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Skok w Nowy Rok
Większość z nas życzyłaby sobie, by ostatnie tygodnie każdego upływającego roku miały klimat reﬂeksyjny i podsumowujący. Taki miał być także – w naszych redakcyjnych planach – ostatni przygotowany
w 2008 roku numer „Zawodu:Architekt”. Ten plan udało się zrealizować zaledwie w połowie.
OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW
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brzmiały minorowo. Nadchodzi k r y z y s. Upiór, zjawa nieczysta. Czy rzeczywiście najbliższy rok,
a nawet dwa, zatrzymają rozpęd jakiego nabrała ostatnio branża budowlana? Czy jest to tylko obraz
podsycany przez media i prasę (nomen omen)?
Głosy są podzielone. I dobrze. Wychłodzenie już jednak odczuliśmy. W mieszkaniówce mamy utrudnienia w kredytowaniu, spadek popytu, promocyjne obniżanie cen, wstrzymywanie rozpoczętych
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budów. W budownictwie komercyjnym – podobnie. Mamy w tym budowlanym równaniu zbyt wiele
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Tak podsumowałbym grudniowe nastroje.
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niewiadomych, a zatem zrodziło się wiele obaw, ostrożności, powściągliwości. Wszyscy czekamy.

Niestety in minus na fantom kryzysowego impasu nakładają się pokerowe rozdania rządu. Szczegółowe rozporządzenia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków pojawiły się w listopadzie
2008 roku. Na 8 tygodni przed wejściem w życie obowiązku posiadania świadectw energetycznych.
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Kto się odważy podpisać w styczniu 2009 pod sporządzonym na ich podstawie świadectwem? I nie
jest to jeszcze największy problem, skoro brak obowiązkowego świadectwa nie będzie przeszkodą
do podpisania aktu notarialnego.
Trudniejsze pytanie brzmi kto, w pełni świadomie, odpowiedzialnie i bezpiecznie, podpisze się pod
projektem budowlanym, jeśli iście sﬁnksowe rozwiązanie wprowadzonej metodologii dopuszcza dwie
drogi obliczeń, do wyboru, przenosząc tym samym sporą dozę odpowiedzialności na projektantów?
W dodatku wielu ekspertów zauważa, iż drogi te dają... rozbieżne wyniki (sic!), a sama metodologia
zawiera kilka błędów. Prawdopodobnie więc nastąpi przyspieszona (styczniowa? lutowa?) nowelizacja do nowelizacji listopadowej... Na szczęście od fazy projektu do dnia złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie upływa trochę czasu.
I jak tu sobie pozwolić na pozytywne reﬂeksje? Zadumać nad tworzonym dziełem? By pomóc
w oderwaniu od codzienności, najkrótszym choćby, zachęcam by lekturę Z:A 4/2008 rozpocząć od
tekstu profesora Budzyńskiego „Przekształcanie przestrzeni życia” oraz sprawozdania z ostatniego
Biennale w Wenecji „Architektura poza budynkami”. Dopiero później sięgnąć do artykułów takich
jak „Świadectwo z wyższą świadomością” czy „Ścieżka dostępu do zawodu architekta”.

Nakład 12.000 egzemplarzy
Czasopismo bezpłatne dla członków IA
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wałości w normalności.
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VII Europejskie Dni
Oszczędzania Energii

Harmonijny znaczy
zrównoważony

Konferencja o takiej nazwie odbyła się
w dniach 4-8 listopada 2008 roku
we Wrocławiu. Impreza, zorganizowana
z inicjatywy Dolnośląskiej Agencji
Energii i Środowiska, Stowarzyszenia
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
i biura projektowego Lipińscy Domy,
podzielona została na sześć tematycznych paneli.
Pierwsze dwa dni konferencji (hotel
Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim)
miały formę prelekcji wygłaszanych
przez zaproszonych gości
– naukowców, architektów i branżowców. Panele, które złożyły się na
program z dni 4 i 5 listopada, zatytułowane zostały: „Energie odnawialne
w budownictwie”, „Nowe trendy w architekturze”, „Mikroklimat pomieszczeń: oświetlenie, jakość powietrza”
oraz „Jakość energetyczna budynków”.
Trzeciego dnia impreza przeniosła się

