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W naszych rękach
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,

OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

W zbliżającym się roku 2010 samorząd zawodowy architektów – Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej obchodzić będzie zakończenie drugiej i otwarcie kolejnej kadencji swojej
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działalności prowadzonej zgodnie z zapisem art. 17 Konstytucji Polski. Osiem lat pracy samorządu, którego idea powstania związana była z narodzinami nowego porządku prawnego
III RP i poprzedzona wieloletnimi staraniami całego środowiska zawodowego dowodzi, że je-
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steśmy dziś partnerem budowy państwa obywatelskiego. Zawód zaufania publicznego, który
na co dzień wykonujemy, jest obowiązkiem, a rzadko przywilejem. Jest oznaką ugruntowanej
w społeczeństwie świadomości, co do zakresu ponoszonej przez naszą grupę zawodową odpowiedzialności.
To fakt, który dla społeczeństwa ma znaczenie fundamentalne, jeśli mówimy o wolności
pracy powierzonej przez to społeczeństwo architektom polskim. Dziś, po 20 latach istnienia
demokracji, ta cecha wolności wydaje się już zapomniana. Nic jednak nie jest dane na zawsze,
a wiele z tego, co proponuje nam w tym sensie nowa Europa, wymaga od nas stałego wysiłku
w podnoszeniu swoich zawodowych kwaliﬁkacji – synonimu gwarancji dla rzetelności tworzonej
architektury.
Dobrze w tej sytuacji wiedzieć, że o wielu sprawach dotyczących wykonywanego zawodu
ciągle jeszcze możemy decydować sami, choć często nie bez ostrej dyskusji w dialogu prowadzonym ze służbami władzy publicznej. To także należy zaliczyć do niezbywalnych wartości
samorządności architektów.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że przekonanie o słuszności naszych argumentów rodzi
się przede wszystkim w wyniku środowiskowego dialogu, dla którego platformą jest Izba Architektów RP. Mam w związku z tym olbrzymią nadzieję, że nie zabraknie tych wszystkich waż-
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nych głosów na zbliżających się zebraniach i zjazdach wyborczych organów N A S Z E J Izby.
Potrzebujemy bowiem stale aktywnych inicjatyw, zespołowej pracy i wyraźnego wsparcia
płynącego od architektów. Tylko w ten sposób – jako grupa zawodowa – będziemy zdolni prowadzić rozmowy, konsultacje i wreszcie przedstawiać własne projekty legislacyjne. Tyko w ten
sposób będziemy mogli dowodzić racji naszych zawodowych przekonań.
W naszych rękach są losy naszych spraw – warto o tym pomyśleć wybierając się na zebrania i zjazdy izb okręgowych, na które wszystkich Was Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,
w imieniu Krajowej Rady i Rad Okręgowych Izby Architektów RP serdecznie zapraszam.
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Martela nad morzem
arz
Koment yczny
t
i
l
niepo
Wolność twórcza

Gdynia Design Days to nazwa międzynarodowej imprezy poświęconej
dizajnowi tworzonemu w krajach
nadbałtyckich. Podczas tegorocznej
edycji odbywającej się w dniach

zaprezentowane w kontenerze-galerii.
Można tam było zobaczyć produkowany od 1955 fotel Kilta, futurystyczną sofę U-Turn, fotel Fly Me czy
Sky Bar. Natomiast w ósmym dniu
trwania imprezy z ramienia Marteli
arch. Małgorzata Grzyb wygłosiła pre-

9-19 lipca w Gdyni nie zabrakło ﬁrmy
Martela. Najbardziej widoczne dla
gości GDD były drzewka The Tree
rozstawione w przestrzeni placu Grunwaldzkiego. Inne produkty zostały

lekcję pt. „Elastyczne biuro – design
przestrzeni wspólnych”. Organizatorem GDD były Instytut Wzornictwa
Przemysłowego i Miasto Gdynia.
> www.gdyniadesigndays.eu

i odpowiedzialność
w zawodzie architekta to
zbiór pełny i kompletny.
Zasada procentowego
podziału pomiędzy tymi
cechami w istniejącym
katalogu zawodowym zawsze
budzi zrozumiałą dyskusję
wokół bezpieczeństwa
sztuki – jaką architektura
była i miejmy nadzieję
pozostanie. Nie budzi
również wątpliwości fakt,

WorldHotel 2009
W dniach 4-6 listopada 2009 r.
w Centrum Targowo-Kongresowym
MT Polska w Warszawie odbędą się
II Międzynarodowe Targi Wyposażenia
Obiektów Noclegowych WorldHotel.
Ideą imprezy jest przedstawienie
pełnej i różnorodnej oferty
produktów, usług i rozwiązań dla
obiektów hotelarskich o różnym
standardzie. Targom towarzyszą
bezpłatne seminaria i case study
dedykowane architektom. Warto
skorzystać z prerejestracji online
(www.rejestracja.worldhotel.pl),
dzięki której bilet wstępu na targi
można zakupić 50% taniej.
Specjalnie dla członków Izby
Architektów organizator przygotował zaproszenia na targi Worldhotel
upoważniające do bezpłatnego wejścia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
mailowy na adres:
> astepnik@mtpolska.com.pl

że technologia nie zastąpi:
emocji tworzenia, trudu
wyboru, talentu i pracy nad
pomysłem dla konsensusu
budowy przez człowieka
środowiska o wartościach
z przywołanego na
początku zbioru. Jeśli więc
zawód architekta ma się
rozwijać z pożytkiem dla

Dom w zasięgu ręki
Busch-ComfortTouch® ﬁrmy ABB
może włączać światło i zmieniać jego
jasność, sterować żaluzjami, regulować
temperaturę. Jeżeli domownik chce się
dowiedzieć kto stoi przed drzwiami,
wystarczy włączyć kamerę podglądu
zewnętrznego. Urządzenie daje możliwość
pozostawiania wiadomości dźwiękowych
i graﬁcznych. Sterowanie odbywa się za
pomocą dotykowego panelu dostępnego
w różnych kształtach i kolorach.
> www.busch-jaeger.pl

architektury, niezbędnym
jest prawne podtrzymywanie
związku twórcy z dziełem,
także poprzez formę
i zakres ponoszonej
odpowiedzialności
zawodowej, lecz niewątpliwie
jednoznacznie umocowanej
w przedmiocie posiadanego
wykształcenia.

08.10.2009 Sławomir Żak
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Welur na ścianie
Dekoracje ﬁrmy DKM Impresja to prosta
metoda aranżacji wnętrz. Wykonane są
z weluru dostępnego w szerokiej gamie
kolorów. Materiał jest miękki i łatwy
do utrzymania w czystości. Dekoracje
welurowe są produktami wielokrotnego
użytku. Posiadają warstwę z klejem,
która umożliwia umieszczenie ich na
dowolnie wybranej powierzchni (ścianie,
szybie, lustrze, meblu, doniczce) a w razie
potrzeby odklejenie i przeniesienie na inną
powierzchnię.
> www.klimatydomu.pl

z : a _ 05 _ 2009

Kamień-Stone
w Poznaniu
Targi kamieniarskie w stolicy Wielkopolski to obecnie największe tego typu
wydarzenie w kraju, w ramach którego
połączono wrocławski „Kamień”
i poznańskie „Glass-Stone”. Impreza

zabraknie także samego surowca oraz
komponentów i prefabrykatów. Targom
towarzyszyć będą liczne wydarzenia
m.in. Kamień dla Architekta (6 listopada, godz. 11:00), Panel Kamieniarski
czy Warsztat Rzeźbiarza.
Istnieje możliwość zakupu tańszego
biletu wstępu na Kamień-Stone, wa-

odbędzie się w dniach 4-7 listopada 2009. Na prawie 15 tys. mkw
pojawi się blisko 300 ﬁrm z 20 krajów. Pokazane zostaną najnowsze
technologie obróbki kamienia, ale nie

runkiem jest wcześniejsza rejestracja
on-line za pośrednictwem strony
internetowej www.stone.mtp.pl
lub na miejscu w punktach rejestracyjnych MTP w Holu Wschodnim.

Myj ręce z VIP-em
Najnowszy produkt ﬁrmy Merida to
dozownik do mydła w płynie VIP. Przeznaczony jest do stosowania w łazienkach
biurowców i hoteli, pod prysznicami na
pływalniach ale także u klientów indywidualnych. Charakteryzuje go estetyczny
dizajn i trwałość wykonania. Pierwsza
cecha sprawia, że ma nowoczesny
wygląd, druga pozwala wykorzystywać
go w ogólnodostępnych toaletach, gdzie
często mają miejsce akty wandalizmu.
> www.merida.com.pl

z : a _ 05 _ 2009

czerwone, wąskie listwy pasujące do obu
rodzajów dekorów i płytki podłogowe
wykonane ze szkliwionego gresu porcelanowego także w kolorze białym i czarnym.
> www.villeroy-boch.pl

Do 30 listopada 2009

podręcznik jest dostępny

BEZPŁATNIE na płycie CD.
REKLAMA

Czarno-biały szyk
BiancoNero to nowa seria płytek ﬁrmy
Villeroy&Boch. Po raz pierwszy zaprezentowano ją podczas targów Cersaie 2008
w Bolonii. Kolekcję charakteryzują gładkie
powierzchnie i duże formaty. Do wyboru
są płytki w dwóch podłużnych (30x60
i 30x90 cm) oraz trzech wąskich
(15x30, 15x60 i 15x90 cm) formatach.
W kolekcji dostępne są dwa motywy
dekoracyjne – inspirowany strukturą
kryształu i abstrakcyjnymi motywami
roślinnymi. Serię uzupełnia szklana,
błyszcząco-matowa mozaika na siatce,

Aby zamówić podręcznik prosimy o kontakt
na adres: Marlena.Kowalczyk@aecdesign.pl

informacje

Wygrana na wagę
rozwoju
Tuż przed wakacjami ogłoszone zostały wyniki I edycji Międzynarodowego
Konkursu Projektowego „An Architect

nadesłane prace zasiedli: Didier Rebois
(architekt i krytyk architektury, sekretarz
generalny Europan i wykładowca Ecole
d'Architecture of Clermont Ferrand),
Marc Glaudemans (architekt i dziekan
w Fontys Academy of Architecture and

Jun Shibata, Francja – nagroda główna

the Drawer of Dreams” zorganizowanego z inicjatywy ﬁrmy Fakro. Był on
skierowany do architektów, którym
postawiono zadanie zaprojektowania poddasza z wykorzystaniem,
co najmniej dwóch rodzajów okien
dachowych FDH oraz innych z okien
dachowych z oferty organizatora.
Projekty na konkurs napłynęły z całego
świata – z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Panamy, Japonii. W trzyosobowym jury oceniającym

08

zawód:architekt

Paryż). Dodatkowo trzy wizualizacje
(Stefana Matzke, Mariji Blagojevic i Luke'a Waldrona) zostały wyróżnione ze
względu na jakość i aspekty techniczne.
Nagrodą w konkursie był udział
w warsztatach Miskolc Master Class

Dzięki warsztatom kolejne miasta europejskie goszczące u siebie Stadslab
mogą korzystać z przygotowanych
projektów, a uczestnicy, architekci,
urbaniści i projektanci zdobywają
doświadczenie i wiedzę teoretyczną.

Rita Martins, Holandia – nagroda główna

Urbanism w Tillburgu) oraz Sabina
Sujew (menedżerka eksportu w Fakro).
W pierwszym etapie wybranych
zostało 26 wizualizacji. Decydujące
posiedzenie miało miejsce 17 czerwca
w holenderskim Groesbeek. Wtedy
właśnie jury konkursu w czasie obrad
dokonało oceny wyselekcjonowanych
wcześniej projektów i ogłosiło zwycięskie wizualizacje. Nagrody główne
zdobyli Rita Martins (S-CY Loft, Amsterdam) i Jun Shibata (Porous House,

2009 organizowanych przez holenderskie centrum wymiany doświadczeń
i wiedzy z zakresu architektury i planowania przestrzennego – Stadslab
Europen Urban Design Laboratory.
Organizacja ta została założona w 2006 roku w holenderskim
Tilburgu. Celem prowadzonych przez
nią warsztatów jest dokonywanie
ekspertyz miast małej i średniej wielkości w celu wykreowania nowego
rodzaju przestrzeni urbanistycznej.

Ze Stadslabem od 2007 roku współpracuje ﬁrma Fakro, sponsorując
stypendia uczestnikom warsztatów.
Warto nadmienić, że opłata za
udział nie jest mała i wynosi 2500
euro. W 2007 i 2008 roku warsztaty
odbyły się w Lublinie, a tegoroczna
edycja miała miejsce w Miskolcu
na Węgrzech.
Firma Fakro potwierdziła nam, że
zamierza kontynuować tę działalność
i ogłaszać kolejne edycje konkursu.

Dach w nylonie
Gliwicka ﬁrma Dachermann Polska
jest producentem bardzo popularnego
ostatnio pokrycia dachowego – nylonu
dekarskiego. Szczególnie chętnie
wykorzystuje się go podczas renowacji
dachów, na których jest dużo świetlików,
kominów, instalacji klimatyzacyjnych,
anten czy wpustów dachowych. Stosowanie nylonu skraca czas wykonania
pokrycia i gwarantuje lepsze uszczelnienie trudnych miejsc. Po przygotowaniu
podłoża nylon może być nakładany

na powierzchnie betonowe, blaszane,
papowe, pokryte folią dachową, a nawet
eternitem. Świetnie sprawdza się również jako materiał do hydroizolacji. Może
być także wykorzystywany na tarasach,
balkonach, do uszczelniania zbiorników
na wodę lub ścieki, fundamentów oraz
konserwacji betonowych lub stalowych
elementów budowlanych. Dzięki
doskonałym parametrom wytrzymałościowym, chroni pokryte powierzchnie
nawet przez 15 lat.
> www.dachermann.com
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Architekt
jak kompozytor
Stadiony, hale i pływalnie, ale także...
ołtarz papieski. 12 projektów i realizacji
powstałych w ciągu 13 lat działalności. Dorobek pracowni ATJ Architekci
prezentowany był na wystawie w Polskim
Komitecie Olimpijskim 2 września 2009 r.

plansze prezentujące rysunki, wizualizacje
i zdjęcia czterech stadionów piłkarskich
i żużlowych (w Bielsku-Białej, Kielcach,
Rzeszowie i Toruniu), dwóch hal
(w Łodzi, w której rozgrywano niedawne
Mistrzostwa Europy koszykarzy, oraz
w Krakowie, jednak ten projekt zyskał
tylko wyróżnienie w konkursie), pięciu
pływalni (dwóch warszawskich, w Łodzi,

Stone Connection to ponad
300 kamieni naturalnych, najwyższej
jakości, w pełnej gamie kolorystycznej.
Kolekcja

Nasze kamienie dostępne są w postaci

gotowych płyt

płytek lub formatów przygotowanych według indywidualnych projektów. Zapewniamy transport,
instalację i montaż. Kompleksowo opieoraz

kujemy się realizacją projektu.

w Warszawie. Biuro architektoniczne ATJ
jest mocno związane ze światem sportu.
Świadczą o tym nie tylko kolejne obiekty
powstające na bazie jego projektów, ale
również Złoty Wawrzyn Olimpijski za
stadion piłkarski w Kielcach i Srebrny za
cztery projekty pływalni.
– Chcieliśmy pokazać jaką drogą
podążaliśmy przez te lata. Poszukując
stylu i kształtów. Nie napuszonych, wręcz
przeciwnie: prostych – mówi Tomasz
Kosma Kwieciński, współwłaściciel biura
– To stara, ponadczasowa szkoła.
– Architektura sportowa to jeden
z nurtów, które robimy – dodaje Jacek
Kwieciński – Z Tomaszem dobrze rozumiemy się w tym zawodzie.
Tym bardziej warto to docenić, bo
ATJ to rodzinny duet ojca (Jacek) i syna
(Tomasz). W przygotowaniu wystawy
pomógł im Janusz Golik, autor aranżacji
i koncepcji plastycznej. Przygotował

Ożarowie Mazowieckim oraz tak zwanych
Term Maltańskich w Poznaniu) i wreszcie
ołtarza papieskiego w Warszawie.
– Wybraliśmy obiekty pokazujące
język, którym się posługujemy. A stosujemy ograniczone środki wyrazu, bo
budżety na sportową architekturę nie są
„rozdmuchane”. Wśród nich są takie,
które nie zostały zrealizowane, choć uzyskały nagrody w konkursach. Są dla nas
bazą do następnych projektów – mówi
Tomasz Kosma Kwieciński – W muzyce
zazwyczaj najpierw mówi się o kompozytorze, potem o wykonawcy, czasami
wspomina się o zleceniodawcy utworu.
W architekturze często mówi się o wykonawcy i inwestorze, a o architekcie
zapomina. Często zdarza się, że podczas
uroczystości wmurowywania kamienia
węgielnego pomija się autorów projektu.
Wystawa trwała do 11 września.
[TW]

Wspieramy profesjonalistów
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dostarczając odmienne strumienie wody.
Ustawiona poziomo delikatnie zrasza,
w pozycji pionowej daje szeroki strumień
wody. Wyposażona jest w system Easy
Clean – usuwania osadu z kamienia.
> www.bossini.pl

Sprzedaż

Projekty indywidualne

Montaż

Warszawa ul. Jana Kazimierza 46/54 tel. +48 22 877 11 43
Poznań ul. Szarych Szeregów 23 tel. +48 61 842 05 01
Wrocław ul. Mińska 60 A tel. +48 71 374 02 41
Jaroszów Jaroszów 129 B tel. +48 74 855 86 00
REKLAMA

Aquavolo
Deszczownia ﬁrmy Bossini charakteryzuje się wyjątkowym kształtem
i funkcjonalnością. Wykonana została
z najlepszej jakościowo stali nierdzewnej.
Może pracować w dwóch położeniach

www.salonkamienia.pl

Fot. archiwum VROA architekci (K. Smyk)

doświadczenia zawodowe

Od redakcji
Jury tegorocznego Regionalnego Przeglądu
Architektury BAZA 2009 (zorganizowanego
przez wrocławski oddział SARP przy patronacie Izby Architektów) pierwszą nagrodą
w kategorii Młody Twórca Architektury (-30)
nagrodziło projekt pary architektów z pracowni
VROA. Jako laureaci nie mogli odmówić nam
szczerej rozmowy.

Chcemy otwierać architekturę
Na architekturę nie można tylko i wyłącznie patrzeć. Jej się używa. I nie chodzi tutaj o dosłownie
pojmowany funkcjonalizm. Chodzi o to, że w dzisiejszych czasach architektura się „wyluzowuje”
tzn. może stymulować nieformalne aktywności ludzi. Chcemy projektować budynki w taki sposób,
żeby były w jakimś stopniu nieprzewidywalne. Żeby inspirowały ludzi do interakcji i działania
– Marta Mnich i Łukasz Wojciechowski z wrocławskiej pracowni VROA opowiadają o projektowaniu,
prowokowaniu, pasji, ciężkiej pracy i... ﬁlmach.

Wasza pracownia to dziś marka
rozpoznawalna, nie tylko na terenie Dolnego
Śląska. Jakie były jej początki?
>Marta Mnich: Z Łukaszem poznaliśmy się
na studiach i od 2000 roku braliśmy udział
w konkursach. Przeważnie nie były to udane
próby, ale wiele się nauczyliśmy. Dlatego później lepiej wiedzieliśmy np. jak się do konkursu przygotować.
>Łukasz Wojciechowski: I jak go przegrać
(śmiech). Ale rzeczywiście to, że wtedy próbowaliśmy, bardzo nam pomogło. Mieliśmy
też szczęście, bo od początku współpracowaliśmy z architektami, którzy traktowali nas jak
partnerów, a nie wyrobników.
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>MM: Potem, już po studiach, musieliśmy
godzić naszą współpracę z pracą zawodową.
Koncepcje wymyślaliśmy po godzinach albo
po nocach. Ale tak zaczyna większość architektów.
>ŁW: Wspólną ﬁrmę założyliśmy w 2006 roku.
Można powiedzieć, że jej oﬁcjalny początek
i rozwój jest związany z wygranym konkursem
na pawilon restauracyjny przy Hali Stulecia,
który robiliśmy we współpracy z dwiema pracowniami.
>MM: Właśnie teraz, w czerwcu, ruszyła budowa (rozmawialiśmy 1.07.2009 – przyp. red). Nie
będzie to nasza pierwsza realizacja, ale na pewno największa i najważniejsza jak do tej pory.

Główną przyczyną naszego spotkania jest
pierwsza nagroda dla Waszego projektu osiedla
w Milton Keynes, na Regionalnym Przeglądzie
Architektury BAZA. Ten projekt został też
nagrodzony w ósmej edycji Europanu...
>ŁW: Ten europejski konkurs był dla nas bardzo ważny. Dostaliśmy tam drugą nagrodę
ex aequo z inną pracownią, przy czym pierwszej w ogóle nie przyznano.
>MM: Założenia Europanu są takie, że ma
stymulować wymianę projektów w całej Europie. Stanowi wspaniałą okazję do współpracy
międzynarodowej. Przystępując do konkursu
i projektowania można wybierać działki na całym kontynencie. Większość startujących ar-

z : a _ 05 _ 2009

doświadczenia zawodowe

chitektów decyduje się na rodzimą lokalizację.
Naszym zdaniem jednak intencją organizatorów była właśnie międzyeuropejska wymiana.
Dlatego wybraliśmy działkę w Anglii.
>ŁW: Wcześniejsze edycje konkursu udowodniły, że jego głównym celem było poszukiwanie
nowych typologii mieszkaniowych. Poprzednie
odsłony Europanu wypromowały takie znane
pracownie jak NL Architects. Jednak ostatnio
okazało się, że triumfują projekty typowo realizacyjne, wręcz deweloperskie. Od początku założyliśmy, że nie pójdziemy tą drogą.
Chcieliśmy zrobić taki mini manifest. Byliśmy
znudzeni mieszkaniówką, którą widzieliśmy
dookoła i tym, co ostatnio przychodziło na ten
konkurs. A jeżeli chodzi o wybór działki – angielska spodobała nam się dlatego, iż Milton
Keynes jest bardzo specyﬁcznym miastem...
Na czym polega ta specyﬁka?
>ŁW: Powstało w latach 70. i jest chyba najgorszym miastem na świecie jakie widziałem,
przez to że jest najbardziej idealne (śmiech).
Jak to wygląda? Miasteczko jest małe, ruch
kołowy i pieszy są od siebie całkowicie oddzielone. Byliśmy tam w południe i zobaczyliśmy
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puste aleje spacerowe. Dzielnice mieszkaniowe też są idealne – samochód przed domem,
z tyłu ogródek. Pięknie, zielono, ekonomicznie,
wygodnie dla wszystkich i bezpiecznie. Byłem
zafascynowany i jednocześnie przerażony tym
miejscem. Zrobiłem tam mnóstwo zdjęć. Na
jednym z nich uchwyciłem panoramę z przejściem podziemnym. Raz na 15 minut przechodziła nim jedna osoba, a górą raz na 5 minut
przejeżdżał jeden samochód.
>MM: Całe Milton Keynes po prostu wiało nudą.

>ŁW: Zastosowaliśmy prosty zabieg – warstwy, które tworzą obrazek. Często jako architekci-neomoderniści wyrzekamy się tego.
Mówi się – nie ma znaczenia jak to wygląda,
tylko jak działa i dodajemy, że forma jest tylko
środkiem. Odcięliśmy się od tego. Powiedzieliśmy sobie jasno – to jest forma, scenograﬁa
i ona jest ważna, ale nie można zapomnieć, że
za tą scenograﬁą rozciąga się jeszcze „krajobraz mieszkaniowy”, stąd też tytuł projektu:
townscape.

