odbywać.
W tym roku stało się inaczej, bo z pomocą przyszli
nam koledzy z Poznania, którzy mieli pomysł by
kontynuować ideę ogólnopolskich zawodów na bazie
lokalnego turnieju Archi Cup. Nowa nazwa zyskała
naszą pełną akceptację. Środowisko znów poczuło
głód spotkania i gry w tenisa. Ostatnia impreza miała
bardzo dobrą frekwencję i była udana organizacyjnie.
W historii Mistrzostw jest grupa uznanych
zawodników, mistrzów i medalistów wielu
turniejów: Bartłomiej Brzózka z Gliwic, Andrzej
Bartnik i Piotr Olszewski z Wrocławia, z młodszego pokolenia Jarosław Grzybowski z Ustronia
Śląskiego, Jacek Widziszowski z Gliwic, czy
Marek Kibler z wielkopolskiego Lusowa. W gronie
pań przez wiele lat dominowała Joanna Szewczyk
z Wrocławia, a także Kamila Rudnicka z Pszczyny.
> arch. Piotr Fischer, KLAN

zaczynają decydować niuanse, szczególnie
ważne staje się znalezienie harmonii między
człowiekiem a sprzętem. I to również na amatorskim poziomie, gdzie współczesne rakiety
od ich poprzedników dzielą dziesiątki lat technologicznego rozwoju.
Od 2 lat gram Wilsonem, wcześniej miałem
Heada. Co jakiś czas człowiek szuka usprawiedliwienia dla swojej tenisowej ułomności.
Gdy mu się wydaje, że już nic w sile, technice,
wytrzymałości nie jest w stanie zmienić, lub
nie może znaleźć wytłumaczenia dlaczego
pewne zagrania mu nie wychodzą, próbuje
znaleźć ten dodatkowy bodziec i zmienia rakietę. Jeżeli wygrywa, to oczywiście zmiana
była korzystna. Gdy przegrywa, mówi, że to
chyba był zły wybór... (śmiech)
Gra indywidualna i osobista
W turniejach występuję od 4-5 lat, jednak znaczących sukcesów – poza wicemistrzostwem
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To już rzadki widok na kortach. Krzysztof Jezierski z Warszawy grał drewnianą rakietą. Rywale
byli zaskoczeni jak dobrze sobie radzi prezentując przy tym nieco inne niż konkurencja uderzenia

Polski architektów zdobytym w tym roku w Poznaniu – do tej pory nie miałem. Na koncie
mam jednak jedno zwycięstwo wyjątkowo
cenne. Osobiste. Udało mi się rzucić palenie
i tenis pomógł mi w pozbyciu się wagi, na której zwykle przybiera się po zerwaniu z nałogiem. Na początku, w najtrudniejszym czasie,
dzięki wizytom na korcie nie myślałem o paleniu. I na lata pozostało mi przyzwyczajenie do
regularnego chwytania za rakietę.
Istotą sportu jest wygrywanie. To dlatego
towarzyszy mu chęć poprawiania wyników
i awansów w rankingach. Wspinanie się w zawodniczej i zespołowej hierarchii. W Poznaniu
cyklicznie organizujemy Mistrzostwa Wielkopolski Architektów. Przed czterema laty zostaliśmy zaproszeni – wraz z Robertem Gzylem, jako mistrz i wicemistrz województwa
– na Mistrzostwa Polski. Stwierdziliśmy, że
następnym razem moglibyśmy zorganizować
je u nas.
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Turniej okazał się dużym wyzwaniem zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Wstawałem wcześnie rano i trenowałem 4 razy w tygodniu, aby dobrze zaprezentować się na korcie.
Do tego musiałem łączyć obowiązki organizatora z pracą zawodową. No i skala wydarzenia
była większa w porównaniu z dotychczasowymi imprezami w Poznaniu. W pracach pomagali przyjaciele i zaufani współpracownicy.
Wśród nich choćby dyrektor turnieju Krzysztof
Wierszyłłowski, przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Tenisowego Kortowo, które organizowało Archi Cup, oraz Marek Durski z ﬁrmy
M-ACTIVE, która zrealizowała imprezę.
Goście Kortowa
Trzydniowa impreza, trwająca od 11 do 13
czerwca, była jednocześnie jubileuszowym,
dwudziestym turniejem Mistrzostw Polski Architektów. Fantastyczny był pierwszy wieczór
– spotkanie kilkudziesięciu architektów w przy-