do Wrocławskiego Parku Technologicznego, gdzie w ramach II Akademii
Energooszczędności prelegenci skupili
się na kwestiach praktycznych
– jak projektować domy pasywne,
jak wyglądają uwarunkowania prawne
i koszty tego typu inwestycji.
Technologie i produkty energooszczędne zaprezentowały w WPT takie
ﬁrmy jak Basf, Termo Organika i Viessmann. Na zakończenie dnia uczestnicy
udali się do podwrocławskiego Smolca,

gdzie mogli obejrzeć pierwszy certyﬁkowany dom pasywny, zaprojektowany
przez biuro architektoniczne Lipińscy
Domy. Obiekt pod Wrocławiem udostępniono do zwiedzania także podczas
ostatnich dwóch dni trwania imprezy.
Na miejscu można było porozmawiać
z ekspertami w dziedzinie projektowania i realizacji takich budynków, a także
zapoznać się z nowinkami na odbywających się tam targach budownictwa
energooszczędnego.
[BW]

Konferencja zatytułowana „Środowiskowo zrównoważony rozwój miast.
Urbanizacja a zmiany klimatyczne”,
zorganizowana w ramach obchodów
Światowego Dnia Habitatu, odbyła się
10 października 2008 roku w warszawskiej siedzibie SARP.
Na początku spotkania głos zabrali
podsekretarze stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Olgierd Dziekoński
i Piotr Styczeń, którzy wskazali na
znaczenie zrównoważonego rozwoju
miast dla jakości życia ich mieszkańców. Podkreślali, że obecnie głównym
problemem procesu inwestycyjnego
jest oddzielenie wolności działania
od odpowiedzialności za jej skutki.
Aby temu przeciwdziałać, w ministerstwie opracowywany jest projekt
ustawy o zmianie ustawy Prawo
budowlane, ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Pokój w kolorach wakacji
„Od świtu do zmierzchu” to nazwa nowej
kolekcji farb marki Dekoral nawiązującej
do barw, które kojarzą się z odległymi
regionami świata. Afryka, Daleki Wschód,
kraje latynoskie czy skandynawskie
– każde z tych miejsc posiada swój
specyﬁczny krajobraz, możliwy do
przywołania za pośrednictwem kolorów.
„Egzotyczne drinki”, „Senne marzenie”,
„Leśna cisza” czy „Tortellini z tabasco”
to tylko niektóre propozycje z katalogu
Dekorala, które pomogą przypomnieć

nam wakacyjne wojaże. „Od zmierzchu
do świtu” to sześć interesujących zestawów kolorów dostępnych z mieszalnika.
> www.dekoral.pl

Nowy klej Seleny
Tytan EOS to klej przeznaczony do stosowania w bezspoinowych systemach
ociepleń BSO. Technologia, w której
wykonano produkt Seleny, pozwala
na uproszczenie procesu ocieplania.
Klej umieszczony jest w puszkach
i aby go stosować, wystarczy pistolet.
Nakładanie na płytę trwa krótko. Jest
ona potem dużo lżejsza niż w przypadku
tradycyjnych rozwiązań i szybko można
przystąpić do dalszej obróbki materiału.
> www.selena.pl

Technologia z NASA
Solarne dachówki Tegosolar ﬁrmy Tegola to powiązanie estetyki, ekologii
i funkcjonalności. Przy ich produkcji
wykorzystano najnowsze technologie stosowane przez NASA. Użycie
krzemu amorﬁcznego, zamiast tradycyjnego krystalicznego, poprawiło
ich wydajność o blisko 20%. Kolejne
innowacyjne rozwiązanie to pokrycie
ich powierzchni tefzalem, którego
właściwości zapobiegają osadzaniu
się kurzu i brudu. W ten sposób

Diament dla Londynu
Zestaw kuchenny Londyn, wyprodukowany przez Fabrykę Mebli Gawin, zdobył
jedną z nagród w konkursie „Diament
Meblarstwa”. Imprezę organizuje
portal www.meble.pl. Nagrody przyznano w niemal dwudziestu kategoriach
w trzech grupach – zestawy, meble
i systemy. Oceniano na podstawie kilku
kryteriów, z których podstawowe
to dizajn, rodzaj i jakość użytych
materiałów oraz funkcjonalność. Zestaw
Londyn tworzą proste i ostro zarysowane
bryły, lakierowane na wysoki połysk,