A więc wybór akurat tej działki i sam projekt
były próbą dialogu z tym idealnym obrazem
miasteczka?
>ŁW: Właśnie. Chcieliśmy dać kontrę, przedstawić nasz mini manifest, ironicznego, historyzującego postmodernizmu. Chodziło nam
o to, by z jednej strony zażartować sobie z tej
mieszkaniówki, a z drugiej staraliśmy się zrobić zupełnie poważny projekt, w którym życie
przyszłych mieszkańców byłoby ciekawe.
>MM: Dzięki temu ten projekt jest rozpoznawalny, od razu rzuca się w oczy, wiele osób
mówi, że została przez to uzyskana tożsamość
tego osiedla.

Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby
wystartować w Europanie?
>MM: Już na studiach próbowaliśmy swoich
sił w jego siódmej edycji. To były nasze projekty dyplomowe, Łukasz robił działkę w Szwajcarii, a ja we Włoszech.
>ŁW: Dowiedzieliśmy się o tym konkursie od
starszych kolegów, a potem zobaczyliśmy katalog z Finlandii, z 5. czy 6. edycji. Zrobił na
nas wielkie wrażenie. Kiedy studiowaliśmy
zagraniczne czasopisma o architekturze, okazało się, że najbardziej fascynujące nas pracownie triumfowały w poprzednich edycjach.
Stwierdziliśmy, że jest to dobrze sędziowany
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konkurs, w którym wygrywają ciekawe projekty. Pomyśleliśmy, że trzeba spróbować…
>MM: Ten konkurs jest naprawdę bardzo
dobrze przygotowany, jury składa się z profesjonalistów, nierzadko prawdziwych gwiazd
architektury. Stanowi dla młodych architektów
szansę na wypromowanie się.
Tak więc zaprojektowanie osiedla w Anglii nie
było Waszym pierwszym doświadczeniem na
rynku zagranicznym?
>MM: Jeśli chodzi o cały proces inwestycyjny, to było pierwsze tego typu doświadczenie.
Nie mieliśmy z tym wcześniej do czynienia.
Natomiast okazało się to zaskakująco proste.
Pomocny był też fakt, że w Anglii pracowało
i pracuje wielu naszych kolegów architektów.
Mieliśmy kogo poprosić o poradę.
>ŁW: Zupełnie nie obawialiśmy się tamtejszych przepisów. Uznaliśmy, że projektujemy
dla ludzi i na tym pierwszym etapie koncepcji
to ma największe znaczenie. Przecież oni są
tacy sami jak my, mają takie same telefony
komórkowe, komputery i samochody. W Anglii
poświęca się dużo więcej uwagi wymogom,
jakie powinny spełniać budynki. U nas nie jest
to jeszcze aż tak jednoznacznie wypunktowane. Tam kładzie się duży nacisk na energooszczędność czy kwestie bezpieczeństwa. Ale to
wszystko ważne jest dopiero w późniejszym
etapie prac nad projektem.
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Są szanse na realizację projektu?
>MM: Po ogłoszeniu wyników zapewniano,
że zostanie zrealizowany i zaproszono nas do
wykonania koncepcji pokonkursowej. Byliśmy
jedynymi partnerami do rozmowy, ponieważ
ta ekipa, z którą ex aequo zdobyliśmy nagrodę, zrezygnowała. Miał być już ogłaszany
przetarg na działkę. Tam ta procedura wygląda podobnie jak u nas – deweloper, który
kupuje działkę, od razu przedstawia projekt.
Zostały już podjęte kroki, żeby nas z nim
skontaktować. Potem, a było to już rok temu,
otrzymaliśmy informację, że ze względu na
panujący kryzys, który w Anglii był wcześniej
odczuwalny niż u nas, wszystkie sprzedaże
działek państwowych na prywatne inwestycje
mieszkaniowe zostają wstrzymane. Inwestorzy zaczęli się wycofywać z rynku mieszkaniowego.
Jakie były podstawowe założenia projektu?
>ŁW: Wyznaczono działkę i intensywność
zabudowy. My tę intensywność nawet trochę
powiększyliśmy.
>MM: Postulaty Europanu są w każdej edycji
niezmienne. Przede wszystkim: różnorodność
– tzn. nie projektujemy mieszkań tylko dla klasycznej, czteroosobowej rodziny. Należy też
uwzględnić także np. „singli” i osoby starsze.
Ważne jest łączenie funkcji mieszkaniowej
z innymi, a więc biurową czy usługową. Opra-

cowując koncepcję należy zastanowić się jak
technologia mieszkaniowa powinna się zmieniać, rozwijać i dostosowywać do współczesnych potrzeb Europejczyków. Temat Europanu brzmiał „Gęstość i różnorodność”.
Dokładne obejrzenie miejsca przyszłej budowy
było konieczne?
>ŁW: Jak już wspomniałem, byliśmy na miejscu, ale nie uważamy, by oglądanie działki
miało jakieś kluczowe znaczenie. Wielu architektów jest zdania, że nie można zaprojektować nie widząc miejsca. Myślę, że często jest
to przesada. Europan stymuluje wymianę.
Niekiedy trudno tak nagle wszystko rzucić i jechać sobie na działkę np. w Portugalii. Większość zespołów biorących udział w konkursie
nie ogląda tych działek. Od organizatorów
konkursu otrzymują świetnie przygotowane
materiały, poza tym jest Google Earth, są
strony internetowe. Oczywiście na późniejszych etapach, kiedy już mówimy o detalach
i materiałach, ważne jest by zobaczyć miejsce
inwestycji.
>MM: Na pierwszym etapie nie jest to szczególnie konieczne. W zagranicznym, koncepcyjnym konkursie liczy się pomysł. Często
architekci z innego kraju mają dystans i łatwiej
im jest zaproponować coś ciekawego. Są oderwani od miejscowych, codziennych problemów, które często zamazują obraz całości.
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Jak poradziliście sobie z wymogami
właściwego doświetlenia wnętrz, zwłaszcza
w lokalach położonych na parterze?
>ŁW: Zarzutem niektórych jurorów było, że
na tym osiedlu występuje tzw. overlooking,
czyli zjawisko zaglądania sobie nawzajem do
mieszkań.
>MM: Rzeczywiście, jak popatrzeć na poszczególne okna, które są np. blisko lub naprzeciw
okien sąsiada, to można mieć takie wrażenie.
Jednak trzeba sobie zdać sprawę, że wszystkie
te mieszkania mają zazwyczaj dwa ogródki i są
otwarte przynajmniej na trzy, a większość na
cztery, strony świata. Przypominają wręcz domy
jednorodzinne albo miejskie wille. To użytkownik
decyduje czy zasłonić okiennice i czy posadzić
dwumetrowy żywopłot, czy też nie.
>ŁW: Chcieliśmy osiągnąć taki efekt, że wystarczy odwrócić trochę głowę i już nie mamy
kontaktu wzrokowego, a za to z okien uzyskana
zostaje zróżnicowana i bardziej poetycka perspektywa. Często w naszych projektach staramy się odnajdować analogie do ﬁlmów. Ten
porównaliśmy do ﬁlmu „Basen” Françoisa Ozona, który opowiada o tym, że jest się jednocześnie podglądanym i podglądającym. Wszystko
zależy od tego na co się patrzy i co się chce
widzieć. Wystarczy spojrzeć w inną stronę.
Na Waszej stronie internetowej zaraz
po zdjęciach makiety osiedla pojawia
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się stara rycina przedstawiająca
średniowieczne miasto...
>ŁW: To ważna inspiracja. Obmyślając koncepcję zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego tak
bardzo nie lubimy nowych osiedli, a tak bardzo podobają się nam średniowieczne miasteczka? Kiedy usiłujemy przełożyć te dawne
rozwiązania za pomocą dzisiejszych środków,
na współczesną mieszkaniówkę, okazuje się
że nasze przyzwyczajenia nie pozwalają nam
zaprojektować tak intensywnej i zróżnicowanej przestrzeni. Specjalnie zrobiliśmy te ściany z małymi okienkami, które się „zazębiają”
i można czasem zaglądnąć do sąsiada, jeżeli
nie zamknie albo nie zasłoni okna. To nawiązanie do średniowiecznego miasteczka. Ale pomimo tej inspiracji przede wszystkim pragnęliśmy zastanowić się nad samą ideą mieszkania,
oglądania, wyglądania z okna. Chcieliśmy
stworzyć taki mikroświat, o skomplikowanych,
unikalnych zależnościach. Film, który w tym
momencie warto przywołać, to „Okno na podwórze” Alfreda Hitchcocka. Tam występuje
taka prosta zależność – kamienica naprzeciw
kamienicy. U nas tych zależności jest więcej.
Jak oceniacie BAZĘ, gdzie projekt angielskiego
osiedla zdobył I nagrodę w kategorii „Młody
twórca” (-30)?
>ŁW: Było kilka naprawdę świetnych projektów, ale BAZA zawiodła mnie tym, że prze-

ważały wizualizacje. To jest nasz zasadniczy,
polski problem – u nas architekturę odbiera
się przez wizualizacje. Przez to jak ona wygląda, a nie jak działa. Wszyscy, my zresztą
także, pokazaliśmy w Muzeum Architektury
obrazki.
Jednak wy często wykorzystujecie makiety, tak
było także z nagrodzonym projektem...
>ŁW: Ale też nie jesteśmy, w przeciwieństwie
do wielu kolegów, obsesyjnie przywiązani do
makiet. O wiele lepiej pracuje się nam na modelu 3D. Przy projekcie pawilonu obok Hali
Stulecia spotkaliśmy się w studiu przed rzutnikiem, „chodziliśmy” po naszym surowym
budynku i sprawdzaliśmy go pod względem
przestrzennym. Także detale projektowaliśmy
w 3D. Ta metoda sprawdziła się już przy jednej z naszych pierwszych realizacji – budynku
urzędu miejskiego w Kaliszu. Dokładnie wymodelowaliśmy wnętrze w trójwymiarze, a potem,
na budowie, miałem wrażenie, że w środku
byłem już wcześniej. Natomiast wizualizacje to
jedna wielka ściema.
>MM: Można je robić rzetelnie. Ale przeważnie jest inaczej. Np. ludzie, którzy zwykle
pojawiają się na pierwszym planie. Wyglądają na sztuczny tłum. Tym bardziej, że to są
często budynki znajdujące się gdzieś poza
centrum i wiadomo, że tak dużo ludzi zwykle
tam nie ma.
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Wizualizacje zatem coraz częściej stają
się przede wszystkim reklamówką obiektu?
Nie pokazują tego jak obiekt w przyszłości
naprawdę będzie wyglądał czy działał?
>ŁW: Problem wizualizacji jest w ogóle bardzo ciekawy. Wielu architektów wręcz je
projektuje! To się pojawiło na większą skalę,
kiedy kończyliśmy studia w 2003 roku. Chociaż przecież wizualizacje wykonywano już
wcześniej – Le Corbusier robił fotomontaże
zdjęć przedstawiających jego budynki. Ale teraz przybrało to zatrważające rozmiary. Dziś
nie robi się ich już tylko przed budową. Są też
wizualizacje po budowie! Wystarczy spojrzeć
choćby na realizacje MVRDV przedstawione
w książce KM3. Oni nie biorą aparatu i nie idą
robić zdjęć w działającym obiekcie. Po prostu
wprowadzają modeli do budynków. Pokazują
jakby chcieli żeby to działało. Pamiętam, raz
w A10 zobaczyłem zdjęcie przerobionego,
prefabrykowanego bloku w byłej NRD. Przed
budynkiem mnóstwo ludzi – grali w piłkę, spacerowali, wszyscy uśmiechnięci i szczęśliwi.
Przyjrzałem się tej fotograﬁi dokładniej i zobaczyłem, że przez okna widać, iż budynek jest
pusty. Nikt się tam jeszcze nie wprowadził!
Wszyscy ci ludzie byli podstawionymi modelami. Byłem zaskoczony.
>MM: Ostatnio rozmawialiśmy z kolegami
z Niemiec. Mówili, że w tamtejszych konkursach na ważne obiekty coraz częściej wy-
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magana jest czarno-biała graﬁka. Wprowadzony został wręcz zakaz takich typowych
wizualizacji.
Często w biurach i pracowniach zatrudnieni są
graﬁcy nie-architekci, których zadaniem jest
tylko sporządzanie wizualizacji...
>ŁW: Tak, to często się zdarza. My, jeżeli robimy wizualizacje, to sami, żeby jeszcze w ostatniej fazie mieć nad nimi kontrolę. Ale muszę
przyznać – dla mnie nierobienie ich to wielki
luksus. Nie wszyscy i nie zawsze mogą sobie
na to pozwolić. Niektórzy inwestorzy wymagają hiperrealistycznej wizualizacji.
>MM: Często wręcz przysyłają do pracowni
architektonicznych próbkę jak ma wyglądać
w ich opinii taka wizualizacja. Zawsze jest tam
dużo soczystej zieleni i uśmiechnięci ludzie.
ŁW: Pełna poprawność polityczna (śmiech).
Czy lubicie prowokować? Nie tak dawno
w Galerii Dominikańskiej na wystawie
architektonicznej „Dom-show” makieta
osiedla w Milton Keynes została opatrzona
etykietą z napisem „promocja”...
>ŁW: Było momo (modernizm), było pomo
(postmodernizm), to teraz jest promo
(śmiech). To było takie nasze mrugnięcie
okiem do tej słynnej architektonicznej historyjki, że najpierw w latach 60. Ludwig Mies
van der Rohe powiedział „Less is more”,

w latach 70. Robert Venturi stwierdził „Less is
bore”, a na końcu Philip Johnson wyznał „I'm
a whore”. My przyjęliśmy trochę taki żartobliwy ton. „Promocja” jest dziś nadużywanym,
pustym marketingowym hasłem. Tym samym
proponujemy ustanowienie nowego nurtu
w architekturze: promo. Oczywiście zdajemy
sobie sprawę z naszej roli w procesie inwestycyjnym, jednak cały czas walczymy o to,
żeby nie poddawać się jedynie metodom rynku. Dlatego bierzemy udział w konkursach,
żeby urozmaicić naszą pracę…
>MM: Bardzo lubimy projekty ideowe, ale często okazuje się, że praca przy inwestycjach niskobudżetowych czy też przeróbkach budynków z lat 70., mimo iż bardziej mozolna, daje
dużo więcej satysfakcji.
>ŁW: Traktujemy architekturę jak hobby,
pasję. Nas interesuje architektura także pod
względem teorii, badań, poszukiwań. Przykładem takiej działalności może być książka
„Szybko i młodo”, którą ostatnio współtworzyłem. Opisuje pięć wybranych budynków
Wrocławia, które powstały w PRL-u. Tworząc ją poszukiwaliśmy własnych korzeni.
Architekci z tamtych czasów albo nie żyją,
albo nie wiedzieć czemu, wstydzą się tych
budynków.
Jak moglibyście scharakteryzować swoją
ﬁlozoﬁę architektury?
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doświadczenia zawodowe

Kiedy usiłujemy przełożyć dawne rozwiązania
za pomocą dzisiejszych środków,
na współczesną mieszkaniówkę, okazuje się,
że przyzwyczajenia nie pozwalają
nam zaprojektować tak intensywnej
i zróżnicowanej przestrzeni. Specjalnie
zrobiliśmy te ściany z małymi okienkami, które się
„zazębiają” i można czasem zajrzeć do sąsiada.
To nawiązanie do średniowiecznego miasteczka.

>ŁW: W naszych czasach architektura coraz częściej, mówiąc kolokwialnie, „wyluzowuje się”. Stymuluje nieformalną aktywność
ludzi. Dlatego nasze osiedle projektowaliśmy w taki sposób, aby inspirowało mieszkańców do interakcji. Nie forma była dla nas
najważniejsza, stanowiła tylko scenograﬁę.
Zrozumieliśmy, że za nią rozciąga się jeszcze zupełnie nieprzewidywalny „krajobraz
mieszkaniowy”, że żyją tam ludzie. Ten projekt to z jednej strony mini manifest, nawet
żart. Z drugiej – poważne zastanowienie się
nad współczesną ideą budownictwa mieszkaniowego. Nie chcemy zamykać wszystkiego w pomieszczeniach i korytarzykach.
Oczywiście nam też nie zawsze się udaje,
ale zawsze o to walczymy. Do szału doprowadzają mnie kolejne projekty typu: ładna
forma, a w rzucie znowu korytarze prowadzące do małych pokoików. Nie mamy gotowych odpowiedzi jak tego uniknąć, ale wciąż
poszukujemy. Fascynuje nas to naginanie
granic. Dla nas najważniejsze są zależności użytkowo-przestrzenno-społeczne, przy
każdym naszym projekcie staramy się o tym
myśleć. Nie szukać nowej, niesamowitej formy, ale nowych zależności użytkowych albo
odtwarzać stare. Bo ta stara architektura
pod względem użytkowym jest tak banalnie
prosta, a z drugiej strony daje niesamowity
potencjał użytkowy.

z : a _ 05 _ 2009

Czy to podejście również da się zobrazować za
pomocą jakiegoś ﬁlmu?
>ŁW: Tak, „Ucieczki z kina Wolność” Wojciecha Marczewskiego. To może trochę górnolotnie powiedziane, ale ten ﬁlm doskonale obrazuje to, co chcemy osiągnąć w architekturze.
Na początku jest w nim pokazana siedziba
Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Widzimy ciemne korytarze i małe pomieszczenia. A kiedy na końcu główny bohater,
cenzor grany przez Janusza Gajosa, przenosi
się do ﬁlmu – widzimy drzwi balkonowe. Mężczyzna wychodzi przez nie i jego oczom ukazuje się świat dachów. Wszystko dzieje się na
dachach! To jest właśnie otwarta topograﬁa,
gdzie nie ma jednoznacznych granic! Ludzie
żyją i korzystają z danej wolności w taki sposób, jaki im się podoba. Nie ma tych korytarzy,
ciasnoty. Tę metaforę przejścia od komunizmu
do demokratycznej swobody przełożyliśmy
sobie na przestrzeń. Taki jest nasz cel – chcemy otwierać architekturę.
A jak postrzegacie obecną sytuację młodego
architekta?
>MM: Na pewno jest nam dużo łatwiej i to
nawet w stosunku do tylko trochę starszych
kolegów. Na wszystkie publiczne budynki są
dziś otwarte konkursy, co jeszcze do niedawna nie było takie powszechne. Niestety, nadal
sam fakt zwycięstwa nie przesądza o tym,

czy będzie realizacja. I to nawet w przypadku
konkursów realizacyjnych. Nadal nie zawsze
są one przeprowadzane czysto i profesjonalnie. Zdarza się, że w jury zasiada jeden architekt, a resztę jurorów stanowią przedstawiciele danej instytucji, którzy nie zawsze mają
fachową wiedzę na temat architektury. Ale
mam nadzieję, że ta sytuacja powoli zacznie
się zmieniać.
>ŁW: A ja uważam, że sytuacja jest rewelacyjna! I to nawet porównując naszą sytuację
do tych bardziej rozwiniętych krajów Europy.
Młodzi architekci mają w Polsce bardzo duże
możliwości dzięki konkursom. Dzieje się coraz
więcej rzeczy związanych z promocją architektury, organizuje się dużo wystaw. Jesteśmy
w tej dobrej sytuacji, że rozpoczynaliśmy życie
zawodowe, kiedy Polska weszła do UE. Dziś
jesteśmy również w streﬁe Schengen. Możemy
jeździć, oglądać budynki, spotykać się z architektami, brać udział w sympozjach. Otworzyła
się masa możliwości. Warunek – trzeba chcieć.
Prowadzę zajęcia ze studentami. Oni są coraz
bardziej otwarci na świat. Istnieje jednak ryzyko siedzenia nad czyimiś projektami, albo co
gorsze, stania się, jak to mawiają za granicą,
„cad monkey”. W zawodzie architekta trzeba
inwestować w siebie i jak najwięcej podróżować. To przecież fajne, prawda?
Rozmawiali: Magdalena Maszczyk, Bartosz Wokan
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Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Coraz większa świadomość wnętrza
Dagmara Szwaj

Ogromnym sukcesem frekwencyjnym zakończyły się wykłady z cyklu Świadome Wnętrze 2009,
które odbyły się w 7 największych miastach Polski. Wzięło w nich udział ponad 900 architektów.
Wystarczyły zaledwie dwa lata, aby impreza zyskała renomę w środowisku projektantów.
W przyszłym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większej liczby słuchaczy.

L

Licznie przybyli goście wysłuchali wykładów
poprowadzonych przez Henrika Kjellberga
ze szweckiego Studia Projektowego o4i, Julię
Lauefer i Marcusa Keichela z niemieckiej pracowni Lauefer+Keichel, Jari Inkinena z ﬁńskiej
pracowni Gullsten-Inkinen oraz Małgorzatę
Grzyb, architektkę z ﬁrmy Martela.
Henrik Kjellberg w prezentacji „Kreowanie
wyposażenia wnętrz – inspiracja przez zmianę” z dużym humorem przedstawił życie
projektanta, który musi być bardzo dobrym...
biznesmenem, aby jego produkty zostały
zauważone. Wykładowca ciekawie przedstawił słuchaczom cały proces projektowania
od koncepcji, poprzez zmiany zachodzące
w stylach pracy i postęp technologiczny, które determinują powstanie projektu, po pro-
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dukt ﬁnalny. Zaprezentował również problemy z jakimi spotyka się projektant podczas
tego procesu.
Z kolei Julia Lauefer i Marcus Keichel
w wykładzie „Design i komfort – synergia czy
kompromis” wyjaśniali czym dla nich jest dizajn. Oznacza on projektowanie przedmiotów
codziennego użytku, które powinny być wykonane w taki sposób, aby ludzie używając
ich czuli się komfortowo. Wskazali główne
kryteria projektowania produktu, które zbliżają
ich do osiągnięcia celu, m.in. estetyczna i ergonomiczna jakość, rozszerzalność produktu (czyli możliwość rozbudowania produktu
bazowego do całej rodziny) oraz funkcjonalny symbol produktu – „to coś”, charakterystyczny detal, który jednak nie może istnieć

sam dla siebie, lecz musi spełniać określoną
funkcję utylitarną. Julia Laufer, bazując na
swoim doświadczeniu z projektowania mody
(m.in. u Diora), pokazała także jak koncepcje
i trendy ze światowych parkietów przenikają
do projektów meblowych.
Nieco inne ujęcie tego samego tematu
zaproponował Jari Inkinen. Zaprezentował on
trzy główne zagadnienia związane z dizajnem.
Najpierw zajął się problematyką połączenia
dizajnu i tradycji którą przedstawił na przykładzie roli kolorów w architekturze ﬁńskiej
i greckiej. Potem opowiedział o związkach
dizajnu i natury, które opisał jako sztukę wykorzystywania symboli i znaków pochodzących
z natury w różnych kuturach świata. Ostatnie
zagadnienie dotyczyło korelacji między dizaj-
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relacje

Prelegenci: Julia Laeufer, Henrik Kjellberg, Marcus Keichel

Szyb Wilson w Katowicach

nem a marką. Prelegent omówił kompleksowo
m.in. FuturaHouse projektu Matti Suronena
z roku 1967. Reﬂeksja Jari Inkinena jest taka,
że produkt (nawet oparty na wspaniałym pomyśle) musi być wprowadzony w odpowiednim czasie, a ludzie pracujący nad jego wprowadzaniem powinni wiedzieć jak kierować
takim procesem.
Małgorzata Grzyb poprowadziła prelekcję pt. „Elastyczna przestrzeń – wykorzystanie
przestrzeni wspólnych”. W prezentacji zostały wskazane różne możliwości optymalizacji
powierzchni biurowej m.in. elastyczne biuro
oparte na koncepcji przypisania stanowiska
pracy do wykonywanych funkcji, a nie do pracownika oraz rola dizajnerskich elementów
w przestrzeniach wspólnych.

z : a _ 05 _ 2009

Muzeum Architektury, Wrocław

Piwnice Klubu „Pauza”, Kraków

Charakterystycznym elementem wykładów z cyklu Świadome Wnętrze są niebanalne
miejsca, w których się one odbywają. W tym
roku były to m.in. surowe piwnice Klubu „Pauza” w Krakowie, wnętrza poindustrialnego
budynku dawnej kopalni Szyb Wilson w Katowicach, pobernardyński zespół klasztorny
z XV wieku (czyli Muzeum Architektury we
Wrocławiu), rewitalizowana Fabryka Bawełny
Karola Scheiblera z zachowaną zabytkową
rampą (obecnie Textorial Park) na Księżym
Młynie w Łodzi, czy wreszcie klimatyczne
wnętrze Aparatowni Muzeum Gazownictwa
w Warszawie. Ta ostatnia instytucja została
zlokalizowana w jedynym z najlepiej zachowanych kompleksów zabytkowej architektury
przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku.