Robert Gzyl – mistrz Polski architektów
w kategorii singiel mężczyzn 45+

jacielskiej atmosferze, w której nikt jeszcze nie
miał do nikogo pretensji o porażki (śmiech).
W Archi Cup zagrało 75 zawodników, wśród
nich 11 pań. Wszyscy uczestnicy zapewniali, że
przyjadą także w przyszłym roku i że będą namawiać do udziału swoich kolegów. Wydaje mi
się, że ustanowienie stałego terminu w czerwcu zwiększy liczbę uczestników w kolejnych
latach. Przyszłoroczne mistrzostwa ponownie
odbędą się w Poznaniu. Jednak potem nie wyklucza się ich przeniesienia do innych miast.
Architekci z Gdańska i Katowic zapowiedzieli
już chęć organizacji zawodów.
Mistrzostwa w Poznaniu odwiedzili przedstawiciele Izby Architektów oraz SARP. Te organizacje zapewniły imprezie swoje patronaty
honorowe i ufundowały nagrody. Byli również
przyjaciele poznańskiego klubu Kortowo,
gdzie rozgrywano mecze: Wojciech Fibak,
Paweł Geldner (były kapitan daviscupowej reprezentacji Polski, który prowadził Akademię
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Wyniki Archi Cup 2010
Singiel kobiet open
1. Ewa Sakwerda, 2. Katarzyna Buczkowska,
3. Barbara Jezierska, 3. Małgorzata Schmidt
Singiel mężczyzn 45+
1. Robert Gzyl, 2. Andrzej Bartnik.
3. Adam Kochański, 3. Marcin Ochmański,
Singiel mężczyzn 55+
1. Bartłomiej Brzózka, 2. Grzegorz Baranowski,
3. Michał Ankiersztajn, 3. Zbigniew Szeliga

Mistrz Fibak składa autograf Andrzejowi Bartnikowi,
wicemistrzowi Polski architektów w kategorii singiel mężczyzn 45+

Singiel mężczyzn open
1. Jarosław Grzybowski, 2. Karol Fiedor,
3. Piotr Olszewski, 3. Tomasz Wilkowski.
> Więcej informacji o Mistrzostwach na stronie
internetowej www.archicup2010.teniqo.net

Ewa Sakwerda została mistrzynią Polski architektów w kategorii kobiet.
Puchar wręcza jej Maciej Siecla, prezes ﬁrmy Hauraton Polska

Tenisa) i Filip Anioła (jedyny polski tenisista,
który wygrał – jeszcze w wieku juniorskim
– z Rogerem Federerem).
Architekci na korcie
Sport ma niezwykłą i coraz częściej docenianą
zdolność łączenia ludzi, integracji różnych środowisk. W ten nurt wpisują się również architekci-tenisiści. Wykonawcy każdego wolnego zawodu są zwykle trudnym środowiskiem, ponieważ
stanowią konkurencję dla siebie nawzajem. To
nie jest dobry klimat dla integracji. Jednak takie
imprezy jak Archi Cup pokazują, że można się
polubić, poznać i spędzać ze sobą czas. Stwarzają możliwość wymiany doświadczeń, a jednocześnie poznawania swoich rodzin i dzieci.
Wszyscy traktujemy tenis przede wszystkim jako
sposób spędzania wolnego czasu.
Na organizowane przez nas w poprzednich
latach Mistrzostwa Wielkopolski przyjeżdżali
architekci nie tylko z samego Poznania, ale tak-
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że z innych miast regionu, między innymi z Piły,
czy nawet z Gorzowa. Na tym terenie jest mnóstwo doskonałych architektów i jednocześnie
świetnych tenisistów. Choćby Michał Ankiersztajn, Przemysław Borkowicz czy Robert Gzyl.
Przy okazji tych turniejów okazało się, że moi
wykładowcy ze studiów grają w tenisa, dzięki
temu odświeżyliśmy znajomości. A atmosfera
na zawodach jest zawsze wspaniała.
Tenis wśród architektów to sport bardzo
popularny, ale nie jest jedyny. Są wśród nas
także amatorzy koszykówki, narciarstwa,
mocny jest „klub” architektów-żeglarzy, przybywa również golﬁstów. Środowisko krakowskie organizuje też rajdy samochodowe.
Tenis i biznes
Panująca powszechnie opinia głosi, że tenis
ułatwia prowadzenie interesów. Zgadzam się
z tym stwierdzeniem. Dla wielu sportowych
pasjonatów ich dyscyplina jest niekiedy waż-