co daje wrażenie czystości i elegancji.
Kolory wykorzystane w nagrodzonych
meblach ﬁrmy Gawin to czerń oraz
czerwień. Producent postawił na wysoką
jakość materiałów, uporządkowaną
konstrukcję, oszczędną formę i mocne
kontrasty. Na uwagę zasługuje także
wykorzystanie systemów Aventhos
i Blumotion. Pierwszy ułatwia otwieranie
szafek, drugi szuﬂad. Zestaw Londyn
przeznaczony jest przede wszystkim
dla tych, którzy cenią sobie elegancję
i funkcjonalność w kuchni.
> www.gawin.pl
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oraz innych ustaw. W tym projekcie
kwestia odpowiedzialności zostanie
precyzyjniej opisana.
W kolejnym wystąpieniu Grzegorz
Buczek, członek SARP i Zarządu
Głównego Towarzystwa Urbanistów
Polskich, podkreślał istotność
dążenia do „harmonii” w działalności
wszystkich zajmujących się rozwojem
ośrodków miejskich, w tym architektów i urbanistów.
Z listu sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, który został odczytany w następnej kolejności, wynikało,
że głównymi wyzwaniami, przed
którymi stoją współczesne miasta, są
zagrożenia ekologiczne wynikające
z transportu i komunikacji oraz wzrost
problemów zdrowotnych wśród mieszkańców miast. Hałas, smog i „urban
sprawl” (czyli proces „rozlewania” się
miast) przejęły obecnie to niechlubne
miejsce pod względem uciążliwości
dla środowiska, które w XX wieku
zajmował wielki przemysł.

Konferencja podzielona została na
kilka sesji poświęconych: rozwojowi
i wdrażaniu w życie długookresowej
strategii w kontekście środowiska
w ośrodkach miejskich, działaniom
władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego ograniczającym zmiany
klimatyczne oraz aspektom zdrowotnym w zrównoważonym rozwoju
ośrodków miejskich. W ramach tych
sesji odbywały się wykłady i prezentacje. Impreza w stolicy zgromadziła
ponad 100 osób.
Uzupełnieniem konferencji była ekspozycja prac nagrodzonych w konkursie
dla uczniów szkół podstawowych na
rysunek dotyczący przyrody Warszawy.
Partnerami organizatora, czyli
Warszawskiego Biura ONZ-Habitat,
w obchodach były: Stowarzyszenie
Architektów Polskich, Bank Ochrony
Środowiska SA, RNW – Miesięcznik
Rynku Nieruchomości, miesięcznik
„Urbanista”, Urząd Dzielnicy Warszawa
Śródmieście i „Zawód:Architekt”. [BW]

zdecydowanie obniżają się koszty
późniejszej eksploatacji. Produkt
Tegoli sprzedawany jest na kilowaty,

a nie jak tradycyjne
dachówki na m2.
Graﬁ towy kolor
idealnie komponuje się z innymi
rodzajami pokryć
dachowych. Dodatkowo producent
zapewnia klientom
profesjonalną
analizę komputerową wykonywaną na
danym obiekcie.
> www.tegola-polonia.com.pl

Nowe tapety Sigmascan
Tapety ﬁrmy Sigmakalon z włókna
szklanego łączą w sobie atrakcyjny
wygląd, funkcjonalność i wytrzymałość.
Możliwość wyboru spośród 14 wzorów

z : a _ 04 _ 2008

i faktur pozwala na aranżację dowolnego wnętrza. Dzięki wysokiej wytrzymałości produktu ściany nie są podatne
na zabrudzenia i długo zachowują
atrakcyjny wygląd. Tapety cechują się
wysoką odpornością na uderzenia i ogień, co pozwala stosować
je w hotelach i biurach. Łatwość
zmywania zanieczyszczeń oraz
możliwość dezynfekcji i odkażania pozwala na stosowanie
oklein także w salach szpitalnych
czy laboratoriach.
> www.sigmacoatings.com.pl

arz
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Suplement
Jasnym się stało, że w obecnej sytuacji gospodarczej
odpowiedzialność za przyszłość leży w decyzjach władzy
publicznej. Zachowanie rozwoju zrównoważonego pomiędzy
tym, co wspólne, i tym, co prywatne (nie tylko w odczuciu
architektów) w projektowanej przestrzeni zbiorowej
egzystencji, zostało jawnie zachwiane. Jest to zapewne oznaka
przemijającej dekady – widocznej także w architekturze.