Patronat Honorowy nad spokaniami objęły SARP oraz Izba Architektów.
Dodatkowo Patronem Honorowym spotkania w Gdyni został Urząd Miasta
Gdynia. Organizatorami spotkań są ﬁrmy działające na rynku wyposażenia wnętrz komercyjnych Martela (meble biurowe), Ahrend (meble biurowe), Desso (wykładziny dywanowe) oraz Vescom (okleiny ścienne).
Partnerami specjalnymi spotkań zostały Fundacja „Pauza” w Krakowie, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Muzeum Gazownictwa PGNiG
w Warszawie, a w Łodzi Textorial Park oraz St. Paul’s Developments Polska.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Architektura-murator, Architektura&Biznes, Zawód:Architekt, Archivolta, Komunikat SARP, Workplace oraz serwis www.architektura.info.

Dagmara Szwaj
dagmara.szwaj@martela.pl
PR & Marketing Manager
w ﬁrmie Martela
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Projektowanie uniwersalne
czy typowe? (część 2)
Anna Rumińska

Podział na TD (typical design) i UD (universal design) nie jest ani administracyjny,
ani nawet przyjęty w środowisku, jednak do zwerbalizowania jego istnienia prowokuje
obserwacja rzeczywistości. Pierwszy polega na projektowaniu z myślą o typowych,
drugi – z myślą o wszystkich. Druga część artykułu poświęconego TD i UD skupia się
na prawnych aspektach tej problematyki.

C

Fot. W. Prastowski

Cytowanie przepisów o prawach niepełnosprawnych odbierane jest najczęściej jako nudna
praktyka – przecież każdy je zna (tu pochylnia,
tam dźwig...) dlatego przewraca stronę nie czytając i robi swoje czyli projektuje kolejne budynki
z barierami architektonicznymi, które eliminuje
zastosowaniem specjalistycznych urządzeń.

TD to działanie najwygodniejsze, nie wymagające wysiłku intelektualnego – wszak
z perspektywy ustawodawcy bariera architektoniczna jest czymś pożądanym, bowiem
generuje rozwój ekonomiczny i przedsiębiorczość, tworzy pole dla małego biznesu, generuje konieczność produkcji, sprzedaży, kupna

i montażu stosownych urządzeń. Projektowanie architektury bez barier to jak praktykowanie
wegetarianizmu – a ludzie muszą jeść mięso,
by utrzymać wielkie rzeźnie i olbrzymią strefę
handlu mięsem. Analogicznie, rozwijająca się
machina specjalistycznego handlu sprzętem
rehabilitacyjnym i „dostępowym” musi przecież

Gładki, skromny chodnik nie utrudniający ruchu.
osobom poruszającym się na wózkach.

z : a _ 05 _ 2009
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funkcjonować. Zatem wygląda na to, że architekci nie mają wyjścia – muszą projektować z barierami. Czy rzeczywiście? To temat pod rozwagę.
Nie tylko 75-tka
Nie chodzi tylko o to, by dla zasady, a raczej
świętego spokoju projektanta i inwestora,
spełniać obowiązujące przepisy Warunków
technicznych, nazywanych popularnie 75-tką.
Rzadko kiedy projektanci stosują w swej pracy
zapisy konstytucji lub poniżej cytowanych aktów prawnych, ponieważ nie są one techniczne
i bezpośrednie, a wymagają podejścia bardziej
teoretycznego, niż praktycznego. Projektanci
często nie pamiętają lub nie wiedzą o ich istnieniu, a na uczelniach rzadko się o nich mówi.
Chodzi zatem o to, aby etycznie projektować
obiekty użytkowane przez społeczeństwo, aby
racjonalnie wydawać fundusze inwestora oraz
aby być w zgodzie ze sobą jako twórcą. Etyka projektowa, to nie tylko zakaz pobierania
prowizji, oszukiwania lub działania na szkodę
zawodu. Architekt to zawód zaufania publicznego – obowiązkiem architekta jest wcielać tę
regułę w życie, a obowiązkiem inwestora jest
to uszanować. Zatem zacytujmy:

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(Uchwała Sejmu RP z 1997 r.): „...osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność
ﬁzyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia
życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie
ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi
i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia oraz nie
mogą podlegać dyskryminacji”.
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans
Osób Niepełnosprawnych (przyjęte przez ONZ
w 1993 r.): „Termin „niepełnosprawność” obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych występujących w każdym społeczeństwie i w każdym kraju na świecie. Niepełnosprawność
może być ﬁzyczna, intelektualna lub polegać
na dysfunkcji zmysłów; może wynikać z choroby somatycznej lub choroby umysłowej.
Wymienione zaburzenia, sytuacje lub choroby
mogą mieć charakter stały lub przejściowy”.
Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych
(przyjęta przez ONZ w 1975 r.): „Pojęcie »osoba niepełnosprawna« oznacza każdą osobę,
która w wyniku deﬁcytu swoich ﬁzycznych lub
umysłowych zdolności, wrodzonych lub naby-

tych, nie jest w stanie zapewnić sobie, częściowo lub całkowicie, warunków koniecznych
do swego indywidualnego lub społecznego
życia”.
Konwencja o Prawach Dziecka (przyjęta
przez ONZ w 1989 r. i polski sejm w 1991 r.):
„Dziecko powinno być w pełni przygotowane
do życia w społeczeństwie jako indywidualnie
ukształtowana jednostka...”.
Deklaracja Praw Dziecka (przyjęta przez
ONZ w 1959 r.): „Dziecko z uwagi na swoją
niedojrzałość ﬁzyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej
ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.
Konwencja w sprawie Eliminacji Wszystkich Form Dyskryminacji Kobiet (przyjęta przez
ONZ w 1979 r. i sejm polski w 1982 r.): „Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki
w celu zapewnienia, aby wychowanie w rodzinie wyrabiało właściwe rozumienie macierzyństwa jako funkcji społecznej oraz poczucie
wspólnej odpowiedzialności mężczyzn i kobiet
za wychowanie i rozwój ich dzieci, przy założeniu, że wzgląd na dobro dzieci ma zawsze
podstawowe znaczenie”.

Chodnik zaprojektowany z myślą o efekcie estetycznym
lecz powodujący dyskomfort ruchu.
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Kwestia deﬁnicji
W powyższych dokumentach nie ma mowy
o „orzeczeniu o niepełnosprawności przez
stosowne instytucje”. Są one jak najbardziej
uniwersalne. Jednak tendencję typowego myślenia i projektowania wyznaczają w praktyce
nie przepisy międzynarodowe, lecz krajowe,
np. Ustawa sejmowa z 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych nazywająca „osobami niepełnosprawnymi” tylko tych, których
niepełnosprawność została potwierdzona
orzeczeniem:
o zakwaliﬁkowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 (znaczny,
umiarkowany, lekki), lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do
pracy na podstawie odrębnych przepisów,
lub
o niepełnosprawności, wydanym przed
ukończeniem 16 roku życia.
Ta sama ustawa deﬁniuje też pojęcie niepełnosprawności, jako „trwałą lub okresową
niezdolność do wypełniania ról społecznych

z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności
powodującą niezdolność do pracy”.
Gdzie tu konsekwencja i uniwersalność w nawiązaniu do przepisów międzynarodowych?
Gdzieś się zagubiła. Z jednej strony wymóg
posiadania orzeczenia zamyka usta oponentom
w walkach o eliminację barier, z drugiej zaś strony zawęża mocno rozumienie niepełnosprawności i sugeruje jej zastosowanie wyłącznie do
chorych, zwanych dawniej krzywdząco inwalidami. Jednak ustawa ta zostawia na szczęście
margines interpretacyjny, a to jest już pole działań dla projektantów i użytkowników przestrzeni,
a także dla urzędników MOPS-ów, dla których
wniosek o wydanie orzeczenia o znacznej lecz
tymczasowej niepełnosprawności dla kobiety
ciężarnej, dziecka lub osoby poważnie otyłej
byłby nie lada wyzwaniem. Procedura tego
orzecznictwa trwa minimum 3 miesiące, zatem
szanse ciężarnych kobiet spadają.
Z powyższych międzynarodowych dokumentów wynikać zatem może, że za osobę
okresowo lub trwale niepełnosprawną można
uznać ciężarną, osobę otyłą, cierpiącą np. na
chorobę ograniczającą sprawność, a także

dziecko. Ktoś może nazwać to nadinterpretacją przepisów, a ktoś inny rzetelnym zrozumieniem idei niepełnosprawności, bowiem
każdy czasami bywa niepełnosprawny. Zapisy dotyczące „niepełnosprawnych” zawarte
np. w 75-ce sugerują wprost projektowanie
według modelu TD, tzn. zakładają, że oprócz
zapewnienia dostępu typowym użytkownikom
(w domyśle „pełnosprawnym”), należy zapewnić dostęp mniejszości, tj. „niepełnosprawnym”. Czyli projektujmy dla typowych, ale pamiętajmy o nietypowych.
Organizować się...
W codziennej praktyce zacytowane powyżej
fragmenty dokumentów są notorycznie łamane. Dlaczego zatem nikt nie protestuje? Dlaczego zmiany na lepsze postępują tak powoli? Po
pierwsze osoby z ograniczeniami sprawności
(w tym tzw. niepełnosprawni z jej administracyjnym orzeczeniem) nie podejmują walki o swoje
prawa – osoby na wózkach (dorosłe lub nieletnie, z opiekunami lub bez), niewidomi, a tym
bardziej kobiety ciężarne są kimś w rodzaju
mniejszości sprawnościowej (warto byłoby
wprowadzić nową kategorię prawną), której siła

Ogródki pubowe odsunięte od budynków i uwalniające.
dla ruchu gładką nawierzchnię.
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przebicia jest niestety wciąż niewielka. O ile mi
wiadomo, nie ma w Polsce żadnego Stowarzyszenia Ciężarnych – w USA funkcjonuje m.in.
American Pregnancy Association, wspomagające „ciężarówki”. Kluby Seniora to organizacje, które niewiele zajmują się walką o eliminację barier architektonicznych utrudniających
seniorom korzystanie z przestrzeni – może
powinny zacząć to robić? Zatem mniejszości
nie mają głosu – czy taka zasada powinna dotyczyć mniejszości etnicznych i seksualnych?
Z pewnością nie. Ciężarna ani senior nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli
nie cierpią na poważną chorobę, a dziecko nie
ma pełnych praw obywatelskich, zatem kto będzie liczyć się z ich protestem? Nikt. Po drugie,
gdy osoby ze statusem niepełnosprawności
podejmą już walkę o swoje przywileje, to prawo (a konkretnie instytucje czyli ludzie) działa
opieszale lub przeciwko nim. Wątpliwe byłoby
orzekanie o niepełnosprawności w przypadku
zdrowego dziecka, ale wszak sprawność i dostęp do architektury ma ono ograniczone, zatem w świetle powyżej cytowanych przepisów
powinno mieć szansę być uznane za niepełnosprawne. Zatem mamy pat. Możemy liczyć

tylko na zmianę przepisów i światopoglądów.
Ale jest to kolejny pat – aby pierwsze można
było wprowadzić w życie, należy najpierw zrealizować to drugie: decydenci muszą zmienić
światopogląd, aby zaakceptować zmiany przepisów, dopiero później zmieni się światopogląd
społeczeństwa. Drążmy więc skałę...
...i zmieniać
Tu właśnie jest miejsce na zmianę światopoglądu architektów, inwestorów i urzędników:
zrozumienie i wprowadzenie w życie ﬁlozoﬁi
uniwersalnego projektowania. W 75-ce wyraz
„niepełnosprawni” lub jego odmiany występuje 41 razy. Wydaje się zatem, że przepisów
mamy wystarczająco dużo, ale czy architektura stała się przez to bardziej dostępna?
Z pewnością tak, do wielu nowych budynków
można wjechać wózkiem, ale platformy to
utrapienie, często zresztą zamknięte na klucz
spoczywający w kieszeni portiera. A gdyby tak matce z dzieckiem w wózku, stojącej
przed schodami, nie chciało się prosić o pomoc obcego mężczyznę, lecz postanowiłaby
skorzystać z platformy? Czy strażnik lub portier to zaakceptuje, czy raczej sprowadzi ko-

bietę arogancko na ziemię mówiąc, że platforma jest dla wózków inwalidzkich? Wydaje
się, że określenie „niepełnosprawny” projektanci przestrzeni (w tym jej zarządcy...) rezerwują odruchowo do osób poruszających się
na wózkach. Brak bowiem pełnej gamy przepisów zmuszających do dbania o osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności.
***
W myśl UD nieomal wszyscy posiadamy jakąś
niepełnosprawność i należy to uszanować.
Oprócz kwestii (nie)pełnosprawności, omówionej w niniejszym tekście, w uniwersalnym
projektowaniu ważna jest świadomość istnienia grup odmiennych płciowo, wiekowo, chorobowo, czy nawet religijnie. XXI wiek zobowiązuje nas, projektantów i twórców, do pracy
z myślą o możliwie różnorodnych odbiorcach
naszej twórczości. Jest oczywiste, że Warunki
techniczne, Polskie Normy oraz przepisy Sanepid i BHP z pewnością nie wystarczają do
projektowania zgodnie z ideą UD. Wie to każdy dobry projektant, w tym architekt, ale jakże
często w pośpiechu codziennych terminów
zdarza się nam o tym zapominać.

Ogródki zlokalizowane przy budynkach
na gładkich płytach chodnika przeznaczonego do ruchu.
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Wzornictwo. Rónorodno. Indywidualno.

Design kojarzy się zazwyczaj z wystrojem
wnętrz, architekturą czy branżą odzieżową.
Miejscem o które warto zadbać w tym kontekście jest toaleta. W zależności od planowanej kolorystyki, wystroju i układu
pomieszczenia, CWS-boco oferuje swoim
klientom zindywidualizowane urządzenia
higieny. Najnowsza kolekcja ParadiseLine
łączy nowoczesne trendy we wzornictwie
użytkowym i architekturze z wysoką jakością urządzeń oraz estetycznym wyglądem.
Wysokiej jakości wykończenia w kolorze
srebra i champagne to pomysł zaczerpnięty
przede wszystkim z branży motoryzacyjnej.
Perłowa czerń, głęboki burgund i klasyczna

biel – to kolory nawiązujące do aktualnych
trendów stosowania intensywnych kolorów
i kontrastów w aranżacji wnętrz. W ramach
CWS ParadiseLine istnieje możliwość zamówienia urządzeń z własnymi wzorami na panelach frontowych, które stworzone są według projektu klienta. Grafika panelu może
być dowolna, może pełnić funkcje czysto
estetyczne, ale także być nośnikiem treści
informacyjnych lub reklamowych.

standardowych liniach kolorystycznych:
białej, czarnej, czerwonej, złotej, srebrnej,
grafitowej oraz imitującej drewno.
Design toalety uzupełnią odpowiednio dobrane urządzenia higieny. Podstawowe wyposażenie powinno składać się z dozownika
mydła w płynie lub pianie, podajnika ręczników papierowych lub podajnika ręcznika
bawełnianego, podajnika na papier toaletowy oraz odświeżacza powietrza.

CWS ParadiseLine to pierwsza na rynku
kolekcja urządzeń łazienkowych, którą
można w pełni dostosować do swoich potrzeb, również pod kątem kolorystyki i wyglądu. Urządzenia są dostępne w ośmiu

Kolekcja CWS ParadiseLine dostępna
jest w ramach usługi „wynajmu czystości”.
CWS-boco zapewnia dostawę urządzeń,
ich regularne serwisowanie oraz wymianę
materiałów eksploatacyjnych.

Kolekcja urzdze higieny CWS ParadiseLine otrzymaa prestiow nagrod red dot design award
w kategorii produkt design za innowacyjny projekt urzdze do higieny azienkowej.
CWS-boco Polska prowadzi kampani spoeczn Toaleta2012.pl,
promujc podnoszenie standardów czystoci i wyposaenia toalet w miejscach publicznych w Polsce.
Katalogi produktowe CWS-boco w wersji elektronicznej dostpne s do pobrania na www.cws-paradise.pl.
CWS-boco Polska Sp. z o.o., 94-103 ód, ul. Elektronowa 16 I www.cws-boco.pl, info@cws-boco.pl I infolinia: 0-801 297-262, 0-801 CWS-boco.
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Szkoła zrównoważonej architektury
Romuald Wilk

Projekt Zespołu Szkół Podstawowych nr 12 zrealizowany we wrocławskiej dzielnicy Maślice jest
przykładem nowoczesnej architektury, w której zgodnie funkcjonują rozwiązania ekologiczne,
energooszczędne i akustyczne, a bryła obiektu, jego kolorystyka i wnętrza ukształtowane są zgodnie
z zasadami psychologii architektury.

R

Rozpisanie w 2006 r. konkursu na koncepcję
architektoniczno-urbanistyczną zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu związane było z planami
budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia,
której trasa będzie przebiegać dokładnie przez
teren starej szkoły. Kompleks budynków szkolnych miał powstać od podstaw w nowej lokalizacji, na otwartej przestrzeni. Plan zagospodarowania przestrzennego wskazanego terenu
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przewidywał zlokalizowanie wokół budynków
wielorodzinnych o zabudowie średniowysokiej
(do wysokości 12 m).
Zadaniem konkursowym było opracowanie projektu zespołu obiektów połączonych
funkcjonalnie (szkoła, przedszkole, stołówka, część społeczna), bez barier architektonicznych oraz strat powierzchni i przestrzeni.
Nowe budynki miały być energooszczędne
i wykorzystywać odnawialne źródeł energii.

Jego Rozumna Logiczność:
ZSP nr 12
Bryła budynku została podzielona na bloki
funkcjonalne, a jednocześnie otwarta zarówno
na zewnątrz jak i do wewnątrz. Wyraziste barwy frontowych ścian budynków widoczne są
już z daleka. Osią założenia jest przeszklony
hol. Do niego przylega od strony wschodniej
część publiczna (biblioteka i dwie świetlice)
oraz bloki sal lekcyjnych po stronie zachod-
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INFORMACJE O OBIEKCIE:
Inwestycja: Zespół Szkolno-Przedszkolny
(ZSP) na Maślicach we Wrocławiu
Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich
Gminy Wrocław
Architekci: Anna Bać i Krzysztof Cebrat
(grupa synergia), Biuro Projektów R2
Rubik Lesław
Generalny wykonawca:
Polimex Mostostal SA
Powierzchnia zainwestowana: 22 467 m2
liczba kondygnacji: 2
Powierzchnia zabudowy: 4 342,75 m2
Powierzchnia całkowita: 6 805,23 m2
Powierzchnia użytkowa: 5 854,27 m2
Kubatura netto: 23 476,96 m3
Powierzchnia zieleni: 7946,44 m2
Powierzchnia boisk: 1826,73 m2
Rozpoczęcie prac budowlanych: luty 2008
Zakończenie prac: lipiec 2009

Podział funkcjonalny zespołu
szkolno-przedszkolnego:
szkoła podstawowa, podzielona na strefę
dzieci młodszych (pomarańczowa) i starszych (żółta): 23 sale
przedszkole (strefa zielona): 4 sale
stołówka
świetlica szkolna i środowiskowa
pomieszczenie dla rady osiedla i strażnika
osiedla
biblioteka publiczna
zespół sportowy, złożony z dwóch sal
sportowych wraz z zapleczem sanitarnym
Liczba użytkowników:
uczniowie i nauczyciele: 400-450
dzieci przedszkolne: 100

niej. Od strony południowej zlokalizowano
blok sportowy, a od północnej stołówkę łączącą szkołę z przedszkolem. Powstała szkoła
otwarta, nowoczesna, bezpieczna (z podziałem na strefy wiekowe). Dużą rolę odgrywają
użyte materiały, kolory, suﬁty podwieszane
kształtujące akustykę a także edukacyjna forma wnętrz gotowego obiektu: pozostawiono
widoczne instalacje (w jakim celu? – wyjaśnimy dalej).

z : a _ 05 _ 2009

Obiekt został podzielony na trzy strefy dla
poszczególnych grup wiekowych. Zróżnicowano je kolorystycznie, a dostosowanie funkcji do potrzeb małych użytkowników stworzyło
z nich bezpieczne przestrzenie.
– Badania z psychologii architektury wskazują na potrzebę obecności wokół dzieci zróżnicowanych form – tłumaczy Anna Bać, architekt i współtwórca projektu – Nasz budynek
został tak zaprojektowany, by różnorodność

Rozwiązania konstrukcyjne
i architektoniczne:
fundamenty żelbetowe
układ konstrukcyjny szkieletowo-murowy
strop międzykondygnacyjny żelbetowy
stropodach lekki: blacha fałdowa na
konstrukcji z drewna klejonego + izolacja
termiczna z pokryciem przeciwwodnym
jednowarstwowym
ściany konstrukcyjne, osłonowe i działowe
z bloczków wapienno-piaskowych
stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa,
o podwyższonej izolacyjności, okna
dwuszybowe argonowe
podłogi pływające, posadzki powłokowe
epoksydowe
tynki maszynowe cienkowarstwowe
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form (linie proste, skośne i krzywe) i wyrazista kolorystyka stymulowały ich wyobraźnię.
Z kolei w salach lekcyjnych, bodźce są już
ograniczone.
Wszystkie sale lekcyjne zostały bardzo dobrze doświetlone. Zlokalizowano je po stronie
południowej, ale mają przeszklenia również od
korytarza i dziedzińca. Przed nadmiarem słońca chronią poziome osłony przeciwsłoneczne.
Duża liczba przeszkleń i prześwitów niweluje wrażenie zamknięcia, zapewnia poczucie
„otwartości”. Wszystkie strefy użytkowe dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku są bezpośrednie,
bez progów i stopni. Między poziomami działa
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winda. W dwóch miejscach elewacja „przenika” do wnętrza budynku. Szczególnie mocno
widać to dzięki kolorom: czerwieni i pomarańczowi użytych blach.
Rozwiązań ciekawych z punktu widzenia
edukacji ekologicznej jest więcej. Wewnętrzne instalacje budynku nie zostały ukryte.
Widać jak przebiegają i jakie urządzenia są
do nich podłączone. Dzieci są w stanie zrozumieć, że budynek funkcjonuje jak organizm
– że oddycha i ma swój „krwiobieg”. Trójdzielne kosze na śmieci zachęcają do sortowania
odpadów. Każda powierzchnia wokół szkoły
jest przepuszczalna dla wody (nawierzchnie
z kostki brukowej, boisko). Natomiast woda

deszczowa z dachu traﬁa do podziemnych
zbiorników i jest wykorzystywana do podlewania trawników.
Szkoła jest obiektem energooszczędnym
(wskaźnik zużycia energii zaplanowano na
poziomie 45 kWh/m2 na rok). Osiągnięto to
przez zastosowanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak
kolektory słoneczne, pompy ciepła i systemy
wentylacji z rekuperatorami. Wystarcza to na
pokrycie ponad 90% potrzeb grzewczych
obiektu. Przed nadmiarem słońca chronią
automatycznie lub ręcznie sterowane żaluzje. Za optymalne współdziałanie systemów
(włączając w to oświetlenie, ochronę przed
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nadmiernym nasłonecznieniem i ogrzewanie)
odpowiada system zarządzania budynkiem
BMS (Building Managment System).
Szkoła bez hałasu
Ekologiczne podejście do architektury to
m.in. świadomość jej wpływu na środowisko
pracy, a w tym przypadku również nauki i odpoczynku. Dlatego tak istotna jest skuteczna
ochrona przed hałasem. Szkoła na Maślicach
jest nowoczesna nie tylko technologicznie, ale
też pod względem właściwego kształtowania komfortu dla wszystkich przebywających
w niej uczniów i nauczycieli. Mówiąc językiem
marketingu: przyjazna dla użytkownika.
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W zakresie ochrony przed hałasami zewnętrznymi jak i powodowanymi przez urządzenia technologiczne w budynku istnieją
szczegółowe normy (pakiet PN-B-02151). Dotyczą one jednak głównie izolacyjności przegród, natomiast nie precyzują szczegółowo
warunków pogłosowych w pomieszczeniach.
A ten parametr jest wiodącym przy kształtowaniu akustyki wnętrz.
– Zastosowanie konkretnych materiałów
dźwiękochłonnych w projekcie poprzedzają
badania lub obliczenia akustyczne – wyjaśnia akustyk Paweł Barczyński – Wprowadzenie płyt suﬁtowych w szkole na Maślicach
poprzedziliśmy analizami obliczeniowymi.