niejsza niż praca, czasem nawet rodzina.
Z tenisem jest podobnie. Spędzamy na korcie
mnóstwo czasu i często znajduje się wtedy
chwile, by porozmawiać o sprawach zawodowych. Kilkakrotnie rozmawiałem o interesach
przy okazji tenisa, ale zawsze w przerwach
między setami. Nigdy na korcie.
Raz zdarzyło mi się też, że inwestor, kończąc negocjacje projektowe (brał wtedy pod
uwagę ofertę dwóch biur, w tym mojego) zadał
pytanie czy gram w tenisa. Potwierdziłem.
– To musimy zagrać – odpowiedział. – Po
tym meczu dam odpowiedź czy zlecę projekt
pańskiemu biuru.
Zaskoczył mnie tą otwartością. Zastanawiałem się potem jak mam grać. I na szczęście przegrałem (śmiech). Kontrakt pewnie
i tak bym podpisał, choć przyznaję, że ten
partner w interesach, a rywal na korcie grał
zdecydowanie lepiej ode mnie. Taką porażkę
było mi łatwiej przełknąć.
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Bardzo pomocna lodówka

Kąpiel jak w antyku
Angielska ﬁrma Cast
Iron Roll Top Bath, która
specjalizuje się
w restaurowaniu starych
wanien, nawiązała
współpracę z polskim
producentem luksusowych
mozaik ceramicznych,
ﬁrmą Ardea.
Efekt? Możliwość
kupienia antycznej,
żeliwnej wanny pokrytej
wybranym rodzajem
mozaiki.
www.castironrolltopbath.co.uk

Wymięty kosz

Lodówka Samsung RL55VQBRS, oprócz
tego, że doskonale chłodzi, została wyposażona w 7-calowy ekran LCD. Dzięki
niemu mogą odejść do lamusa przyklejane karteczki z informacjami. Ekran może
też służyć jako pomoc w powtarzaniu
słówek czy miejsce komponowania menu
na cały tydzień. Aż żal, że ta lodówka nie
potraﬁ jeszcze gotować...
Cena: 4599 zł
www.samsung.pl

Materiał, z którego wykonano biurowy kosz na śmieci Bin
Bin, przypomina zgniecioną kartkę papieru. Kosz został
zaprojektowany przez Johna Brauera i zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. „Red Dot” Design Award w 2007
roku. Pozostaje zatem tyko wyrzucać – oczywiście po
uprzednim wymięciu.
Cena: 115 zł
www.glamstore.com.pl

Będziesz w kontakcie
HTC Wildfire to nowy telefon
z systemem Android, interfejsem HTC Sense i innowacyjnym rozwiązaniem do obsługi
najpopularniejszych serwisów
społecznościowych takich jak
Facebook, Twitter czy Flickr.
Dzięki pojemnościowemu ekranowi dotykowemu, o przekątnej 3,2
cala, doskonale nadaje się do
przeglądania zdjęć i internetu. Telefon posiada tak że
aparat z pięciomegapikselową
matrycą.
Cena: 1070 zł
www.htc.com
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Noże nie-noże
Noże do steków Spicy o ząbkowanych
ostrzach z oferty włoskiej ﬁrmy Legnoart,
zaprojektowane
przez Carlo
Contina,
pozwalają
łatwo kroić
mięso. Z daleka przypominają wiązkę obłych
kształtów, ale wystarczy
pociągnąć za górną część
jednego z elementów,
by chwycić nóż, za
rękojeść. Zestawy
dostępne są w różnych kolorach.
Cena: 329 zł
www.fabrykaform.pl

Dywan naprawdę kobiecy
Dywan Barbara stworzony w manufakturze Sztuka Beskidzka pochodzi z najnowszej
kolekcji WoollenRugs. Powstała ona przy współpracy z bardzo młodymi projektantami, spośród których wielu jest jeszcze studentami. Autorką tego akurat modelu
jest (oczywiście!) Barbara Bigosińska z ASP Katowice. Wzór dywanu jest bardzo
uniwersalny, wpadający w oko, a jednocześnie niezobowiązujący.
Cena: 1265 zł
www.sztuka-beskidzka.pl
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NR 1 NA WIECIE

Ponad 750.000 dwigów na
wiecie jest wyposaonych
w hydraulik GMV.
Ponad 50 lat na rynku!

DWIG GREEN LIFT® – TML® PANORAMICZNY

DWIG VL® SAMOCHODOWY

www.gmv.pl
info@gmv.pl

GREEN LIFT®, GL®, GLF®, TML®, FLUITRONIC®, GPL®, GEARLESS BELT-MRL®, G
GLB-MRL
LB-M ®, HOME-LIFT® s zastrzeonymi
zastr
znakami towarowymi GMV
V w Polsce

GMV jest najwikszym na wiecie
producentem hydrauliki do dwigów
(wind) hydraulicznych.