Jej wymiar w zakresie oddziaływania, ciągle
niedostateczny w skali nieproporcjonalnie zamkniętego
horyzontu myślenia deweloperskiego, może rozwinąć
się nieoczekiwanie w przestrzeni publicznych inwestycji
społecznych, dla których, prócz przywiązania do zaufania dla
schematu myślenia, konieczny jest czynnik czytelnej etycznej
innowacyjności twórczej i technicznej.
Środki na realizacje takich inwestycji wydają się
w obecnej chwili propozycją bardziej bezpieczną – również
dla architektury.
O ile warunkiem dostępu do krainy rozsądku nie będzie
wyłącznie ocena kompetencji zawodowych architekta
w kryteriach tempa rozwijającej się cywilizacji, w której
twórca humanizowanej biurokracji zespala się z tworzywem
zbiurokratyzowanego humanizmu, tworząc bezimienny
relatywizm zbiorowej odpowiedzialności.
Jeśli bowiem odbicie człowieka w architekturze
przez niego budowanej jest z punktu widzenia twórczości
użytkowej najważniejsze, to te lęki i fascynacje rzeczywistości
ujawnione w zaprojektowanej materii dotyczą i obciążają
również, i to bezpośrednio, architekta.
Rok 2009 może więc stać się początkiem rozstrzygnięć
tak dokonanych wyborów...
Sławomir Żak, 20.11.2008
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BY POWSTAWAŁY
I URBANISTYKA
STWO POEZJI LU
ICH LITERY I SŁO
ZNA
WSZYSTKICH
Przekształcanie przestrzeni życia
doświadczenia zawodowe

Marek Budzyński

Ludzkość w swym rozwoju osiągnęła stan grożący destrukcją warunków życia na Ziemi. Ale to nie
liczba ludzi, ich dynamicznie rozwijająca się świadomość i potrzeby, ale konsumpcja dla konsumpcji,
zawłaszczanie dla zawłaszczania, dominacja dla dominacji, obracanie pieniędzmi dla zwiększenia ich
obrotu i kumulacji jako celów samoistnych i wszystko to teraz, zaraz, ale dowolnie gdzie i jak, naruszają
podstawy warunków życia zarówno w przestrzeni stworzonej, jak i kulturowej. Mam jednak nadzieję, że
krajobraz trzeciego tysiąclecia będzie krajobrazem jedności i świadomego współistnienia przeciwieństw.

P

Przestrzeń tworząca warunki do życia istnieje.
Została stworzona i jest stwarzana w procesie
Wielkiej Kreacji, którą my ludzie odczytujemy
jako Ewolucję. Przestrzeń jest ściśle związana
z pojęciem czasu. Przestrzeń i czas współuczestniczą w tworzeniu pojęcia procesu
– zdarzeń następujących w określonej kolejności (czasie) i określonym miejscu (przestrzeni).
Wierzymy i wiemy, że Bóg przed stworzeniem człowieka wykreował warunki, w których
człowiek może żyć. Wykreował je, w naszym
rozumieniu, jako jednolity proces stwórczy
wiążący w jedną całość te warunki i człowieka.
Życie Ziemi i życie człowieka.
Życie Ziemi warunkuje życie człowieka.
Przyjmujemy jako prawdę objawioną, że Bóg
dał Ziemię we władanie człowiekowi. Władanie
może być dominacją kreatywną (podtrzymującą życie człowieka i warunki je tworzące) lub
dominacją destrukcyjną (niszczącą te warunki
i życie).
Bardzo drobna, w skali wszechświata niezauważalna nierównowaga, zmiana zależności, proporcji niszczy życie lub je dramatycznie zmienia. Podobnie jest z życiem domu czy
miasta i jego pięknem.
Człowiek w dążeniu do dominacji i bezpieczeństwa dostosowuje przestrzeń do swoich
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potrzeb. Czyni to w poczuciu walki z naturą
i chęci jej zdominowania, uważając, że może
z nią robić, co chce. Na ogół nie dostrzega
subtelnych zależności. Instynktownie, biorąc
pod uwagę miliony lat ewolucji, zakładamy, że
Natura jest niezniszczalna i że Natura oraz warunki podtrzymujące życie to jedno.
Zawłaszczanie przestrzeni jest naturalnym dążeniem człowieka. Przekształcanie jej
w celu dostosowania do własnych potrzeb jest
również naturalne. Walka między ludźmi o dogodną przestrzeń życia, walka z naturą, walka
o dominację, jak i walka o demokrację, o reguły w tej walce to historia ludzkości. Człowiek od
zarania swoich dziejów tworzył w ten sposób
przestrzeń kulturową. Tworzył ją w drobnoziarnistym procesie w długim czasie.
Człowiek (czy szerzej: ludzkość) w swym rozwoju osiąga stan grożący destrukcją warunków
życia na Ziemi. Ale to nie liczba ludzi, ich dynamicznie rozwijająca się świadomość i potrzeby,
ale konsumpcja dla konsumpcji, zawłaszczanie
dla zawłaszczania, dominacja dla dominacji,
obracanie pieniędzmi dla zwiększenia ich obrotu i kumulacji jako celów samoistnych i wszystko
to teraz, zaraz, ale dowolnie gdzie i jak, naruszają podstawy warunków życia zarówno w przestrzeni stworzonej, jak i kulturowej.