Analizy obejmowały parametry akustyczne wnętrz najbardziej reprezentatywnych dla
szkoły czyli sali lekcyjnej i korytarza (gdzie generuje się szczególne nasilenie hałasu) oraz
pomieszczeń o dużej kubaturze (stołówka,
sala gimnastyczna). W obliczeniach wzięto
pod uwagę współczynniki pochłaniania dla
każdej poszczególnej powierzchni (ściany,
podłoga, suﬁt) wraz z materiałami, które były
przewidywanym wyposażeniem budynku (np.
linoleum na podłodze), obecnością ludzi itp.,
ale bez wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych ustrojów dźwiękochłonnych. Wyniki
pozwoliły oszacować parametry potrzebnych
materiałów akustycznych.

zawód:architekt
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Głównym zadaniem kształtowania akustyki pomieszczeń szkolnych było poprawienie
zrozumiałości mowy, tak aby zapewnić wysoki komfort prowadzenia i uczestniczenia
w zajęciach lekcyjnych. Obliczenia pomogły
oszacować ilości materiału dźwiękochłonnego, który powinien być wprowadzony do
pomieszczenia, ale osobną sprawą jest jego
umiejętne rozmieszczenie. W przypadku gdy
źródło hałasu znajduje się między dwiema
powierzchniami równoległymi do siebie, o dużym współczynniku odbicia dźwięku, powstaje tzw. echo trzepoczące (ﬂutter echo). Wówczas nawet pojedynczy impuls dźwiękowy
powoduje wielokrotne, naprzemienne odbicie
fali od każdej z przegród.
Powierzchnie ścian nie stanowią problemu,
ponieważ na nich i przy nich pojawiają się tablice, meble, żaluzje w oknach itp. Odpowiednich rozwiązań wymagają natomiast suﬁty,

Romuald Wilk
r.wilk@heradesign.pl
menedżer sprzedaży
Heradesign na Polskę
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które pozostają największą otwartą płaszczyzną równoległą do podłóg. Dlatego należy zastosować na nich materiały dźwiękochłonne.
Suﬁtowe płyty akustyczne likwidują pogłos,
a jednocześnie minimalizują ryzyko powstawania efektów echa trzepoczącego. Z powodu swego ciekawego dizajnu oraz naturalnego pochodzenia (glinka magnezytowa, wióry
drzewne) w kręgu zainteresowania architektów
pojawiły się panele suﬁtowe Heradesign.
Suﬁt podwieszany inaczej
Wnętrza, w których wykorzystuje się płyty
Heradesign budzą różne skojarzenia. Bywają
określane jako ekstrawaganckie, ale też klasyczne, minimalistyczne lub nawet subtelne.
Wpływa na to przede wszystkim ich wygląd
– przypominający grube, splątane włókna.
Takie powierzchniowe struktury są ciekawym
akcentem przy kształtowaniu wnętrz. Pozwalają na interesujące połączenia z tradycyjnymi
materiałami budowlanymi i stwarzają dużą
przestrzeń dla inwencji architektów.
W procesie produkcji strugane włókna
drzewne są spajane mleczkiem magnezytowym (mielona skała magnezytowa z wodą),
wyciskane w formach i suszone. Wokół każdego włókna powstaje ceramiczna otoczka
zabezpieczająca je przed działaniem ognia,

szkodników i wody. Higroskopijne właściwości materiału pozwalają na swobodną dyfuzję
pary wodnej i naturalną regulację wilgotności
pomieszczenia.
W całym obiekcie ułożono ponad 4 tys.
metrów kwadratowych jednowarstwowych
płyt Heradesign Superﬁne w jednakowym
białym kolorze (ze względu na najlepszy
współczynnik obicia światła). Parametry pochłaniania płyty okazały się bardzo dobre
przy bliskich odległościach od stropu, a taką
koncepcję suﬁtów podwieszanych przewidzieli architekci. Charakterystyka pogłosu
płyt Superﬁne była jednocześnie optymalna
dla przewidzianych w projekcie wysokości
pomieszczeń. W ofercie producenta znajdują się również płyty z doklejoną warstwą
wełny mineralnej, która zwiększa parametry
pochłaniania całego ustroju.
W maślickiej szkole, ze względów budżetowych, suﬁty akustyczne zrealizowano
w sposób możliwie ekonomiczny. Płyty mocowano z dystansem 6 cm od dachu, a wolną
przestrzeń wypełniono wełną mineralną grubości 5 cm, zamykając ją po obwodzie płytą
g-k aby uniknąć pylenia wełny. Wykorzystano
w tym celu standardowy ruszt CD 60 do płyt
typu g-k, który jednocześnie obudowuje i izoluje wełnę od otoczenia.
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– Nasza wizja suﬁtów wymagała zastosowania płyt o niestandardowym formacie – opowiada Krzysztof Cebrat, architekt i drugi współtwórca projektu – Dzięki dobrej współpracy z ich
producentem otrzymaliśmy suﬁty o wymiarach
60 x 180 cm i oprócz właściwości akustycznych
osiągnęliśmy ciekawy efekt estetyczny.
Jeden typ płyty suﬁtowej użyty w całym zespole budynków nie ograniczył inwencji projektantów. W zależności od wizji płyty były przycinane i układane w geometryczne kształty oraz
konﬁguracje o niesymetrycznym lub nieregularnym rozłożeniu. Podobnie w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu zastosowano
odmienne typy opraw oświetleniowych.
Płyty zawieszone w sali gimnastycznej
zostały wybrane także ze względu na odporność na uderzenia piłką. Fabryczne płyty
Heradesign o grubości 25 i 35 mm posiadają atesty na uderzenie piłką poruszającą
się z prędkością 90 km/h, co odpowiada
niemieckiej normie projektowej dotyczącej
obiektów sportowych DIN 18 132.
Warto patrzeć całościowo
Niemal w każdym elemencie zrealizowanego
projektu widać dbałość o ideę energooszczędności i edukacji ekologicznej, jakie zostały określone warunkami konkursu. W całym
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zestawie narzuconych kryteriów zewnętrznych
autorzy zwycięskiej koncepcji znaleźli miejsce
na wyrażenie swojej własnej koncepcji estetycznej. Ze szczególną uwagą potraktowali
elementy wpływające na komfort użytkowania i atmosferę wnętrz uwzględniające budowę psychoﬁzyczną dzieci. Do ukształtowania
komfortu akustycznego nie zastosowano
typowych suﬁtów podwieszanych, ale dopasowane do ekologicznej idei płyty suﬁtowe
o naturalnym pochodzeniu i indywidualnej estetyce. Wykorzystano wpływ barwy, układów
brył, kształtów i płaszczyzn.
– Jestem szczególnie zadowolona z tego, że
udało nam się zrealizować w praktyce to, czym
interesuję się naukowo – podsumowuje Anna
Bać – czyli psychologiczne uwarunkowania
projektowania architektonicznego. Zaś oboje
z Krzysztofem Cedratem jesteśmy szczęśliwi
i dumni, że udało nam się zaprojektować taki
właśnie obiekt z otoczeniem: przyjazny dla
użytkownika, energooszczędny i ekologiczny.
Kiedy jeszcze przed budową prezentowaliśmy na slajdach szkołę jej przyszłym małym
użytkownikom, po pokazie dostaliśmy szczere
oklaski i to jest dla nas najlepsza nagroda.
Redakcja Z:A dziękuje ﬁrmie Heradesign za pomoc
w realizacji sesji fotograﬁcznej.

Suﬁt Heradesign Superﬁne
jednowarstwowa płyta dekoracyjna do ścian
i stropów, produkowana z wełny drzewnej wiązanej magnezytem (szerokość włókna 1 mm)
szlachetna struktura powierzchni, duża skuteczność akustyczna zalecana do budownictwa ekologicznego
surowa linia splątanych włókien, dostępne
we wszystkich kolorach (paleta barw RAL,
NCS i StoColor)
charakterystyka ogniowa zgodnie z normą
EN 13501-1: B - s1, d0 (niezapalne,
nie kapiące, nie rozprzestrzeniające ognia)
ochrona ppoż. EI 30 dla konkretnego układu
wełny drzewnej i welny mineralnej
możliwe wartości współczynnika pochłaniania dźwięku do 0,95 (zależą od grubości
materiału, wypełnienia wełną i odległości płyt
od przegrody)
formaty standardowe: 600 x 600, 1200 x 600,
625 x 625, 1250 x 625 mm
grubość płyt: 15, 25, 35 mm
W ofercie ﬁrmy dostępne są dwie linie płyt dekoracyjnych: „Trend” (jednowarstwowe i dwuwarstwowe) oraz „Executive” (trójwarstwowe). Wykończenia
krawędzi: 5 standardowych, 9 specjalnych.
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Różne wcielenia wełny skalnej:
hala produkcyjna Mondi w Świeciu
Szymon Radko

Uruchomiony we wrześniu zakład produkcji tektury falistej i opakowań Mondi Packaging Świecie
to jeden z największych obiektów o takim przeznaczeniu w Polsce. Ze względu na charakter
produkcji i wymagania ppoż. w hali „kartonażowni” jako niepalny materiał izolacyjny
zastosowana została wełna skalna. Rozwiązania z jej udziałem spełniły oczekiwania
w trzech obszarach: dachu, ścian zewnętrznych i izolacji technicznych.

P

Po przekroczeniu bramy zakładu od razu rzuca się w oczy niezwykła staranność w przestrzeganiu przepisów BHP. Kolejne rozmowy
z uczestnikami procesu budowy prowadzą do
podobnych konkluzji: w identyczny sposób zorganizowana była także budowa. Dzięki temu
przebiegała bez niespodzianek, terminowo
i zgodnie z harmonogramem. A nawet lepiej, bo
prace zakończono miesiąc przed terminem.
– Można powiedzieć, że każdy dzień na
przygotowanie budowy daje wymierne efekty w jej realizacji – mówi Przemysław Świetlik,
Project Manager w Mondi Packaging Świecie – Jeśli każdy możliwy etap prac zostanie
starannie opracowany łatwiej całość skoordynować i zgrać ze sobą.
Obowiązkiem każdej ﬁrmy wykonawczej,
która pojawiła się na placu budowy było przygotowanie projektów wykonawczych. Dopiero po ich weryﬁkacji i akceptacji przez inwestora mogły przystępować do realizacji.
– Nie tylko prace przebiegały w dobrym
tempie – opowiada Rafał Miksa, kierownik budowy „Przemysłówka” PBPHolding – Inwestor
narzucił nam bardzo wysokie standardy rów-
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nież w innym zakresie. Przez cały czas na terenie powstającego obiektu znajdował się audytor BHP, który kontrolował nieprawidłowości,
ale również dobre zachowania robotników. Codziennie przygotowywał raport ze stanu BHP,
a wykonawcy byli rozliczani z jego treści.
Przyniosło to wymierne efekty. Prace były
prowadzone bez opóźnień i błędów, a inwestycja została nawet nominowana do tytułu
Bezpiecznej Budowy województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku.
Energooszczędność ma swoje
zasady, czyli co na dach i ściany
Jednym z najważniejszych wyzwań dla projektantów było spełnienie oczekiwań inwestora w zakresie oszczędności energii. Każde
z pomieszczeń hali (magazyn papieru, hala
tekturnicy, hala przetwórstwa, magazyn wyrobów gotowych, biurowiec) ma inną specyﬁkę.
Poszczególne pomieszczenia technologiczne
mają różną wysokość, stąd dach hali ma również kilka poziomów. Oprócz izolacji dachu
konieczne było utworzenie ścieżek komunikacyjnych dla zapewnienia bezproblemowej kon-

serwacji zamontowanych tam urządzeń. Dach
musiał być ciepły, twardy i odporny na chodzenie. Dlatego zdecydowano się na zastosowanie
rozwiązania dwuwarstwowego – Monrock Max
i Dachrock Max. Podwójna warstwa (12 + 8 cm)
zapewnia odpowiednią izolacyjność, a utwardzona powierzchnia tych płyt tworzy podłoże
umożliwiające swobodną komunikację na dachu, minimalizując ryzyko jego uszkodzenia.
W przypadku ścian zewnętrznych inwestorowi zależało na rozwiązaniu, które zapewni
nie tylko bardzo dobrą izolację termiczną, ale
wpłynie również na akustykę wewnątrz obiektu i jednocześnie spełni wymagania ppoż.
Po analizach podjęto decyzję o zastosowaniu
wełny Stalrock Max. Jest to innowacyjny produkt, który dla podniesienia parametrów (między innymi izolacyjności cieplnej całej przegrody) posiada wyfrezowany kanał, umożliwiający
montaż wełny w taki sposób, że izolacja o grubości 4 cm szczelnie przykrywa złącze kaset, co minimalizuje liniowy mostek termiczny
wzdłuż płyt. Natomiast dla akustyki znaczenie
ma dwugęstościowa struktura płyt wełnianych,
znacznie poprawiająca izolacyjność akustycz-
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ną całej przegrody i ograniczająca przenikanie
dźwięków pomiędzy otoczeniem a wnętrzem
obiektu. Producent przewidział także sytuację,
gdy wymagane będzie również pochłanianie
dźwięków wewnętrznych, na przykład w produkcyjnych częściach hal. W takich warunkach proponuje wełnę Stalrock Max F z czarną
włókniną dla kaset perforowanych.
Należy też wspomnieć o ochronie ppoż.
Jednowarstwowa płyta dwugęstościowa pozwala zrezygnować z tradycyjnej wiatroizolacji, a dzięki temu ściana zyskuje bardzo dobre
parametry w zakresie izolacyjności ogniowej.
W przypadku hali w Świeciu jest to EI60.
Elektroniczne sterowanie i kontrola
Perspektywiczne spojrzenie inwestora nie
ograniczyło się tylko do przemyślanych systemów izolacji termicznej i ogniochronnej.
W zakładzie Mondi funkcjonują dwa połączone systemy BMS (Building Managment System). Pierwszy steruje ogrzewaniem i wentylacją. Każda nagrzewnica w hali ma własny
czujnik temperatury sterujący jej działaniem.
Dodatkowe ilości ciepła ze sprężarkowni albo
dogrzewają halę, albo jako odpad, są wyrzucane ponad dach. System koordynuje ich pracę z centralą wentylacyjną (działanie czerpni
powietrza i wentylatorów dachowych).
Drugi system BMS steruje oświetleniem
i umożliwia włączenie, wyłączenie i programowanie pracy każdej świetlówki na terenie
obiektu. Obydwa systemy BMS są ze sobą
połączone, ale programuje się je za pomocą
oddzielnych paneli sterujących. W hali znajduje się 5 punktów dostępowych umożliwiających kontrolę i sterowanie urządzeniami.
– Takie rozwiązania w zakładzie produkcyjnym to wciąż ewenement – wyjaśnia Robert
Modzelewski, główny projektant z ﬁrmy DCS,
współautor projektu hali – Pozostaje czekać,
aby stało się to powszechnym standardem.
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Izolacje techniczne
W hali Mondi wełna skalna z powodzeniem
spełniła swoją rolę także jako element izolacji technicznych: kanałów wentylacyjnych,
oddymiających, rurociągów i innych instalacji
grzewczych.
– Ponieważ kanały wentylacyjne wymagały izolacji termiczneji i przeciwkondensacyjnej, zaproponowaliśmy do tego celu matę Klimaﬁ x – mówi Tomasz Zieliński z Rockwoola
– produkt o bardzo dobrych właściwościach
izolacyjnych, prosty i wygodny w montażu,
a przy okazji poprawiający estetykę zaizolowanego kanału.
Klimaﬁx to samoprzylepna mata lamelowa
ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną
folią aluminiową. To rozwiązanie znaczenie
przyspiesza wykonanie prac, ponieważ eliminuje wykonanie dodatkowych czynności jak
montaż szpilek i innych elementów mocujących. Umożliwia też precyzyjny i praktycznie
bezodpadowy montaż izolacji na kanały o dowolnym przekroju.
Do izolacji rurociągów instalacji grzewczych
wykorzystano otulinę Termorock w płaszczu
z folii PVC. Kanały instalacji oddymiającej
z blachy zostały zaizolowane jednowarstwową
izolacją Conlit Plus. To unikatowe rozwiązanie
– w produkcie tym dodatek granulatu wodorotlenku magnezu do wełny skalnej zapewnia
EIS – szczelność i izolacyjność ogniową oraz
dymoszczelność na poziomie 120 minut przy
zaledwie 6-cm grubości izolacji.
Wysokie standardy
Materiały i rozwiązania systemowe na budowę
hali Mondi zostały wyłonione w drodze przetargów. Oczywistym warunkiem było spełnienie
parametrów technologicznych i użytkowych
obiektu określonych przez inwestora. Wybór
rozwiązań wykorzystujących wełnę skalną
uznano w tym przypadku za optymalny.

INFORMACJE O OBIEKCIE
Inwestycja:
Zakład produkcji tektury falistej i opakowań
kartonowych wraz z zapleczem socjalnym
i częścią biurową, ul. Bydgoska 1, Świecie
Program zagospodarowania:
Magazyn papieru, hala tekturnicy, hala
przetwórstwa, magazyn wyrobów gotowych,
biurowiec z częścią socjalną, strefa techniczna
ze stacją trafo, wymiennikownią, hydroforownią,
stacją instalacji tryskaczowej, parkingi dla aut
osobowych i TIR-ów, droga wokół zakładu
Inwestor:
Mondi Packaging Świecie Sp. z o.o.
– spółka należąca do Grupy Mondi
Biuro projektowe:
Design Construction Studio s.c.
Andrzej Redmerski & Robert Modzelewski
Generalny wykonawca:
„Przemysłówka” Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o.
Wykonawca dachu:
Dachland, Olsztyn
Wykonawca ścian osłonowych:
Arkom, Słupsk

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia działki: 81 tys. m2
liczba kondygnacji: hala: 1 + antresola
wewnętrzna, biurowiec: 2
powierzchnia hali: 34,8 tys. m2
powierzchnia zabudowy: 36 tys. m2
kubatura budynku: ok. 520 tys. m3
powierzchnia dachu: 36 tys. m2
termin rozpoczęcia prac: październik 2008
termin zakończenia prac: 31 sierpień 2009

Szymon Radko
szymon.radko@rockwool.pl
autor pracuje w dziale inwestycji
komercyjnych i przemysłowych
ﬁrmy Rockwool Polska
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technika w architekturze

Powrót do epoki kamiennej
Dariusz Tracz

Już od kilku lat obserwuje się w Polsce wzrost popularności kamienia naturalnego.
Inwestorzy i projektanci jakby przypomnieli sobie o tym tradycyjnym, zasłużonym materiale
i na powrót dostrzegli jego walory. A przyznać trzeba, że kamień tych walorów ma

Fot. archiwum Stone Connection Polska

rzeczywiście bardzo dużo.

Kamieniołom odkrywkowy, Espirito Santo, Brazylia

O

Okolicznością, która w znacznym stopniu wpłynęła na „renesans” kamienia było pojawienie się
nowoczesnych technologii jego obróbki. Przecieranie (cięcie) czy nowatorskie wykończenia
powierzchni pozwoliły spojrzeć na ten nobliwy
materiał w zupełnie inny sposób. Wydobyły
z niego ukryte piękno przy jednoczesnym zachowaniu naturalnych właściwości. Najczęstsze
pytania architektów związane z doborem kamienia nadal jednak dotyczą różnic w użytkowaniu
pomiędzy rodzajami skał oraz ich trwałości.
Techniki obróbki
Dawniej używano tylko podstawowych wykończeń powierzchni takich jak polerowanie, szli-
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fowanie czy rozłupywanie. Ale wtedy kamień
był obrabiany ręcznie, dzisiaj można już robić
to na ponad dwadzieścia sposobów. Dzięki
zaawansowanej technologii kamień podawany
jest obróbce nie tylko mechanicznej, ale także
termicznej (np. faktura płomieniowana, gdzie
chropowatość uzyskiwana jest w wyniku działania temperatury i płomienia) i chemicznej (np.
faktura kwasowa, kiedy działamy na kamień
roztworem kwasu w celu nadania mu rustykalnego wyglądu).
Zmiany zaszły także na etapie samego
przecierania bloków. Nasi starożytni przodkowe dzieląc bloki bazowali na ich łupliwości stosując metodę polegającą na nabijaniu klinów

za pomocą młotów. Dzisiaj mamy już specjalne
maszyny tzw. traki, dzięki którym można ciąć
płyty różnej grubości. A ciągłe udoskonalanie
tych urządzeń pozwala na szybkie i precyzyjne
cięcie przy małych stratach materiału. Tradycyjne maszyny pracują na zasadzie stalowych
wrzecion, które tną płyty z prędkością 1-3 cm/h
za pomocą stalmasy (śrutu staliwnego) wykorzystując siłę tarcia (stąd nazwa przecieranie).
Znacznie wydajniejsze traki linowe, wykorzystujące do cięcia 7-8 mm diamentowe pierścienie zaciśnięte co 25 mm na stalowej linie,
pracują ze średnią prędkością 25-35 cm/h.
Technika idzie więc w ślad za coraz większymi
wymaganiami klientów.
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Kamienna historia
Narodziny architektury kamiennej datuje się na
okres neolitu, ok. 8800-2000 p.n.e., kiedy wznoszono pierwsze budowle (megality) pełniące
funkcję miejsc kultu. Najbardziej znanym megalitem z tego okresu zbudowanym na terenie
Europy jest Stonehenge. Położony w odległości 13 kilometrów od Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii składa się z wałów
ziemnych otaczających duży zespół stojących
kamieni. Wzniesiono go ok. 2800 roku p.n.e.
W czasach starożytnych monumentalne
budowle powstawały w Egipcie (np. piramida
Cheopsa, świątynie Kranak i Luksor), w Mezopotamii (pałac Nimrud) czy w Persji (pałac
Achemenidów). W Europie wciąż możemy podziwiać grecki Partenon lub rzymski Panteon
i Koloseum. Budowle te przyczyniły się do powstania i rozwoju zasad konstrukcji. Przetrwały próbę czasu i do dziś są źródłem inspiracji,
budzą podziw rozmiarami i niezwykłą precyzją
wykonania.
Cechy kamienia
Chcąc dobrać odpowiedni rodzaj kamienia
do planowanej inwestycji, należy poznać jego
cechy ﬁzyczne i mechaniczne. Pozwoli to uniknąć błędów już na etapie projektowania i wyeliminuje późniejsze ewentualne konsekwencje
ﬁnansowe. W architekturze dużą wagę przykłada się do estetyki a także trwałości. Przy
doborze materiału musimy mieć na uwadze
działanie czasu, warunków atmosferycznych,
ale też człowieka. On przecież jest głównym
użytkownikiem architektury.
Właściwości ﬁzyczne
Najważniejsze właściwości kamienia, które
mają wpływ na trwałość budowli wykorzystującej ten materiał to:
gęstość,
gęstość objętościowa,
nasiąkliwość objętościowa i wagowa,
stopień nasycenia, szczelność,
porowatość, przewodność cieplna,
pojemność cieplna,
ognioodporność i odporność na zamarzanie.
W przypadku powierzchni zewnętrznych, ważne jest też, aby przy projektowaniu dostosować
rodzaj kamienia do strefy klimatycznej, w której
architektura będzie zlokalizowana. Np. wpływ
wody i duża amplituda temperatur mogą działać destrukcyjnie na strukturę kamienną.
Znajomość podstawowych parametrów
ﬁzycznych jest niezbędna do prawidłowego
doboru materiału kamiennego. Parametry najczęściej stosowanych skał podano w tabeli 1.
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TABELA 1 WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH W ARCHITEKTURZE

Skały

Rodzaj
kamienia

Granit
Bazalt
Magmowe
Melaﬁr
Andezyt
Piaskowiec
Osadowe
Wapień
Dolomit
Marmur
Metamorﬁczne
Kwarcyt

Gęstość
objętościowa
g/cm³

Ścieralność
Wytrzyna tarczy
małość na
ściskanie Boehmego
cm
Rc, MPa

Nasiąkliwość
wagowa
n, %

Twardość
wg skali
Mohsa

2,30-2,75
2,60-3,20
2,40-2,70
2,40-2,90

100-220
160-300
130-200
120-200

0,06-0,23
0,09-0,19
0,07-0,15
0,22

0,1-0,7
0,1-0,7
0,1-0,7
0,1-0,6

6-7
6-8
7
6-7

1,80-2,70
1,40-2,80
2,10-2,80

10-150
8-100
60-160

0,09-2,50
0,30-2,00
0,30-0,40

0,5-15
0,3-30
0,3-0,8

4-7
2-3
2-4

1,90-2,80
2,30-2,75

80-150
200-300

0,20-0,40
0,04-0,12

0,1-0,5
0,1-0,5

3
7

TABELA 2 NAJPOPULARNIEJSZE SKAŁY W BUDOWNICTWIE WG SKALI MOHSA
L.P.

Nazwa

Trawertyn

Marmur

Dolomit

Piaskowiec

Granit

Bazalt

1

Talk

2

Gips

•

3

Kalcyt

•

4

Fluoryt

5

Apatyt

•

6

Ortoklaz

•

•

•

7

Kwarc

•

•

•

8

Topaz

9

Korund

10

Diament

•
•

Nasiąkliwość skały
Jest to zdolność skały do chłonięcia i zatrzymania w sobie wody. Wartość wyrażana jest w procentach jako wilgotność maksymalna określona
na podstawie suszenia i ważenia aż do ustalenia się ciężaru próbki skalnej. W przypadku
skał możemy zabezpieczyć powierzchnie kamienia przed wpływem wody stosując środki
impregnacyjne, które dobierane są do danego
rodzaju kamienia. Podział skał pod względem
nasiąkliwości n:
bardzo nasiąkliwe, n > 20%,
średnio nasiąkliwe, 5% < n ≤ 20%,
mało nasiąkliwe, 0,5% ≤ n ≤ 5%,
bardzo mało nasiąkliwe, n < 0,5%.
Na podstawie danych tabelarycznych trudno
wprost określić jaką skałę najlepiej zastosować
w danej sytuacji. Na przykład piaskowiec jest
nasiąkliwy, lecz jest stosowany na elewacjach,
tyle że po użyciu odpowiednich impregnatów.
Zagadnienie jest obszerne i wymaga indywidualnej analizy.

•
•

•

•

Gęstość pozorna
Potocznie i w dużym uogólnieniu można przyjąć, że gęstość pozorna jest to ciężar kamienia.
Informacja ta jest potrzebna przy projektowaniu i uwzględnieniu materiału kamiennego jako
obciążenie stałe. Skały ze względu na gęstość
pozorną można podzielić na:
bardzo lekkie – do 1,5 kg/dm3,
lekkie – powyżej 1,5 kg/dm3 do 1,8 kg/dm3,
średnio ciężkie – powyżej 1,8 kg/dm3 do 2,2
kg/dm3,
ciężkie – powyżej 2,2 kg/dm3 do 2,6 kg/dm3,
bardzo ciężkie – powyżej 2,6 kg/dm3.
Dane te są niezbędne do projektowania
z uwzględnieniem obciążeń oraz planów logistycznych (transport kamienia). Wartości dla
popularnych kamieni zestawiono w tabeli 1.
Przewodność cieplna
To właściwość ﬁzyczna materiału (kamienia),
określająca jego zdolność do przewodzenia
ciepła, gdzie miernikiem jest współczynnik
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Kamieniołom odkrywkowy, okolice Rustenburga, RPA

przewodzenia ciepła. Właściwość ta jest podstawową informacją przy określaniu bilansu
budowli.
Ze względu na współczynnik przewodności
cieplnej, skały dzieli się na:
zimne, gdy Ʈ > 0,76 W/(m·K),
ciepłe, gdy Ʈ ≤ 0,76 W/(m·K).
Właściwości mechaniczne
Najważniejsze to wytrzymałość na ściskanie,
twardość w skali Mohsa i ścieralność na tarczy
Boehmego. Determinują projektantów szczególnie przy wyborze kamienia, który będzie
zastosowany na powierzchniach poziomych
– do budowy dróg, chodników, deptaków czy
posadzek wewnętrznych (najczęściej stosowane i o najlepszych właściwościach są tutaj
skały magmowe). Dlatego decyzja materiałowa
powinna uwzględniać przede wszystkim funkcję jaką ma spełniać dana powierzchnia oraz
częstotliwość jej użytkowania. Sprawdzenie
właściwości mechanicznych jest ważne ponieważ mają one wpływ na ścieranie, matowienie,
łupanie czy też pękanie kamienia.
Skala Mohsa
Została ułożona przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa w 1812 r. Używana jest
do ustalenia twardości materiału. Jest to skala
dziesięciostopniowa, przy czym twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie pod względem twardości. Jest to
jedynie skala orientacyjna, a klasyﬁkacja polega
na tym, że jeżeli badany minerał będzie w stanie
zarysować powierzchnię minerału wzorcowego, będzie zaklasyﬁkowany z jego twardością.
Na przykład jeśli próbka zarysuje powierzchnię
kwarcu, będąc jednocześnie rysowana przez
niego to będzie miał taką samą twardość.
Na podstawie skali Mohsa, chcąc dokonać uproszczonego stopniowania najczęściej
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Kamieniołom podziemny, Toskania, Włochy

stosowanych skał w budownictwie, możemy
przyjąć klasyﬁkację: trawertyn 2-3, marmur 3,
dolomit 2-4, piaskowiec 4-7, granit 6-7, bazalt
6-8 (patrz tabela 1 i 2).
Ścieralność na tarczy Boehmego
Ścieralność jest to odporność na ścieranie,
określana zmniejszeniem masy, objętości, wysokości lub grubości pod wpływem czynników
ścierających (tarcza obrotowa oraz proszek
ścierny). Ocena skał ze względu na ścieralność
powstaje na podstawie badań ścieralności
wyznaczanej na tarczy Boehmego wyrażanej
w centymetrach.
Wytrzymałość na ściskanie
Określa się stosunkiem siły ściskającej (czyli
powodującej zniszczenie materiału) do pierwotnego pola przekroju poprzecznego próbki,
na którą ta siła działała. Jest to istotna właściwość materiału budowlanego, który miałby
przenosić obciążenia.
***
Wybór kamienia zawsze powinien brać pod
uwagę jego właściwości i wynikać z funkcji
jaką ma on spełniać. Na przykład dla posadzki
kamiennej istotna jest wytrzymałość na ścieranie, ściskanie i twardość wykorzystanego materiału. Z kolei kamień stosowany na zewnątrz
musi być odporny na warunki atmosferyczne
(przede wszystkim mrozoodporny).
W budownictwie ogólnym pożądaną cechą skał i wyrobów kamiennych jest także
podatność na polerowanie. Z tego względu
rozróżniamy skały dające się polerować (skały magmowe, głębinowe, osadowe organiczne, alabastry, marmury, gnejsy) i nie dające
się polerować (porﬁry, wapienie miękkie, piaskowce). Z drugiej strony – w budownictwie
drogowym właściwość ta jest już cechą ne-

TABELA 3 ŚCIERALNOŚĆ NA TARCZY
BOEHMEGO
Ocena
ścieralności

Ścieralność na tarczy
Boehmego, cm

Bardzo duża

> 1,00

Duża

0,75-1,00

Średnia

0,50-0,75

Mała

0,25-0,50

Bardzo mała

< 0,25

gatywną w przypadku kruszyw stosowanych
do warstw ścieralnych nawierzchni.
Obecnie na polskim rynku dostępnych
jest ponad tysiąc rodzajów kamienia, a eksperci na całym świecie wciąż eksplorują
nowe złoża w poszukiwaniu coraz ciekawszych skał. Pod względem różnorodności
kolorystycznej i strukturowej projektanci
nie mogą się już czuć ograniczeni. Jedyną
barierą pozostaje dobór ze względu na właściwości techniczne. Dlatego w razie wątpliwości dobrze jest konsultować się z ﬁrmami
handlującymi kamieniem, które dzięki swojemu doświadczeniu dysponują wiedzą praktyczną i teoretyczną.

Dane w tabelach 1 i 3 oraz podziały skał ze względu na parametry ﬁzyczne
pochodzą ze strony www.akademia.marwlo.cad.pl

Dariusz Tracz
design@stoneconnection.pl
projektant wnętrz, specjalista
ﬁrmy Stone Connection Polska
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Higieniczne ściany i podłogi
w szpitalach i kuchniach
Piotr Kasiura

Na czystość w obiektach służby zdrowia i miejscach przygotowania żywności należy zwracać
szczególną uwagę. Projektanci powinni być świadomi znaczenia jakie ma w takich wnętrzach
właściwy dobór materiału, użytego do pokrycia ścian czy podłogi. W szpitalu, przychodni
czy restauracyjnej kuchni kwestia higieny dotyczy bowiem nie tylko samych pracowników,
ale także tych, którzy miejsca te odwiedzają a więc pacjentów i konsumentów.

W

W szpitalach i przychodniach powinna być
zachowana szczególna higiena a wykorzystywane rozwiązania nie mogą być typowe.
Codziennie pojawiają się tam setki chorych ludzi przenoszących wirusy i bakterie.
W szpitalach wykonuje się operacje, zabiegi, pacjenci korzystają z natrysków i toalet, dodatkowe zagrożenie stanowią zdrowi
przychodzący z wizytą, którzy mogą wnosić
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zarazki z zewnątrz. Podłogi i ściany w poczekalniach, salach operacyjnych, szpitalnych
czy gabinetach zabiegowych nie powinny
być zatem podatne na gromadzenie chorobotwórczych organizmów i dodatkowo łatwe
do utrzymania w czystości.
Z podobną starannością należy projektować wnętrza miejsc przygotowywania żywności. Zatrucia pokarmowe, często spowodo-

wane niedostateczną czystością kuchni, to
obecnie jedno z najpopularniejszych schorzeń. Powodowane są przez niebezpieczne
mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy,
pasożyty czy grzyby. Bardzo często nie utrzymywane w odpowiednim stopniu czystości
powierzchnie robocze są pośrednim lub bezpośrednim powodem rozprzestrzeniania się
zakażenia.
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Niebezpieczne skraplanie
W restauracyjnych, szkolnych (a także szpitalnych!) kuchniach najbardziej powszechnym
problemem jest kondensacja (skraplanie) pary
wodnej. Przygotowywanie posiłków w wyniku gotowania, pieczenia czy smażenia jest
związane ze wzmożonym parowaniem, które
stanowi główne źródło wilgoci. A nie od dziś
wiadomo, że nadmierna wilgoć jest czynnikiem bardzo szkodliwym zarówno dla zdrowia
człowieka jak również jego otoczenia.
Kondensacja pary wodnej w pomieszczeniach objawia się najczęściej długotrwałym
zaparowaniem szyb i luster, niewysychającymi
ręcznikami oraz zawilgoconymi ścianami. Ten
niekorzystny proces związany jest przeważnie
z niewłaściwą wentylacją pomieszczeń. Aby
zabezpieczyć miejsca, gdzie posadzka często
bywa zachlapywana wodą a na ścianach skrapla się para, przeważnie układa się płytki ceramiczne. Jednak według badań organizacji CET
(The European Ceramic Tile Federation) 65%
płytek ceramicznych jest instalowana w sposób nieodpowiedni, co może prowadzić do
poważnych problemów. Potwierdzają to polscy
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fachowcy. Wbrew powszechnej opinii okładziny
te nie są szczelne, dlatego w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wodą (np. wokół zlewozmywaków) trzeba układać pod nimi
jeszcze izolację wodoszczelną.
Dodatkowo w pomieszczeniach takich jak
kuchnie, gdzie użytkownicy są w ciągłym ruchu, ściany są często narażone na uderzenia
przez wózki, garnki czy patelnie. Wpływa to
na uszkadzanie, powstawanie zadrapań czy
stłuczeń płytek. A takie miejsca są szczególnie narażone na powstawanie i rozwój szkodliwych grzybów, w tym najpopularniejszego
czyli pleśni.
Chorobotwórcza pleśń
Pleśń to potoczna nazwa saproﬁtycznych
grzybów, które rozwijają się wskutek nadmiernej wilgotności powietrza. Szczególnie często
pojawiają się na fugach – w miejscach gdzie
płytka łączy się z podłogą bądź inną płytką.
Grzyby te powodują korozję biologiczną materiałów oraz psucie żywności. Pleśń oprócz
działania korozyjnego jest bardzo szkodliwa
dla zdrowia. Toksyny wydzielane przez grzy-

by mogą działać alergicznie i atakować układ
oddechowy, powodować głębokie grzybice,
stany zapalne skóry, zatrucia pokarmowe.
Zatrucia głównym winowajcą
Światowa Agencja Ochrony Zdrowia (WHO)
podaje, że do 30% ludności zamieszkałej w krajach uprzemysłowionych cierpi co roku z powodu zatruć pokarmowych. Zachorowania mogą
być związane z porą roku, sposobem przygotowania żywności, a także mogą wynikać z kontaktu i przenoszenia zakażeń w środowisku domowym. Badania WHO wskazują, że źródłem
zatrucia są najczęściej kuchnie, a także że zanieczyszczenie powierzchni jest jedną z pięciu
głównych przyczyn zatruć pokarmowych. Bezpośredni kontakt był najczęstszą drogą zakażeń
w obiektach służby zdrowia i domach opieki.
Prawo na straży higieny
Obowiązujące prawo dokładnie określa jakie
standardy ogólnobudowlane powinny zostać
spełnione w analizowanych rodzajach pomieszczeń. Prawidłowe wykończenie obiektów
opieki zdrowotnej opisują dwa dokumenty:
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WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006 r., w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej
(Dz. U. 2006.213.1568, z poźn. zm.)
Rozdział 4,
Wymagania ogólnobudowlane
§ 37.
1. Podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy działów administracyjno-socjalnych.
3. Połączenie ścian z podłogami powinno
zostać wykonane w sposób bezszczelinowy
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.
§ 38.
W pomieszczeniach wymagających częstej
dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany

na całej wysokości powinny być wykończone
materiałami umożliwiającymi ich mycie
i dezynfekcję.
§ 39.
Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków
powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.
§ 40.
W przypadku konieczności zastosowania
suﬁtów podwieszonych w pomieszczeniach
o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w salach operacyjnych, zabiegowych i porodowych, pokojach
łóżkowych na oddziałach anestezjologii
i intensywnej opieki, pooperacyjnych,
oparzeniowych, pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi
w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
suﬁty te powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość
powierzchni.

Natomiast miejsc przygotowywania żywności
dotyczy:
rozporządzenie (WE) 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny
środków spożywczych, które w załączniku II
zawiera rozdział II „Szczególne wymagania
dla pomieszczeń, w których się przygotowuje,
poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze” (patrz ramka na stronie 39).

na w Głównym Inspektoracie Sanitarnym na
podstawie informacji i materiałów nadesłanych
przez państwowych wojewódzkich inspektorów
sanitarnych. Ostatni dostępny tego typu dokument obejmuje dane za rok 2007.
Wtedy właśnie kontrolę stanu sanitarnego
przeprowadzono w 39 538 obiektach służby
zdrowia spośród 68 448 ujętych w ewidencji
(57,8 %). „Do najczęściej odnotowanych uchybień (jeżeli chodzi o stan techniczny i funkcjonalny szpitali – przyp. aut.) należały:
niewłaściwy stan techniczny ścian, suﬁtów
i podłóg w salach chorych, korytarzach,
blokach operacyjnych, laboratoriach, pomieszczeniach pralni i bloków żywienia,
ubytki w okładzinach ceramicznych na ścianach i w posadzkach,
brak cokołów przy podłogach,
ściany przy umywalkach nie pokryte materiałem zmywalnym i nienasiąkliwym do wymaganej wysokości (...)”.

Częste uchybienia
Za teorią nie podąża jednak praktyka. Precyzyjne zalecenia z rozporządzeń wciąż nie są stosowane w obiektach opieki zdrowotnej i miejscach
przygotowania żywności. Z wyczerpującymi
informacjami na temat najczęściej występujących uchybień w takich miejscach można się
zapoznać dzięki dokumentowi „Stan sanitarny
kraju”. Publikacja ta jest co roku opracowywa-

Podobne mankamenty odnaleziono w miejscach przygotowywania żywności (dokument podaje jedynie informacje dotyczące
zamkniętych zakładów żywienia zbiorowego
takich jak bloki żywienia w szpitalach, stołówki przedszkolne i szkolne), których skontrolowano 25 785. Najczęściej występujące tam
uchybienia „dotyczyły m.in. (…) złego stanu
technicznego podłóg, ścian i suﬁtów”.

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (patrz ramka powyżej),
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia,
w których można wykonywać indywidualną
praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych (patrz ramka powyżej).
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Rozporządzenie MZ z dnia 4.04.2000 r.
ws. wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem technicznym i sanitarnym
urządzenia i pomieszczenia, w których
można wykonywać indywidualną praktykę,
indywidualną specjalistyczną praktykę
i grupową praktykę pielęgniarek i położnych
(Dz. U. 2000.27.344)
Załącznik, Rozdział A „Wymagania,
jakim powinno odpowiadać pomieszczenie”
3. Podłoga pomieszczenia powinna być wykonana z materiałów gładkich, twardych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie
środków dezynfekcyjnych.
4. Ściany pomieszczenia powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję. W miejscach
wymagających częstej dezynfekcji ściany powinny
być wyłożone materiałami twardymi, gładkimi,
trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.

Z przytoczonych danych statystycznych
jasno wynika, że wybór właściwego materiału
wykorzystanego później do prac wykończeniowych we wnętrzach, gdzie powinno się zachowywać szczególną higienę nie jest wcale
rzeczą prostą. Brak orientacji w najnowszych
propozycjach materiałowych i zbytnie zaufanie pokładane w rozwiązaniach przestarzałych
sprawiają, że pomieszczenia wymagające specjalnych standardów nadal są ich pozbawione.
Na ściany: alternatywa dla płytek
Wybór materiału, za pomocą którego będzie
się zabezpieczać miejsca szczególnie narażone na kontakt z wodą, parą wodną, tłuszczem
czy zarazkami nie musi się już dziś ograniczać
do decyzji: płytka ceramiczna czy farba? Przeszukując ofertę rynku znajdziemy nowoczesne
okładziny ścienne, które stanowią praktyczną
alternatywę dla tradycyjnych materiałów.
Przykładem dostępnego w Polsce produktu tego typu jest Altro Whiterock. Pokrycie to
nadaje się do zastosowania zarówno w obiektach służby zdrowia jak i w miejscach przygotowywania żywności. Zapewnia higieniczne, łatwe
w utrzymaniu, estetyczne wykończenia ścian.
Dobrze nadaje się do wykorzystania w miejscach, gdzie ściany powinny mieć wodoszczelną, gładką i nieprzepuszczalną powierzchnię.
Formowany na gorąco system dopasowany
do kształtu ścian ma zaokrąglone naroża, dla-
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technika w architekturze
WYMAGANIA DLA MIEJSC PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Rozporządzenie (WE) 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. (Dz. Urz. UEL 139)
w sprawie higieny środków spożywczych
Załącznik II, rozdział II „Szczególne
wymagania dla pomieszczeń, w których
się przygotowuje, poddaje obróbce lub
przetwarza środki spożywcze” (za wyjątkiem
miejsc spożywania posiłków oraz obiektów
wymienionych w rozdziale III).
1. W pomieszczeniach, w których się
przygotowuje, poddaje obróbce lub
przetwarza środki spożywcze (z wyjątkiem miejsc spożywania posiłków oraz
pomieszczeń wymienionych w rozdziale
III, ale włączając pomieszczenia zawarte
w środkach transportu), projekt i wystrój
muszą umożliwiać dobrą praktykę
higieny żywności, w tym ochronę przed
zanieczyszczeniem między oraz podczas
działań. W szczególności:

tego niepożądane organizmy nie mogą się
tam gromadzić, a powierzchnia jest łatwa do
czyszczenia i dezynfekcji. Produkt ﬁrmy Altro
umożliwia higieniczne i dokładne wykończenie
wokół instalacji i armatury oraz przy otworach
okiennych i drzwiowych. W przeciwieństwie do
powierzchni pokrytych płytkami ceramicznymi
arkusz okładziny Whiterock jest gładki i jednolity. Nie posiada fug, dlatego łatwo wytrzeć
ją do czysta, chronić od zaplamień i utrzymać
w dobrym stanie. Brak spoin zmniejsza jednocześnie ryzyko skażenia powierzchni.
Podłoga też ważna
Do okładzin ściennych należy także dobrać
odpowiednie wykładziny podłogowe. Jest to
o tyle ważne, że miejsca łączenia materiału
pokrywającego ścianę i podłogę powinny
charakteryzować się wysoką szczelnością.
Wyroby spełniające to kryterium również
znajdziemy w ofercie Altro – są to Bezpieczne
Podłogi Altro (safety ﬂooring). Nieprzepuszczalne arkusze wykładziny są spawane na gorąco
i kształtowane w taki sposób, aby w efekcie powstały podłogi łatwe do utrzymania i czyszczenia. Produkt zawiera też biocydy, które zapobiegają powstawaniu bakterii a także gwarantują
stworzenie w pełni higienicznego środowiska.
Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii testy
w oparciu o wymagania brytyjskiej normy BS
3900 udowodniły, że podłogi wykorzystujące
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a) powierzchnie podłóg muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe
do czyszczenia, oraz w miarę potrzeby,
do dezynfekcji. Wymaga to stosowania
nieprzepuszczalnych, niepochłaniających,
zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy,
że inne użyte materiały są odpowiednie.
Gdzie sytuacja tego wymaga, podłogi
muszą zapewniać odpowiednie odwadnianie
podłogowe,
b) powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do
czyszczenia, oraz tam gdzie jest to konieczne,
do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych
oraz nietoksycznych materiałów oraz gładkiej
powierzchni aż do wysokości niezbędnej do
działania, chyba że przedsiębiorstwa sektora
spożywczego mogą zapewnić właściwe organy,
że inne użyte materiały są odpowiednie,

produkty Altro nie są podatne na powstawanie
narośli grzybicznych. Charakteryzuje je także
odporność na chemikalia i chlor, a zastosowane technologie Altro Easyclean i Altro Easyclean
Maxis (zabezpieczenia powierzchni podłóg oparte na własnych rozwiązaniach Altro) powodują,
że podłogi zachowują przez długie lata trwałość
koloru i łatwo je utrzymać w czystości. Stąd rada
producenta, aby stosować je na obszarach o dużym natężeniu ruchu, gdzie istotny jest zarówno
atrakcyjny wygląd jak i bezpieczeństwo.
Systemowa kontrola HACCP
Wybierając produkty wykończeniowe do pomieszczeń związanych z żywnością, warto
sprawdzić czy spełniają one wymogi przepisów systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza Ryzyka i Kontrola
Punktów Krytycznych). Pod tą nazwą kryje
się systemowe postępowanie mające na celu
identyﬁkację i oszacowanie skali zagrożeń
bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia
jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia
tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich
etapów produkcji i dystrybucji. HACCP jest
wykorzystywany w ﬁrmach produkujących
i handlujących produktami spożywczymi.
System opracowano w latach 60. w USA.
W Polsce początkowo musiały go wdrażać
tylko zakłady produkujące wody mineralne
i żywność specjalnego przeznaczenia ży-

c) suﬁty (lub, w przypadku gdy nie ma
suﬁtu, wewnętrzna powierzchnia dachu)
i osprzęt napowietrzny muszą być zaprojektowane i wykończone w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń
oraz redukujący kondensację, wzrost niepożądanych pleśni oraz strząsanie cząstek,
(...)
f) powierzchnie (wraz z powierzchniami
wyposażenia) w obszarach, w których
pracuje się z żywnością, a w szczególności te pozostające w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie i muszą
być łatwe do czyszczenia, w miarę
potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to
stosowania gładkich, zmywalnych,
odpornych na korozję oraz nietoksycznych
materiałów, chyba że przedsiębiorstwa
sektora spożywczego mogą zapewnić
właściwe organy, że inne użyte materiały
są odpowiednie.

wieniowego. Obowiązek wdrożenia HACCP
we wszystkich ﬁrmach sektora spożywczego
został wprowadzony wraz z wejściem do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004.
HACCP ocenił higieniczne okładziny Whiterock i Bezpieczne Podłogi Altro jako w pełni
nadające się do wykorzystania w miejscach,
gdzie przygotowuje się i przechowuje żywność na skalę przemysłową.
***
Zachowanie odpowiedniej higieny w obiektach służby zdrowia i miejscach przygotowywania żywności to kwestia priorytetowa dla
inwestora i projektanta. Wspólnie tworzą oni
przecież nie tylko stanowisko pracy, ale także
miejsce, z którym bezpośrednio lub pośrednio
styka się wiele osób. Dlatego, aby niepotrzebnie nie wydłużać negatywnych statystyk warto
decydować się na materiały specjalistyczne,
opracowywane i produkowane z myślą o specyﬁcznym przeznaczeniu.

Piotr Kasiura
piotr.kasiura@altro.se
autor jest Managerem
ds. Specyﬁkacji
ﬁrmy Altro w Polsce
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REFLEKSJE PO PUBLIKACJI „MŁODE ZABYTKI – KTO JE OCHRONI?”

Po pierwsze nie szkodzić
Sebastian Osowski

Artykuł „Młode zabytki – kto je ochroni?” opublikowany w Architekturze-murator nr 7/2009
wywołał mieszane uczucia w gronie osób kierujących pracami Izby Architektów RP.
W efekcie pod koniec sierpnia Prezes Izby Architektów wystosował do redakcji „A-m”
list otwarty (czytaj na stronie 44 tego numeru Z:A). Naszym Czytelnikom jesteśmy w tej
sytuacji winni wyjaśnienie dlaczego przywołany artykuł wywołał dyskusję w Krajowej
Radzie Izby Architektów. Przy tej okazji przypomnimy także niektóre zapisy regulujące
obszar działania Izby Architektów oraz jej współpracy z SARP.

P

Pan Paweł Jasica poruszył w swoim tekście
problem braku dostatecznej, systemowej
ochrony dla modernistycznej architektury powstającej w okresie PRL-u. Niestety obok rzeczowej analizy tematu, wśród wielu bardzo dobrych stwierdzeń pojawiły się dość niefortunne
zdania sugerujące próbę obciążenia środowiska architektów zbiorową odpowiedzialnością.
W dodatku można było odnieść wrażenie, że
autor szukając „winnego” dość jednoznacznie
wskazał na... Izbę Architektów?!
Autor artykułu, jako dziennikarz i krytyk
architektury, może dać ponieść się emocjom,
posłużyć krótkimi wypowiedziami wyrwanymi
z kontekstu czy wreszcie nie mieć pełnej wiedzy o zadaniach i narzędziach samorządu wynikających z ustawy. Jednak drukująca jego
słowa redakcja profesjonalnego czasopisma
branżowego (jakim niewątpliwie jest „A-m”)
powinna zweryﬁkować zgodność wyrażanych
zarzutów ze stanem faktycznym. W przeciwym
razie Czytelnicy zostają po prostu wprowadzeni w błąd, co szkodzi zarówno im samym, ale
także osobom czy organizacjom, które zostały
w tym złym świetle postawione.
W przywołanej publikacji „A-m” doszło niestety do takiego efektu. W języku współczesnych mediów można by powiedzieć, że mamy
tu do czynienia z czarnym PR wobec działaczy
Izby, Izby jako organizacji zawodowej, a nawet
środowiska architektów jako całości (bo przecież każdy architekt podpisujący projekty jest
członkiem IARP). Zwłaszcza że zdania autora
zostały przez redakcję powtórzone jako „złota
myśl” i wyróżnione powiększoną czcionką.
Te krótkie fragmenty artykułu brzmią niczym
próba zantagonizowania i podzielenia środowiska
architektów. A w szczególności stworzenia sztucznego podziału na architektów z SARP-u i architektów z Izby. Podczas gdy są to dwie uzupełniające

42

zawód:architekt

się i wspierające organizacje. W tym miejscu wypada też dodać, że bardzo duża rzesza architektów jest aktualnie jednocześnie członkami Izby
Architektów (przynależność obowiązkowa, aktualnie ok. 9300 osób) oraz SARP (przynależność
dobrowolna, aktualnie ok. 5000 osób).
Uzupełniające się zadania
SARP i Izby Architektów
Stawiając w artykule obok siebie dwie organizacje i porównując ich działania należałoby
sięgnąć do dokumentów regulujących czym
kto się zajmuje i co w związku z tym mu wolno. Pan Paweł Jasica nie miał obowiązku tego
robić, ponieważ nie było to tematem artykułu. Gdyby tak jednak postąpił, ustrzegłby się
przed nieprecyzyjnymi dwuznacznościami
związanymi z zadaniami i relacjami SARP
i IARP. By je wyjaśnić nie musimy nawet sięgać do Ustawy o samorządach (...) czy statutu
Izby Architektów. Wystarczy przeczytać o wiele mniej obszerne „Porozumienie o wzajemnej
współpracy” pomiędzy SARP a IARP1.
W preambule tego dokumentu strony zgodnie ustaliły, że instytucjonalne formowanie zawodu architekta w RP powinno być oparte na
harmonijnej współpracy obu organizacji, przy
zachowaniu ich tożsamości i niezależności
określonych ustawą i statutami.
Ustalono przy tym szczegółowo, na jakich
elementach strony skupią się w swych działaniach. W przypadku SARP są to m.in.:
wydawanie rekomendacji związanych
z walorami jakościowymi dzieł architektów,
projektantów innych zawodów, a także
działalności ﬁrm bezpośrednio związanych
z działalnością inwestycyjną,
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi,
krytyka w zakresie twórczości architektonicznej.

Natomiast w przypadku IARP są to m.in.:
sprawowanie nadzoru nad należytym i starannym wykonywaniem zawodu przez architektów,
tworzenie właściwych warunków dla wykonywania zawodu architekta poprzez
dbałość o legalność działań podmiotów
działających na rynku architektonicznym,
przestrzeganie ustalonych norm postępowania i etyki zawodowej,
ustalenie zasad etyki zawodowej.
Z treści porozumienia jasno wynika, że SARP
i IARP ściśle ze sobą współpracują, przy czym
do SARP-u należy zakres twórczy, natomiast
do Izby – formalnoprawny. To najprościej sformułowany podział zadań i kompetnecji obu
organizacji architektonicznych.
Czy rzeczywiście winna jest Izba?
Paweł Jasica pisze a redakcja „A-m” podkreśla: „Jedni architekci zrzeszeni dobrowolnie
w SARP, pracowicie sporządzają listy cennych
zabytków sprzed kilkudziesięciu lat, które trzeba chronić. Inni architekci, zrzeszeni przymusowo w Izbie Architektów, nieudanymi modernizacjami niszczą wartość tych budynków.”
Przeanalizujmy co jest w tym fragmencie
faktem, a co już formą konfabulacji:
fakt: sporządzanie list obiektów wartych
ochrony jako dobra kultury przez architektów działających w ramach SARP (ale epitet „pracowite” to już zabieg nieco piarowy,
bo przecież większość tego, co robimy, robimy pracowicie),
fakt: niszczenie obiektów nieudanymi modernizacjami, których projekty podpisują
architekci (ale postawmy dodatkowe pytanie: kto i na jakiej podstawie oceni, że modernizacja jest udana lub nie).
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Mamy więc dwa fakty. Dlaczego jednak przywołano w tym akapicie Izbę Architektów?
Jakie merytoryczne znaczenie dla problemu
ma fragment „zrzeszeni przymusowo w Izbie
Architektów”, skoro żadna osoba niezrzeszona w Izbie nie ma prawa podpisać projektu
architektoniczego?
To krókie wtrącenie wywołuje bardzo niekorzystne wrażenie. Jest formą zbiorowego
zarzutu zarówno wobec wszystkich architektów jako środowiska, jak również wobec
organizacji samorządowej, której zasady
funkcjonowania oparte są na określonych
podstawach prawnych. Podobnie zresztą jak
np. funkcjonowanie konserwatorów zabytków,
którzy także ograniczeni są odpowiednimi regulacjami.
Autor artykłu może przywoływać do porządku wyłącznie osoby podpisujące się pod
projektami takich modernizacji. Natomiast
fakt, że pojedyncze osoby należą do samorządu zawodowego (a należą ponieważ mają
taki ustawowy obowiązek, gdyż wykonują
regulowany zawód zaufania publicznego) nie
oznacza że tenże samorząd lub jego wszystkich innych członków można obarczyć zbiorową odpowiedzialnością.
Zbyt krótko o odpowiedzialności
Zacytowani w artykule przedstawiciele Izby wyjaśniaję kwestię odpowiedzialności architektów
– niestety cytowani są bardzo skrótowo i bez
podania podłoża prawnego. Przypomnijmy:
Borysław Czarakcziew, przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 2:
Izba nie może mówić: ty robisz ładnie a ty robisz brzydko. Każdy ponosi odpowiedzialność
za swoją pracę.
Autor niestety nie wyjaśnił dlaczego takie
jest stanowisko samorządu. A musi takie być
ponieważ ocena architektury jest domeną
SARP-u, a nie Izby. Osoba wypowiadająca
się ładne/brzydkie w imieniu IARP złamałaby
zapisy porozumienia między tymi dwiema organizacjami.
Autor nie wyjaśnił także o jaką odpowiedzialność ma chodzić – a w przypadku architektów
nie jest to tylko sprawa sumienia. Bo przecież
to właśnie w ramach Izby działają sądy dyscyplinarne, do których można zgłaszać naruszenia powodujące odpowiedzialność każdego
architekta za wykonywaną przez niego pracę.
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Tylko należy podkreślić tu słowo „naruszenia”.
Niestety w przypadku obiektów z okresu PRL-u,
trudno takie umocowane prawnie naruszenie
znaleźć, co zresztą Pan Paweł Jasica wielkokrotnie i słusznie w artykule zaznaczał, pisząc
m.in. że w prawie zbyt wiele nie znajdziemy
oraz podając wiele szczegółów w tym zakresie.
I jest to niestety prawda.
Aktualnie wyłącznie poprzez
ochronę praw autorskich
Właśnie z powodu braku odpowiednich przepisów osoba podpisująca projekt modernizacji, nie może za jej efekt odpowiadać ani
przed sądem dyscyplinarnym Izby ani przed
sądem powszechnym, ponieważ nie ma przepisu, który by naruszyła. Chyba że... zarzut
dotyczył będzie naruszenia praw autorskich
twórcy (twórców) pierwotnego projektu danego obiektu. I tę właśnie kwestię wyjaśniał
autorowi artykułu w rozmowie telefonicznej Sławomir Żak, prezes Krajowej Rady IA.
Jednak zacytowany został równie skrótowo:
Nasze ustawowe zadanie to zajmować się wykonywaniem zawodu. Poszanowanie dorobku
innych architektów mieści się tylko w zakresie
praw autorskich.
To zbyt krótki cytat by dla każdego stało
się jasne, że nie oznacza on, iż Izba nie dostrzega problemu. Oznacza natomiast, że Izba
Architektów (podobnie jak np. konserwatorzy
zabytków) musi poruszać się w ramach określonych prawem. Prezes KRIA wskazał więc
jedyną aktualnie możliwość działania na rzecz
ochrony architektury PRL-u: poprzez prawa
twórców i konsultowanie z nimi projektowanych zmian. Oczywiście w tej sytuacji jedynie
twórcy mogą jakiekolwiek modernizacje zablokować – o ile zostaną poproszeni o opinię
lub sami dowiedzą się o planach modernizacyjnych właściciela.
Izba Architektów, podobnie jak każdy samorząd zawodowy dla zawodów zaufania
publicznego może oczywiście stawiać własne
warunki określające zasady funkcjonowania
swoich członków w zawodzie, jednak wolno to
czynić wyłącznie poprzez regulacje wewnętrzne takie jak np. zasady etyki, które muszą być
zgodne z obowiązującym prawem.
Dlatego nie ma np. możliwości by wprowadzić obowiązek respektowania list dóbr kultury opracowywanych przez SARP.

Konkrety, lecz nie tylko czarne/białe
Pan Paweł Jasica oczekiwał konkretów
i podpowiedź prezesa KRIA to jedyny możliwy obecnie konkret prawny jaki mogą zastosować architekci w tej sprawie. Listy
dóbr kultury tworzone przez SARP nie dają
przecież aktualnie żadnej formalnej ochrony,
dopóki nie zechce sięgnąć do nich konserwator zabytków czy urzędnik reprezentujący
samorząd terytorialny (co zrobi wyłącznie
dobrowolnie).
W tej sytuacji niestety najmniej konkretne,
ale zdecydowanie potrzebne(!) są odwołania
do poczucia etyki, sumień i świadomości estetycznej architektów. Warto nagłaśniać przykłady złych pomysłów, apelować i doprowadzać
do dialogu z właścicielami. Warto też rozpowszechniać informacje o obiektach wartych
ochrony a także prezentować modernizacje
pozytywne. I w takim ujęciu przywołanie zbiorowej odpowiedzialności jest jak najbardziej
na miejscu.
Musimy jednak przy tym pamiętać, iż większość budynków z okresu PRL-u jest modernizowana przede wszystkim ze względu na zły
stan techniczny, wynikający głównie z jakości materiałów budowlanych i wykonawstwa
tamtej epoki. Oraz że podczas modernizacji
obiektu nie wpisanego do rejestru zabytków
należy spełnić obowiązujące aktualnie przepisy o izolacyjności przegród budowlanych.
Inwestor i projektant niejednokrotnie stoją
więc przed pytaniami: modernizować czy dopuścić do śmierci budynku? A jeśli modernizować to jaką metodą ocieplić ściany by spełnić
warunki energooszczędności, skoro izolowanie od wewnątrz jest szkodliwe ze względu na
ﬁzykę budowli?
Podział na dobre i złe krasnoludki, nie jest
więc tak prosty jak zasugerował to Pan Jasica, a zbiorowe wrzucanie wszystkich skrzatów
do jednego worka wręcz szkodliwe dla całego
(niezbyt) bajkowego świata.

Przypisy
1 Porozumienie o wzajemnej wspólpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
Architektów Polskich SARP a Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zostało zawarte w dniu 15 listopada 2002 roku w Warszawie.
2 Borysław Czarakcziew jest przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej
Izby Architektów, a nie „małopolskiego samorządu” jak podano w artykule „A-m”. Samorząd zawodowy architektów w Polsce jest jeden:
nazywa się Izba Architektów RP, a realizowany jest regionalnie poprzez
Okręgowe Izby Architektów (OIA).
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Od redakcji
Po dotykających bezpośrednio Izbę Architektów fragmentach artykułu „Młode zabytki – kto je ochroni?”
(Architektura-murator 7/2009), Prezes KRIA wystosował list otwarty do Redaktor Naczelnej „A-m”.
List nie jest bezpośrednią polemiką z tezami autora, lecz reﬂeksjami wywołanymi publikacją, a przede
wszystkim próbą naświetlenia otoczenia prawnego w jakim aktualnie funkcjonuje w Polsce środowisko
architektów oraz Izba Architektów jako jeden z trzech samorządów zawodowych w budownictwie.
Więcej o treści artykułu „Młode zabytki – kto je ochroni”
oraz przypomnienie postawionych w nim tez dotyczących IARP – na stronie 42.

LIST OTWARTY PREZESA IZBY ARCHITEKTÓW Z 20 SIERPNIA 2009 ROKU

W odpowiedzi na publikację
„Młode zabytki – kto je ochroni?”
Sławomir Żak

Szanowna Pani Redaktor,
W ramach istniejącej demokracji poglądów i opinii
przesyłam na Pani ręce list otwarty dotyczący
artykułu Pana Pawła Jasicy pt. „Młode zabytki
– kto je ochroni?” zamieszczonego w Architekturze
nr 7/2009. Jestem przekonany, że wypowiedź moja
w imieniu środowiska skupionego w Izbie Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przyjęta jako
konstruktywne uzupełnienie poglądów wyrażonych
przez redakcję Architektury na łamach czasopisma
w ramach ww. tekstu redaktora Jasicy. Mam nadzieję,
że zaprezentowane reﬂeksje jakie wywołał artykuł
są również próbą odpowiedzi na stan systemowych
regulacji w Polsce dotyczących architektury
i stanowionego prawa. Poszerzenie wiedzy czytelników
o istniejącej w tej materii sytuacji byłoby wskazane
dla przyjętych przez środowisko architektów, w tym
Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej, działań strategicznych na
rzecz przywołanej „Ustawy o architekturze.”
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Zawód architekta w świetle istniejących regulacji prawnych oraz przełożenia bezpośrednich efektów tych regulacji na wymiar architektoniczny procesów budowlanych działających
w interesie publicznego ładu przestrzennego
i kultury środowiska zbudowanego, pomimo
pozornego hasłowego prestiżu, jest permanentnie wykluczany z prawa. Obowiązująca
w Polsce ustawa Prawo budowlane, opisująca
zasady dochowania jakości architektury nie
odnosi się bezpośrednio do ww. słowa, jak
również do zawodowych kwaliﬁkacji wywodzących się z jego źródła.
Nie daje też nadziei na lepszą przyszłość
architekturze ustawiczne poprawianie przez
środowisko związane z budownictwem pojęcia samodzielnej funkcji technicznej. Poza
niezwykle istotnymi dla porządkowania jakości
świadczonego zakresu usług i związanej z tym
faktem odpowiedzialności techniczno-zawodowej, brak w tych działaniach wskazania dla
zachowania równowagi pomiędzy szacunkiem
dla wrażliwości odbiorcy i stawianymi wymaganiami techniczno-technologicznymi materii.
Dodatkowo kryzys wartości, który jest w naszym obszarze dostrzegany jako nasycenie
dobrami przy jednoczesnym ograniczeniu po-
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Młode zabytki – kto je ochroni?
Paweł Jasica
Architektura-murator 7/2009

wszechnej dostępności, dla architektury wymykającej się z deﬁnicji ekonomicznych nie wróży
egzystencji możliwej do publicznego egzekwowania. Etykieta ryzyka poziomu sprzedawalności produktu już w tej chwili doprowadziła do zatarcia indywidualności, regionalizmu, kontekstu,
z pierwszeństwem dla sprawdzalnych rozwiązań typowych, maksymalnego oszczędzania
na opracowaniach studialnych, koncepcyjnych
i projektowych oraz wyeksponowania ceny jako
jedynego kryterium aprobaty (w tym wypadku
– patrz ustawa o zamówieniach publicznych).
Środowisko architektów polskich skupione w dwóch uzupełniających się tematycznie
grupach Stowarzyszenia Architektów Polskich
i Izby Architektów RP w tak istniejącym otoczeniu prawnym nie może liczyć na formalne
przywołanie racji stanu dla architektury jako
twórczego dorobku kultury polskiej. Dotyczy
to w tej mierze również ochrony dziedzictwa
architektury współczesnej i powojennej.
W tym sensie Izba Architektów RP od momentu jej powołania jest obciążona cechą
techniczną zawodu uwięzioną w marginesach przyznanych ustawą o samorządach
zawodowych (skupia w swoich szeregach
jedynie osoby o stosownych uprawnieniach
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technicznych do projektowania architektury),
eliminującą czynnik oceny kulturotwórczej
pracy architekta. Ten brakujący ﬁlar oparty na
dobrowolności udziału organizacyjnego spoczywa głównie w obszarze działań SARP-u.
Paradoksem tej sytuacji jest walka Izby
Architektów o byt dla architektury w świadomości społecznej poprzez dopuszczony przez
prawo język technokratyczny, obcy dla jej
– architektury – naturalnej skłonności przywoływania emocji wynikającej z ww. wrażliwości
humanistycznej, związanej jednak z etycznymi aspektami zawodu.
Niestety w tym rozumieniu architektury
ciągle jesteśmy w środowisku budowlanym
osamotnieni. Nie zmienia tego faktu istniejący
kierunek uregulowań europejskich dotyczących zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego, gdyż na gruncie polskich
adaptacji poddany on zostaje kasacji rozmydlania prawnego w ramach obecnej formuły
przyznawania uprawnień (w tym uprawnień
ograniczonych do projektowania architektury)
poza jurysdykcją Izby Architektów.
Trudno w takiej sytuacji o branie pełnej
odpowiedzialności za skonstruowaną ustawowo pieczę nad wykonywanym zawodem.

Bez przyznania Izbie Architektów gwarancji
prawnych nadzoru nad ciągłością kształcenia
i praktyką zawodową zgodnie z obowiązującą
Kartą Bolońską dodatkowo nieskutecznym
stanie się budowanie tożsamości zawodowej
wokół tych cech zawodu, które nie są zapisane w żadnej ustawie, a które odwołują się
nieformalnie do rozumienia naszej kompletnej
zawodowej roli w społeczeństwie.
Dlatego w wyniku przeanalizowanych doświadczeń i przedstawionych tu okoliczności
jawi się również widoczny fakt braku ustawy
o architekturze, jako systemowego wsparcia
poszukiwania jakości ochrony wartości kulturowych tworzonego środowiska. Wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Architektów Polskich
i Izby Architektów RP skierowana do Ministra
Kultury dotycząca takiej ustawy będzie, prawdopodobnie, w najbliższym czasie ewidentnym dowodem na dojrzałość publicznego
sumienia w zakresie potrzeby dla symetrycznego uszanowania budowanych obiektów
również od strony ich wymiaru twórczego.
Sławomir Żak, architekt
Prezes Izby Architektów RP
20.08.2009
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SEMINARIUM ACE „ARCHITECTURE AND SUSTAINABILITY”, BRUKSELA, 24 WRZEŚNIA 2009

Europa gra w zielone
Paweł Kobylański

W ramach „Dni Efektywności Energetycznej” (EESC Energy Efﬁciency Days), imprezy
promującej bardziej świadome korzystanie z zasobów energetycznych Ziemi, zorganizowanej we wrześniu w Brukseli przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC),
Rada Architektów Europy (ACE) przeprowadziła jednodniowe seminarium poświęcone
w całości problematyce budownictwa zrównoważonego.

J

Jak wielokrotnie podkreślano podczas prelekcji, budownictwo (rozumiane jako proces
wznoszenia i eksploatacji budynków), jest odpowiedzialne za ok. 40% udziału w ogólnym
bilansie energii zużywanej przez naszą cywilizację. Budownictwo jest zarazem tą dziedziną,
w której efekty, polegające na spektakularnym
wzroście efektywności energetycznej można
osiągać stosunkowo łatwiej i ponosząc przy
tym zdecydowanie niższe koszty, niż ma to
miejsce w przypadku pozostałych wielkich
konsumentów energii, sektorów przemysłu
i transportu.
Na wstępie głos zabrał Juhani Katainen,
Prezes ACE, który podkreślił znaczenie ACE,
zwłaszcza w kontekście tworzenia obecnie
jednolitego rynku (single market) i wdrażania
systemu IMI służącego wzajemnej wymianie
informacji w zjednoczonej Europie. Jako wstęp
do problematyki seminarium, wskazał możliwość tworzenia nowej jakości życia poprzez
rozwój zrównoważony (Quality of Life through
Sustainability). Pan Katainen wspomniał również o opracowanym przez ACE dokumencie
kierunkowym „Architecture and Sustainability – Declaration and Policy of the Architects’
Council of Europe”, którego oﬁcjalna „odsłona” stanowiła końcowy akcent seminarium,
o czym jeszcze napiszę poniżej. Następnie
przewodnictwo przejął Adrian Joyce, organizator seminarium, który zapraszał kolejnych
prelegentów do wypowiedzi.
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Działania formalne na rzecz
zrównoważonego rozwoju
W swym krótkim wykładzie inauguracyjnym
Edgardo Iozia z Włoch, członek EESC (przedstawiciel grupy pracodawców) wygłosił niezwykle krytyczne opinie pod adresem polityki
UE energetycznej w ogóle, a wobec naszego
(szeroko rozumianego) środowiska budowlanego w szczególności. Budownictwo w ostatnich
30 latach – w myśl jego opinii – bardzo kiepsko
przyczyniło się do realizacji idei zrównoważonego
rozwoju. Nadszedł jednak czas na otrzeźwienie
i podjęcie poważnej odpowiedzialności za swoje
działania. Obecnie na zachodzie Europy propaguje się model społeczeństwa drastycznie ograniczającego zużycie węgla (Low Carbon Society)
a celem jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o co najmniej 1,5% rocznie. To tylko pozornie
niewiele, zwłaszcza w warunkach gospodarek
mających ambicje rozwojowe. Paradoksalnie,
obecny kryzys ekonomiczny jest na tym froncie
sojusznikiem, ale nie chodzi przecież o to, aby
poświęcać rozwój, tylko o to, aby rozwijać się
mądrzej! Dlatego opracowano 75-punktowe
„plany narodowe” ograniczenia zużycia energii
o 9% do roku 2012. Jest to prawdziwe wyzwanie, wymagające międzynarodowej solidarności
i współpracy, co jest o tyle trudne, że systemy
energetyczne największych europejskich krajów
różnią się dość zasadniczo. Podczas gdy Francja
bazuje na energetyce atomowej, Niemcy (i Polska…) nadal zużywają w tym sektorze ogromne

ilości węgla brunatnego, rokrocznie emitując miliony ton dwutlenku węgla do atmosfery.
Kolejnym prelegentem był sam Adrian Joyce, główny organizator i Starszy Doradca (Senior Advisor) ACE. Jego wykład stanowił bezpośrednią kontynuację wypowiedzi przedmówcy.
– Do tej pory byliśmy leniwi i nieodpowiedzialni, ale to już nie może się powtórzyć. Jeśli
się nie opamiętamy i nie przestaniemy traktować zasobów naszej planety w sposób rabunkowy, nasz gatunek po prostu nie przetrwa. Staje dzisiaj przed nami szansa tworzenia świata
według nowych reguł, co może przynieść wysoką jakość życia, harmonię i pokój w wymiarze
nieznanym dotąd w historii ludzkości. Do tego
niezbędne jest jednak świadome „całościowe”
podejście (holistic approach) a nie wyłącznie
stawianie na egoizm jednostki. Odpowiedzialność architekta wykracza daleko poza jego
bilateralną relację z klientem. Architekturę należy postrzegać zawsze w kontekście szeroko
pojętego środowiska. Urbanistyka to niestety
kolejny zaniedbany obszar, wymagający intensywnych studiów i badań.
Właściwy kierunek poszukiwań to architektura zrównoważona ze środowiskiem i odpowiadająca na potrzeby człowieka. A to oznacza
zwrot w kierunku alternatywnych, przyjaznych
środowisku (ambient) źródeł energii, drastyczne ograniczenie zapotrzebowania na energię ze
źródeł nieodnawialnych, rezygnację ze stosowania w budownictwie drogich i energochłonnych
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Fot. P. Kobylański
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Na potrzeby seminarium na malowniczym bulwarze Quai aux Briques
ustawiono duży, brezentowy namiot

systemów instalacyjnych takich jak np. klimatyzacja. W Europie klimat umożliwia wznoszenie
budynków zapewniających odpowiedni komfort
cieplny we wszystkich porach roku bez konieczności stosowania mechanicznej klimatyzacji.
Brytyjska RIBA ogłosiła już program walki ze zmianami klimatycznymi polegający na
całkowitym wyeliminowaniu węgla jako źródła
energii dla budynków (zero carbon) do 2015
roku. Francuska Izba wydała podręcznik dla
wszystkich architektów na temat projektowania
zrównoważonego na płycie CD, a Izba węgierska i irlandzka RIAI wprowadzają konsekwentnie skierowane ku ekologii programy szkolenia
ustawicznego (CPD). Funkcjonują również programy ogólnoeuropejskie, takie jak: Zielony
Witruwiusz (Green Vitruvius), PISA (promocja
ogniw fotoelektrycznych), Buduj dla wszystkich
(Build for All), Fundusz „Energy to Buildings”,
(ponad miliard Euro przeznaczonych na badania naukowe), Open House – system certyﬁkacji, oraz program „Wspólny Język” (Common
Language), którego celem jest ujednolicenie
terminologii fachowej związanej z budownictwem ekologicznym – bardzo, jak się okazuje,
istotne. Komisja Europejska ogłosi w październiku br. swoją nową politykę energetyczną. Wiadomo już jednak, że ogromny nacisk zostanie
położony na termorenowację budynków istniejących. Do roku 2020 program ma objąć nawet
30 milionów budynków w Europie! Budynek nie
jest jednak produktem, a „zespołem systemów”
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Zrównoważony dom dla bogatych i biednych – laureat I nagrody
w międzynarodowym konkursie „Gaudi”

i wymaga podejścia całościowego. Tylko takie
podejście i zrozumienie współczesnych potrzeb
społecznych może mieć miejsce w gospodarce
efektywnej ekologicznie (Eco-Efﬁcient Economy). Silny nacisk na to kładzie obecna, szwedzka prezydencja w UE.
Kolejna prezentacja dokonana przez Gilesa Vailee dotyczyła europejskiej witryny internetowej poświęconej w całości zagadnieniom szeroko pojętej ekologii w budownictwie. Od roku
1998 funkcjonuje w Europie program 20/20/20,
co przekłada się na: 20% ograniczenia zużycia
energii i 20% udziału „zielonej energii” do roku
2020. Prawie 40% z tej energii pochłaniają budynki (odpowiednio: przemysł 29% a transport
36%). Ich powierzchnia w Europie to 15.000
km2 mieszkań i 6000 km2 budynków biurowych.
Główne założenia projektu to: pokazać materiał,
dostarczyć informacji, podzielić się wiedzą. Strona funkcjonuje aktualnie w języku angielskim, ale
już wkrótce mają zostać uruchomione jej wersje
we wszystkich językach narodowych Unii, w tym
także w języku polskim. Zainteresowanych odsyłam na: www.buildup.eu.
Równowaga w praktyce: przykłady
realizacji architektonicznych
Po przerwie rozpoczęto prezentacje konkretnych przykładów zastosowania architektury
przyjaznej środowisku pod hasłem: „Architektura zrównoważona jest już wśród nas” (Sustainable Architecture – already with us).

Pierwsza prezentacja tego cyklu dotyczyła studenckiej pracy konkursowej autorstwa Georga Pilsa i Andreasa Clausa Schnetzera pt. „Zrównoważony dom dla bogatych
i biednych” (sustainable house for poor and
for rich) wykonanej na wiedeńskim Wydziale
Architektury pod kierunkiem doc. arch. Karin
Sieldorf. Promotorka dokonała wprowadzenia a następnie oddała głos samym autorom,
optycznie nieco onieśmielonych niewątpliwym sukcesem, jakim było uzyskanie I Nagrody wśród ponad 300 nadesłanych prac
w międzynarodowym konkursie „Gaudi”. Pomysł laureatów polegał na wykorzystaniu do
budowy różnego rodzaju budynków o funkcji
mieszkalnej popularnych na całym świecie
drewnianych europalet, które, zdaniem autorów, w większości przypadków są porzucane, niszczone lub po prostu palone. Międzynarodowe jury uznało pomysł za rewolucyjny
i nagrodziło autorów, wskazując na globalny
i uniwersalny charakter idei. Ponosząc niewielkie koszty, zdaniem autorów, można w tej
technologii budować nie tylko tanie siedliska
zastępujące slumsy w trzecim świecie, ale
również obozy uchodźców i domki rekreacyjne dla świadomych ekologicznie obywateli
zamożnej Europy. Na Quai aux Briques, naprzeciwko namiotu w którym odbywało się
seminarium wybudowano zresztą taki paletowy domek, który służył jako żywy model
i pawilon ekspozycyjny zarazem.
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Socjalny zespół mieszkaniowy
York Street Housing w Dublinie (materiały ACE)

Kolejna prezentacja, którą przedstawił
Reinout Speelman dotyczyła zastosowania
nowoczesnego szkła w architekturze jako remedium na ucieczkę energii „Panu Bogu w okno”.
Pan Speelman reprezentował wielką grupę
przemysłową Glass for Europe zrzeszającą pięciu największych producentów szkła na starym
kontynencie, (AGC, Saint Gobain, Plilkington, SiSecam, Guardian), którzy praktycznie kontrolują
ten sektor rynku. Wbrew jakimkolwiek obawom,
prezentacja okazała się znakomita merytorycznie a przez to nadzwyczajnie interesująca.
W wyniku badań naukowych ustalono, że niewłaściwie użyte szkło może być odpowiedzialne za
straty na poziomie 40% ogólnego bilansu energii
zużywanej przez budynek. Oznacza to, że już
nawet poprzez prostą wymianę przeszkleń na
odpowiednie – czytaj: nowoczesne i spełniające dzisiejsze standardy w zakresie transmisji
i termoizolacyjności – można uzyskać spektakularne oszczędności. Dobór właściwego szkła
wymaga świadomej decyzji projektanta, podbudowanej wiedzą i doświadczeniem. Naturalnie,
decyzje projektowe należy podejmować zawsze
w kontekście konkretnych warunków panujących
w miejscu lokalizacji obiektu, ponieważ 27 krajów
UE leży w ośmiu różnych strefach klimatycznych.
Generalna zasada jest taka, że im bardziej na północ budynek jest położony, tym większe należy
stosować w nim przeszklenia. Aby uniknąć przegrzewania latem i zapobiec nadmiernej ucieczce
ciepła zimą, należy stosować szyby zespolone
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jedno- lub dwukomorowe, których współczynniki
izolacyjności osiągają już indeksy na poziomie
U ≤ 0,7 a nawet ≤ 0,5. Szkło przeznaczone do zastosowania w budownictwie dobiera się według
wielu parametrów, jednak niezwykle istotnymi są
procentowe wskaźniki przepuszczalności światła
i emisji ciepła, wyrażone dwoma liczbami, optymalnie od 70/40 dla przeszkleń w ścianach zewnętrznych do 40/21 na dachach. Unia Europejska dążąc do ograniczenia emisji CO2 o 790 MT
rocznie, aby osiągnąć 10% redukcję emisji CO2
w ciągu najbliższych 10 lat, zamierza z całą determinacją zrealizować szereg rozmaitych działań i programów proekologicznych. Część z nich
dotyczy naturalnie budownictwa, które musi
ograniczyć konsumpcję energii proporcjonalnie
do swojego udziału w jej marnotrawieniu. Oznacza to, że w wyniku poprawy wydajności energetycznej budynków przewiduje się redukcję emisji
CO2 o ok. 300 MT rocznie, a jak już wyżej wspomniano czterdzieści procent z tego można osiągnąć poprzez samą tylko wymianę przeszkleń!
(www.glassforeurope.com).
Następnie arch. Seán Harrington z Dublina przedstawił historię powstania socjalnego
zespołu mieszkaniowego York Street Housing.
Projekt polegał na modernizacji gregoriańskiej
zabudowy miejskiej w Dublinie. Projektowanie
wraz z realizacją trwało ponad osiem lat, dzięki
czemu architekci mieli dosyć czasu, aby wnikliwie zgłębić problematykę ekologiczną i niezwykle starannie zastosować optymalne dla

danej lokalizacji rozwiązania. Zrobili przy tym
wszystko, aby w warunkach Dublina, miasta
otrzymującego jedynie homeopatyczne dawki
słońca, zapewnić jak najlepszą gospodarkę
światłem dziennym. W efekcie budynek urzeka szczerością i prostotą zapewniając jednocześnie – przy stosunkowo umiarkowanych
kosztach eksploatacji – niespotykaną w budownictwie socjalnym(!) wysoką jakość życia
swoim mieszkańcom. Projekt wielokrotnie nagradzano i publikowano, ponieważ wszystko
wskazuje, że jest to jeden z najlepszych, zrealizowanych przykładów architektury zrównoważonej w Europie. Na koniec Seán Harrington
wygłosił apel do inwestorów cytując jednego
z najsławniejszych architektów, Franka Loyda
Wrighta: wielka architektura wymaga nie tylko
wielkich architektów, ale i wielkich mecenasów (klientów). Dlatego nie oszczędzajcie na
myśleniu, nie obcinajcie architektom wynagrodzeń, aby solidnie projektować, potrzeba czasu!
Przepraszam, czy wszyscy to dobrze usłyszeli?
(www.sha.ie/index.php/projects/
residential-detail/york_street_housing).
Prezentację budynku biurowego Ediﬁcio
Solar XXI zrealizowanego w Lizbonie na podstawie projektu architektów: Heldera Goncalvesa,
Pedra Cabrito oraz Isabel Diniz przedstawił
Helder Goncalves. Budynek zaprojektowano
z założeniem rezygnacji z mechanicznej klimatyzacji i wykorzystania wszelkich dostępnych
systemów proekologicznych, kolektorów sło-
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Budynek biurowy Ediﬁcio Solar XXI
zrealizowany w Lizbonie (materiały ACE)

necznych i ogniw fotoelektrycznych, które
umieszczone pionowo na południowej ścianie
mają stanowić nawiązanie do Azulejo – tradycyjnych, portugalskich niebieskich elewacyjnych płytek ceramicznych. Elewacja budynku
w szczycie słonecznej operacji generuje 12 MW
energii elektrycznej! Ciekawym rozwiązaniem
jest wentylacja, która wykorzystuje naturalny
chłód panujący pod ziemią na głębokości kilku metrów (potem, jak wszyscy wiemy, znowu
robi się coraz cieplej... – przyp. aut.). Powietrze
wentylacyjne zamiast przez mechaniczne klimatyzatory, pompowane jest łagodnie przez
system podziemnych rur, gdzie oddaje ciepło.
W praktyce budynek (którego koszty realizacji
były porównywalne z kosztami budowy standardowego biurowca klasy „A”) jest bliski modelu „zero energii”.
Ostatni wykład w cyklu poprowadził Benoit Thielmans, Dyrektor Centrum Badań Architektonicznych CERAA (Centre d'Etude, de
Recherche et d'Action en Architecture). Przedstawił proekologiczne projekty badawcze i pilotażowe realizowane aktualnie na obszarze
metropolii brukselskiej. Wykorzystanie energii
odnawialnych na terenie Brukseli, zastosowanie domów pasywnych i poprawy izolacyjności termicznej w budynkach istniejących w rejonie St. Agathe. Zainteresowanym polecam
stronę: www.ceraa.be.
Seminarium skonkludowała dyskusja panelowa, w której można było zadawać pytania

z : a _ 05 _ 2009

prelegentom. Pozwoliłem sobie zapytać, czy
podzielają oni pogląd, że tak naprawdę, to
jesteśmy dopiero na początku długiej drogi,
ponieważ dzisiejsze domy ekologiczne (czy
jakkolwiek byśmy je nazwali), posługując się
samochodową analogią, przypominają raczej
bryczkę konną z doczepionym silnikiem, niż
współczesne, świadomie zaprojektowane auto.
Czy zatem nie należy spodziewać się powstania także nowej estetyki, wypływającej z lepszego zrozumienia praw natury? Odpowiedzi
udzieliła Karin Sieldorf, której zdaniem estetyka
nie ma tu nic do rzeczy. Ale czy na pewno?
Na zakończenie spotkania odbyła się oﬁcjalna prezentacja dokumentu: Architecture
and Sustainability – Declaration and Policy of
the Architects’ Council of Europe. Dokument ma
formę niewielkiego albumu wydanego w dwóch
językach (angielskim i francuskim) i zawiera
deklarację programową ACE, krótkie kompendium wiedzy na temat polityki zrównoważonego rozwoju, urbanistyki i architektury zrównoważonej oraz założenia polityki UE w zakresie
racjonalizacji gospodarki energetycznej.
Na koniec, pozwolę sobie na kilka słów
osobistego komentarza. Dwadzieścia sześć lat
temu, kiedy udało mi się opublikować w Architekturze (4/83) spory artykuł pt. „Forma wyniknie z energii?” mogłem zaliczyć siebie do, co
najwyżej, grona nawiedzonych pięknoduchów,
gdyż największe nawet zawodowe autorytety
owego czasu, zagadnienia ekologii w architek-

turze traktowały z wielkim przymrużeniem oka,
koncentrując się na artystycznych poszukiwaniach środków wyrazu, piękna form i proporcji.
Dzisiaj sytuacja wygląda diametralnie inaczej,
zwłaszcza tutaj, na kontynencie europejskim,
który wciąż w jakiś sposób aspiruje do „duchowego przywództwa” naszej cywilizacji.
Dzisiaj już nie tylko unijne dyrektywy, zmuszające państwa członkowskie do drakońskiego
ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji
gazów cieplarnianych, ale także sama rosnąca
świadomość ekologiczna społeczeństw powoduje, że nie ma już miejsca na hedonistyczną
konsumpcję i rozpasane marnotrawienie nieodnawialnych zasobów naturalnych. Projektowanie pozbawione cech zrównoważonego rozwoju (sustainability) jest już dzisiaj zwyczajnie
démodé i obawiam się, że już takim, i to do
końca świata, pozostanie.
PS
Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość o wspólnej inicjatywie MI, SARP
i IARP – zorganizowania w Polsce, w nieodległym terminie konferencji poświęconej zagadnieniom szeroko rozumianej ekologii w architekturze.

Paweł Kobylański
pk@pentarch.pl
architekt, wiceprezes KRIA
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IZBA ARCHITEKTÓW NA KRAJOWYM ZJEŹDZIE IZBY URBANISTÓW

Do VIII Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów

S

Szanowne Koleżanki i Koledzy Urbaniści!
Czas jest czwartym wymiarem przestrzeni,
której dotyczy planowanie. Tempo rozwoju cywilizacji nie akceptuje jednocześnie sytuacji,
w której w każdym momencie zapotrzebowanie na nowe produkty może nie napotkać
ostatecznie faktycznych odbiorców. Wirtualnie
stwarzane symulacje bogactwa wyboru zawsze zostaną zweryﬁkowane remanentem realnych możliwości, decydujących o asymilacji
lub odrzuceniu.
Te wszystkie współczesne dylematy zasad
rozwoju świata, Europy (a w niej Polski) dotyczą w bezpośrednim znaczeniu również systemu ustalania stanowienia prawa, w tym prawa
miejscowego.
Wyznaczanie zasad eksploatacji wobec
„ziemi” – wartości, której nie przybywa, musi
wiązać się z działaniami dla wypracowania
świadomego konsensusu wszystkich korzystających z jej dobrodziejstw.

To w jaki sposób i w jakim czasie ten konsensus jest osiągany ujawnia poziom czynnika
społecznego w prawie i jest adekwatny do wypracowywanego przez lata sposobu budowy
zaufania, wobec korzyści płynących z tego, co
publiczne dla tego, co prywatne.
Jest w tym stwierdzeniu również odwołanie
się do poziomu edukacji społeczeństwa i jego
przedstawicieli, niemożliwego w realizacji bez
trwałych rozwiązań systemowych, chroniących równowagę jakości życia pomiędzy koniunkturą i dekoniunkturą konsumpcji i związanych z wymiarem pokoleniowym, a nie
jedynie kadencyjnym.
Rolą samorządów zawodowych jako elementu ustroju obywatelskiego powinno być
etyczne, transparentne stawianie spraw i problemów w zakresie planowania teraźniejszości,
które da dobre gwarancje rozwoju przyszłości.
W tym kontekście nie mam wątpliwości, że
język urbanistyki i architektury, którym porozu-

miewamy się wzajemnie i z odbiorcami naszej
pracy – musi być językiem wspólnym i jednorodnym, opartym na czytelnych regułach i zasadach egzekucji.
Wartością nadrzędną i dodaną do argumentów merytorycznych języka przestrzeni
budowanej w każdym wymiarze i skali opracowania warsztatu urbanisty i architekta, powinna być jednocześnie świadomość odpowiedzialności zawodowej, bez której trudno
budować prestiż zawodu zaufania publicznego w społeczeństwie.
Wolą większości jest decyzja wyboru
wspólnej drogi, nakazem wobec mniejszości
zawodowej – obdarzonej zaufaniem społecznym, jest właściwe stawianie drogowskazów.
Życząc owocnych obrad,
z koleżeńskim pozdrowieniem
arch. Sławomir Żak
Prezes Izby Architektów RP

Umowa o wykonanie
projektu architektonicznego

Sygnatura

Umowa o wykonanie
projektu architektonicznego

Zamawiający

Informujemy, że w biurze Krajowej Izby Architektów można dokonać zakupu
rekomendowanej przez Izbę Architektów RP „Umowy o wykonanie projektu
architektonicznego” – druku służącego do zawierania umów pomiędzy
Zamawiającym a Architektem, wydanego w formie oprawionej książeczki A4.
Komplet stanowią dwa egzemplarze – po jednym dla każdej ze stron.
Cena 1 kompletu Umowy (2 egz.) wynosi:
• 30 zł dla członków IA,
• 60 zł dla osób nie będących członkami IA.
Umowy można odebrać osobiście lub drogą pocztową.
W przypadku wysyłki pocztą do zamówienia należy doliczyć 10 zł – przy płatności
przelewem z góry lub 15 zł – przy przesyłce za pobraniem.

Architekt

Projekt

Lokalizacja / adres

DRUK REKOMENDOWANY
przez Izbę Architektów RP

1

Więcej informacji:
Izba Architektów
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
tel. (022) 827-85-14
tel./faks (022) 827-62-42
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl

W celu realizacji zamówienia prosimy o wpłatę wyliczonej kwoty na konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359,
a następnie o przesłanie dowodu wpłaty faksem lub pocztą elektroniczną (skan). Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. W takim przypadku wraz
z dowodem wpłaty należy podać odpowiednie dane. Uwaga: w przypadku wysyłki za pobraniem należy złożyć zamówienie telefoniczne lub e-mailowe.

Biuletyn Izby Architektów, Organ Krajowej Izby Architektów, Wydawnictwo wewnętrzne, Redaguje Krajowa Rada Izby Architektów,
realizacją kieruje wiceprezes ds. informacji Izabela Klimaszewska, izba@izbaarchitektow.pl, przygotowanie wydania i redakcja techniczna: Oria Media
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REKLAMA

TARGI BRANŻY KAMIENIARSKIEJ

Poznań, 04 - 07.11.2009
Godziny otwarcia: 10.00 - 18.00

Zapraszamy na seminarium

„Kamień dla Architekta”
Piątek, 6 listopada, g. 11.00 – pawilon 4

Ponad 200 firm - dostawców dla branży kamieniarskiej z 16 krajów świata
Około 10.000 m2 ekspozycji wystawienniczej
Nowoczesne technologie obróbki
Unikalne wzory surowca

ORGANIZATORZY

Ciekawe wydarzenia i wystawy
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland
tel.: +48 61 869 24 85, fax: +48 61 869 29 54
e-mail: stone@mtp.pl, www.stone.mtp.pl

Geoservice Christi sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41/7, 50-032 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 343 21 04, fax: +48 71 372 44 19
e-mail: info@geoservice.pl, www.geoservice.pl

www.stone.mtp.pl
www.targikamien.pl

Fot. archiwum Ilona Karwińska, fotograﬁe ze stron 53-57 pochodzą z przygotowywanego albumu „Polski Neon” (publikujemy je jako pierwsi)
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Polska Rzeczpospolita Neonowa
Ilona Karwińska

Tworzono je w taki sposób, aby dobrze komponowały się z bryłą budynku i podziałami elewacji.
Projekt każdego oceniał Naczelny Plastyk Miasta bądź upoważnieni do tego architekci. Oni zawsze
brali pod uwagę kontekst otoczenia. Peerelowskie neony stanowiły integralną część architektury.
I były w totalitarnym państwie ostoją artystycznej wolności.

52

zawód:architekt

z : a _ 05 _ 2009

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

W

W Londynie mieszkam od 1991 roku. Ukończyłam tam studia fotograﬁczne i obecnie pracuję
jako fotografka. Prowadzę własne studio oraz
agencję graﬁczną. Co jakiś czas przyjeżdżam
do Polski, aby zobaczyć się z rodziną, między
innymi z siostrą, która mieszka w Warszawie.
W grudniu 2005 roku pojawiłam się w stolicy
właśnie w takim „wizytowym” celu.
Podczas tamtego pobytu, pewnego wieczoru, przejeżdżając z przyjaciółmi samochodem przez Warszawę, przypadkowo zauważyłam monumentalne napisy „Dancing”
i „Restauracja”. Było widać, że są nieczynne
od lat. Rozciągały się na całą długość impo-
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nującego budynku Prudential przy ulicy Świętokrzyskiej, wybudowanego w latach 1931-34,
zwanego też „Hotelem Warszawa” z racji jego
powojennej funkcji. Odkrycie spowodowało
serię pytań zadawanych przez współpasażerów: „Widziałaś to?”, „Czemu tego nie sfotografujesz?!” itd. Obraz tych okazałych, a jednocześnie popadających w zaniedbanie liter
pozostał w mojej pamięci. Myślałam o nim po
powrocie do Londynu i ostatecznie zdecydowałam się przyjechać do Polski następnego
lata. Wtedy postanowiłam fotografować neony. Sporządzić ich dokumentację zdjęciową.
Najpierw w Warszawie.

Poszukiwacze zaginionych neonów
Zaczęłam od tego, że wraz z moim asystentem
Witkiem Urbanowiczem, przez wiele dni przeszukiwałam dostępne źródła i prowadziłam swoiste
badania terenowe. Wreszcie postanowiliśmy zacząć działać. Sprawny neon „Berlin” nieopodal
placu Konstytucji w centrum Warszawy wydał się
nam doskonały na początek. Jednak kiedy dojechaliśmy na miejsce, ku naszemu zaskoczeniu
i rozczarowaniu, okazało się, że napis, który jeszcze kilka dni wcześniej przyciągał uwagę swoim
ciepłym blaskiem, zniknął!
Podjęliśmy natychmiastowe działania dzięki czemu udało nam się odnaleźć i uratować
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litery „Berlina” – leżały porzucone na jakimś
podwórku i czekały na zniszczenie. Decyzja,
aby odrestaurować zdjęty neon zaprowadziła
mnie do sprywatyzowanej już ﬁrmy „Reklama”,
która zaprojektowała go i wykonała w 1974
roku. To był właśnie ten moment, w którym
otworzyła się przede mną historia socjalistycznej graﬁki neonowej i kiedy zdałam sobie sprawę z jej znaczenia i ponadczasowości.
Wczoraj i dziś
Projektów dzisiejszych neonów nikt już nie rysuje ręcznie. Przeważnie jest to graﬁka komputerowa plus standardowa czcionka. Całość, wykonana z tanich materiałów, zupełnie
nie koresponduje z otoczeniem. Współczesna
reklama neonowa jest reklamą nazw ﬁrm,
a nie, jak w czasach PRL-u, wyrazem abstrakcyjnych pomysłów powstałych w wyobraźni artysty. Kiedy mój projekt stał się głośny
napisał do mnie syn Ludwika Jaszowskiego.
Jego ojciec w latach 70. zajmował się projektowaniem instalacji elektrycznych do neonów
w Kielcach. W e-mailu wspominał: „Mój ojciec
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opowiadał mi, że jako inżynier elektryk, czyli
umysł ścisły, opracowywał instalacje na podstawie szkiców i rysunków artystów plastyków. Razu pewnego dostał od pana Wszoła
projekt neonu dla sklepu spożywczego. Przyglądał się rysunkom jakiś czas, aż w końcu
zapytał: „Panie Andrzeju przecież to jest neon
nad sklep spożywczy, a pan tu rysuje jakiś
tylko jeden prostokąt?! Panie Ludwiku, no co
pan? – zapytał zdziwiony Wszoł – Nie widzi
pan, że to kluska?!”
Tylko jedna „Reklama”
Złoty okres dla polskich neonów to lata 60. i 70.,
kiedy miała miejsce tzw. „neonizacja miast”.
Produkcją wszystkich reklam neonowych zajmowało się powołane przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Przedsiębiorstwo Usług
Reklamowych „Reklama”. Miało ono monopol
w dziedzinie reklamy zewnętrznej na terenie całej
Polski. Do projektowania zatrudniano wybitnych
architektów i artystów-plastyków. To właśnie oni
byli odpowiedzialni za tworzenie oryginalnych,
nietypowych reklam świetlnych. Opracowywali

projekty wszystkich neonów – nieważne czy był
to szyld piekarni czy wielka powitalna reklama.
Wszystkie te działania odbywały się pod
nadzorem miejskiej instytucji Naczelnego
Plastyka. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić,
ale rygorystyczne wymagania dotyczące
produkcji neonów, sprawiały, że zatwierdzanie ich projektów i produkcja trwały w sumie
nawet do 3 lat.
Procedura wyglądała w ten sposób, że
najpierw sporządzano projekt podstawowy,
następnie plastyczny, elektryczny i konstrukcyjny, po czym załatwiano pozwolenie na
budowę. Plastyk określał lokalizację, kolorystykę, ustalał proporcje między tekstem
a obrazem i wybierał rodzaj neonu, elektryk
opracowywał całość instalacji, a na końcu
projektant-statyk konstrukcję nośną reklamy,
sztywną, bezpieczną i odporną na wiatry. Na
pierwszy rzut oka cała wymieniona procedura
może się wydawać dosyć żmudna, ale mimo
to, co miesiąc powstawało kilkanaście nowych
neonów. W okresie największego rozkwitu
przedsiębiorstwo „Reklama” opiekowało się
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tysiącem neonów. Niekiedy miały ogromne
rozmiary, oświetlały całe budynki, ale nawet
mimo gabarytów wyróżniały się elegancją
i delikatnością. Dyrektor dzisiejszej „Reklamy”
opowiadał jak jeszcze za PRL-u pracownicy
ﬁrmy musieli meldować się w specjalnie powołanym do tego celu Biurze Naczelnego Plastyka Miasta i składać raport o stanie neonów.
A stan kontrolowało się tak, że raz w miesiącu
pracownicy „Reklamy” wybierali się samochodem na objazd po mieście i sprawdzali, które
neony wymagają napraw.
Prawdziwa sztuka
Neony są zapewne jednym z nielicznych przykładów na to, że kontrola w komunistycznym
państwie miała pozytywny efekt artystyczny.
To niesamowite, że w represyjnym systemie
politycznym powstawały tak abstrakcyjne formy graﬁczne wyrażone za pomocą szklanych
rurek wypełnionych neonem, argonem, helem
czy kryptonem. Była to graﬁka niespotykana
w żadnym innym kraju świata. Swój wysoki poziom techniczny i artystyczny neony zawdzię-
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czały ludziom, którzy je tworzyli. Wśród projektantów wyliczyć można architektów (Zbigniewa
Karpińskiego, Bohdana Lacherta oraz Barbarę
i Stanisława Brukalskich) i artystów-plastyków
(sławę reklamy polskiej Tadeusza Gronowskiego, Eryka Lipińskiego i Jana Mucharskiego).
Największą grupą wśród twórców reklam byli
jednak tzw. „neoniarze” czyli artyści nie zawsze
kształceni, ale za to posiadający ministerialne
uprawnienia (m.in Maksymilian Krzyżanowski,
Zbigniew Labes i Tadeusz Rogowski). Ich zadaniem było opracowywanie kompleksowych,
wielkich projektów. To właśnie oni byli wykonawcami powziętego w 1971 roku i niestety
tylko częściowo zrealizowanego projektu neonizacji ulicy Puławskiej, jednej z najdłuższych
w stolicy. Po tej inicjatywie pozostał do dziś
działający neon restauracji „Cafe Mozaika”.
Uratujmy, co się da
Wiele neonów pokazanych w moim albumie
już nie istnieje. Staram się je ratować także na
własną rękę. Dotąd udało mi się ocalić przed
zniszczeniem trzy znane warszawskie neony:

„Berlin”, „Kino Praha” i „Tkaniny Dekoracyjne”.
Neony te stanowią część wystawy i jednocześnie mojego projektu Polski Neon. Jak tylko
będzie taka możliwość zostaną przekazane do
Warszawy i zawisną tam na stałe.
Odnowiony neon „Berlin” był pokazany, razem z moimi zdjęciami, w londyńskiej galerii
na wystawie „Polski Neon” w maju 2007 roku.
Potem w listopadzie 2007 roku pojechał na
wystawę do Pałacu Kultury i Nauki.
Budynek kina Praha, na którym wisiał
drugi z wyratowanych neonów, wybudowany w latach 1948-1950 w stylu socrealistycznym z elementami modernizmu, został mimo
protestów zburzony, a sam napis traﬁł w prywatne ręce. Pod koniec 2008 udało mi się
go odkupić (dosłownie rdzewiał w polu) i zaprezentować podczas wieczoru autorskiego
mojego albumu poświęconego warszawskim
neonom.
Natomiast niedawno zgłosił się do mnie
właściciel sklepu „Tkaniny Dekoracyjne”
w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej. Sklep
był właśnie likwidowany, a neon zdejmowany.
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Zaopiekowałam się nim razem z 4-metrowym
szlaczkiem i jego część będzie prezentowana
teraz na wystawie w Luksemburgu.
Nie jestem jedyną osobą starającą się ratować to dziedzictwo. Na przykład, co stanowi
pewną ciekawostkę, neon „Ambasador” uratował nie kto inny jak... ambasador Księstwa
Luksemburga w Warszawie Ronald Doﬁng.
Dyplomata interesuje się sztuką i dziedzictwem epoki PRL-u. „Ambasador” będzie pokazywany razem z „Berlinem” w Fundacji Architektury w Luksemburgu w dniach od 14.10
do 14.11.2009 r., a potem w Muzeum Architektury we Wrocławiu wiosną 2010 roku.
Albumy i ﬁlm
Plonem warszawskich neonowych poszukiwań był album „Warszawa Polski Neon”. Odzew z jakim spotkało się jego wydanie spowodował, że obecnie pracuję nad drugim, tym
razem prezentującym neony z innych miast,
zatytułowanym po prostu „Polski Neon”. Album ukaże się w maju 2010 roku. Przygotowując go odbyłam 3-miesięczną podróż
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po Polsce. Odwiedziłam Szczecin, Poznań,
Wrocław, Łódź, Białystok i Częstochowę. Moimi niezastąpionymi asystentami podczas realizowania tego projektu są wspomniany już
Witek Urbanowicz z Warszawy i Maciek Grzywaczewski z Poznania, który prowadzi stronę
o neonach www.wielkopolskie-neony.cba.pl.
Mój projekt zainspirował też reżysera ﬁlmów
dokumentalnych, Kanadyjczyka polskiego
pochodzenia, Erica Bednarskiego („MDM
Architektura i Ideologia”, „Józef Rotblat”), który właśnie pracuje nad ﬁlmem o historii warszawskich neonów.
Wolność w neonach
Wszystkie peerelowskie neony były robione na
zamówienie, ich wykonanie zlecało państwo.
Były traktowane przede wszystkim jako obiekt
użytkowy, nie artystyczny. Było to w rozumieniu twórców bardziej rzemiosło niż artystyczna
kreacja. Z neonem jest podobna sytuacja jak
z szyldem reklamowym – właściciel obiektu
na którym jest umieszczony może z nim zrobić
wszystko – zdjąć, wyrzucić czy przebudować.

Dlatego tak szybko znikają i często okazuje
się, że jest już za późno by je ratować.
Kiedy myślimy o okresie komunizmu każdy
ma podobne skojarzenia – siermiężna szarzyzna dnia codziennego. Właśnie – dnia – ale
nocą było inaczej. Neony miały wnosić trochę
koloru do smutnych, betonowych miast, był
to relatywnie tani i prosty sposób rozjaśnienia
ulic. Neony w zasadzie niczego konkretnego
nie reklamowały. Ich śmiała graﬁka, potężne
rozmiary, często wyrażony w formie żartobliwy
ton kontrastowały z sytuacją polityczną Polski.
Jedne podkreślały brak aspektu komercyjnego („Biblioteka”, „Kwiaty”, „Maszyny do szycia”), inne miały stanowić namiastkę lepszego
świata, iluzję dobrobytu („Dancing”, „Bistro”,
„Bar”, „Restauracja”). Typograﬁa, wzornictwo,
minimalistyczne uproszczenia polskich neonów
to była wielka sztuka. Projektanci nie byli ograniczani żadnymi politycznymi uwarunkowaniami, mieli swobodę twórczości. Później nadeszły
czasy kryzysu i neony były wyłączane z uwagi
na występujący w kraju ogólny niedobór energii
elektrycznej, którą trzeba było oszczędzać.
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Konieczne działania
Obecnie wiele osób ma świadomość, że neony należy chronić. Są pasjonaci, powstają fora
internetowe, niektórzy działają na własną rękę
dokumentując i ratując neony. Jednak nadal brak
ogólnej świadomości społecznej, ją właśnie należy kształtować. Pokazać, że neony to nie jest stary i bezwartościowy komunistyczny złom, ale coś,
co warto zachować i ocalić. Coś wartościowego,
co może stanowić symbol miasta (jak np. neon
„Dobry Wieczór we Wrocławiu”). Być może wtedy
neony by tak nie znikały. Poza tym przydałoby się
jakieś muzeum albo inne miejsce, gdzie mogłyby traﬁać i być stale eksponowane te, które nie
mogą wisieć w naturalnym środowisku. Dobrze
byłoby nadać neonom status dóbr kultury czy
wręcz zabytku, ale do tego jeszcze długa droga.
Skoro wciąż bezkarnie znikają ciekawe, odważne
i wartościowe architektonicznie budynki minionej
epoki, to co dopiero mówić o neonach.
Krówka czy McDonald's?
W pracy dyplomowej napisanej w 1980 roku
przez Wojciecha Iłowieckiego, jednego z pra-
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cowników poznańskiego oddziału „Reklamy”
można przeczytać następujący fragment:
„Wśród gruzów i ruin miasto budziło się do życia
z okupacyjnej nocy. Dokonywana szybko odbudowa sieci placówek handlowych, kulturalnych
i gospodarczych napawała radością i dumą
z dokonanych osiągnięć, zupełnie naturalnym
odruchem było więc dążenie do przydawania
nowym obiektom dodatkowego blasku, przez
iluminację neonową. Neon ożywia architekturę
miasta, zaprasza, roznieca wyobraźnię”.
Po upadku komunizmu rozpoczęły się jednak w Polsce błyskawiczne zmiany. Kolejnym
momentem przyspieszenia było wstąpienie do
Unii Europejskiej. Wiele symboli architektury
powstałych w minionym okresie zostało zburzonych, a neony pozostawiono na pastwę losu.
To niekorzystne, tym bardziej, że na temat
poziomu artystycznego dzisiejszych reklam
neonowych trudno w ogóle dyskutować.
A właśnie nimi niestety zastępuje się stare neony. Taki los spotkał ogromny „Bukiet Kwiatów”
na rogu Alei Jerozolimskich, który zamieniono
na mały, stylizowany bukiecik, legendarną

„Krówkę” z Kruczej reklamującą bar mleczny
czy szalony, „ręcznie napisany”, ciągnący się
przez całą elewację neon „Papier”, który wisiał przy ul. Świętokrzyskiej. Pomysłowa graﬁka została zastąpiona nazwami światowych
koncernów, takich samych w Warszawie jak
w Nowym Yorku czy Tokio. Więc po pierwsze
globalizacja na pewno szkodzi neonom. Po
drugie tragiczna historia nie pozwala o sobie
zapomnieć tak szybko jakbyśmy chcieli. Wiele
osób nadal przez jej pryzmat ocenia architekturę i sztukę z lat 1945-89, nie zwracając uwagi na walory estetyczne. To błąd, który z pewnością jeszcze zrozumiemy. Tylko wtedy może
być już za późno.

Ilona Karwińska
info@ilonakarwinska.com
fotografka, autorka albumu
„Warszawa Polski Neon”
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Illuminated Keyboard

Naczynia Neo

Lumix DMC-GH1

Nowa linia firmy Berghoff przyciąga
uwagę nowatorskim wzornictwem. Została
wykonana z najwyższej jakości stali. Garnki
można stosować na wszystkich źródłach

Najcieńsza spośród klawiatur firmy
Logitech. Posiada podświetlanie
klawiszy oraz system PerfectStroke
umożliwiający cichą i płynną pracę.
Cena: ok. 419 zł
www.logitech.pl

Stolik Illusion
Bardzo efektowny mebel ﬁ rmy Essey
wykonany ręcznie z 3-mm akrylu.
Szczególnie dobrze prezentuje się
w nowoczesnych wnętrzach.
Oryginalna stylistyka daje iluzję
jakby był zawieszony w powietrzu.
Cena: od 650 do 890 zł
www.redonion.pl

ciepła, w tym kuchenkach indukcyjnych.
Produkt został wyróżniony na wielu
międzynarodowych konkursach dizajnerskich.
Cena: za sztukę od 140 do 230 zł
www.berghoff.pl

Ceramica Chronograph Color

Cena: 9010 zł
www.rado.com
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Zna szczególny
Znak
zegarków ﬁrmy
zeg
Rado to ceramica
Rad
high-tech
hig
wykorzystywana
wy
do ich produkcji.
Na tarczy modelu
liczniki chronografu
licz
i da
datownik
podkreślono
pod
okręgami w kolorze
okr
błękitu, ﬁoletu
błę
lub połyskującej
zieleni. Dodatkowo
zie
wrażenie pogłębiają
wra
wskazówki w takim
ws
samym kolorze.
sam

To następca G1, pierwszego aparatu systemu
Mikro Cztery Trzecie, wzbogaconego o możliwość nagrywania ﬁlmów w jakości HD. Dostępny
jest w atrakcyjnych kolorach: czarnym, czerwonym i efektownym złotym, o specjalnej teksturze.
Cena: ok. 6499 zł
www.panasonic.pl

Goodyear UltraGrip Performance 2
Przeznaczona jest do
samochodów high
performance i aut
luksusowych. Grzbiet
opony, czyli centralna
część bieżnika wyposażona została w dużą
ilość „wgryzających
się” w nawierzchnię
zębów i nacięć. Dzięki
temu opona zachowuje
się jak gąsienice,
zapewniając stałą przyczepność na śniegu.
Cena: od ok. 570 zł
www.goodyear.pl

Volvo XC60

Ramka Sony

Został zaprojektowany
przez dizajnera Steve'a Mattina.
Model łączy w sobie sportowy
i elegancki charakter. Na uwagę
zasługują panoramiczny dach
oraz szeroki wybór elementów
wykończenia wnętrza i nadwozia,
nadających każdemu egzemplarzowi
indywidualny styl. Skandynawski
crossover to jeden z najbardziej
bezpiecznych samochodów
na rynku.
Cena: od 133 900 do 213 000 zł
www.volvocars.pl

Jej obudowa
wysadzana jest
kryształkami
Swarovskiego.
7-calowy panoramiczny ekran
Clear Photo LCD
o rozdzielczości
Wide VGA wyświetla obraz w najwyższej
jakości. Urządzenie ma wbudowane wielofunkcyjne gniazdo na karty pamięci. Sterowanie za
pomocą pilota.
Cena: ok. 550 zł
www.sony.pl
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NR 1 NA WIECIE

Ponad 650.000 dwigów na
wiecie jest wyposaonych
w hydraulik GMV.
Ponad 50 lat na rynku!

DWIG GREEN LIFT®

DWIG TOWAROWO-OSOBOWY GPL®

www.gmv.pl
info@gmv.pl

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

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