Światopoglądy: Postęp i Tradycja
Naturalne współcześnie dążenie do dominacji i bezpieczeństwa wyraża się światopoglądem określanym jako postępowy lub „Postęp”.
Uznaje on otwartą grę kumulowania potencjału
ﬁnansowego jako samoistnego celu, jako jedynej wartości nadrzędnej. Wspiera się hasłami
niczym nieograniczonej wolności jednostki i jej
własności prywatnej oraz hasłami demokracji.
Światopogląd postępowy umożliwia ukrytą grę
kumulowania władzy i potencjału produkcyjnego,
niekontrolowany, destrukcyjny dla warunków
życia proces stwarzania oraz grę zniewalającą
i uniﬁkującą postępowanie człowieka w warstwie
„wolnej gry ekonomicznej”.
To samo naturalne dążenie do dominacji
i bezpieczeństwa może się też wyrażać światopoglądem określanym jako konserwatywny
lub „Tradycja”. Wspiera się on religią, hasłami praw człowieka oraz demokracją. Światopogląd konserwatywny uznaje zachowawczy
stosunek do naturalnie powstałych (stworzonych
przez Boga) układów przyrodniczych jako jedynego układu kreującego i utrzymującego życie
biologiczne na Ziemi, a także zachowawczy stosunek do dorobku człowieka, w tym religii, praw
i zwyczajów, narodowości, państwowości, miejskości, wiejskości, sztuki, literatury, techniki itp.
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Y ARCHITEKTURA
– NA PODOBIEŃUB LITERATURY,
OWA MUSZĄ DLA
ACZYĆ TO SAMO.
doświadczenia zawodowe

Te dwa światopoglądy w swych skrajnych
ujęciach są oczywiście w pełni sprzeczne,
ale w ograniczonych interpretacjach mogą
być wzajemnymi regulatorami i inspiracjami,
bo przecież świadome ograniczenie rozszerza pole wolności.
Ja, jako architekt czynnie biorący udział
w procesie przekształcania przestrzeni, poszukuję zrównoważenia we wzajemnej inspiracji
między Postępem a Tradycją, a to uważam za
możliwe tylko, gdy Wiara i Rozum, Religia i Polityka, Kapitał i Praca mają jako cel nadrzędny utrzymanie warunków życia, by ono jako
Duch, Energia i Materia w swych najważniejszych formach organizacji – osobie człowieka
dotarło do swojego Stwórcy. Uważam również, że nie wiemy, gdzie Bóg ześle Ducha, by
wytyczył drogę w tych trudnych czasach.
Jestem przekonany, że bez najwyższych
osiągnięć naukowo-technicznych nie jesteśmy
w stanie utrzymać życia. Naturą człowieka
jest walka, a w niej zwyciężanie i przegrywanie. Sublimowanie imperatywu walki niszczącej w walkę twórczą to rola każdego z nas.
Kształtowanie pola i reguł tej walki, równych
dla wszystkich, to rola religii i demokratycznie
wybranej władzy. Drobnoziarnistość i różnorodność postaw w tej grze uważam za cechę
konieczną dla zachowania życia.

Architektura i urbanistyka
jako formy twórczości
Korzystanie z podświadomych skojarzeń emocjonalnych, imperatywów instynktów i odruchowych wartościowań oraz racjonalne ich
wykorzystywanie dla budzenia określonych instynktownych odczuć uważam za podstawowe
elementy twórczości. Stąd konieczność czucia
i rozumienia siebie, innych, całego dziedzictwa
kulturowego i wszechświata.
Twórczość jest dla mnie kreowaniem nowej
rzeczywistości. To nie tylko Muzyka, Rzeźba,
Taniec, Urbanistyka czy Architektura. To także
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Ideologia, Polityka, Organizacja, Konstruowanie. To przede wszystkim tworzenie wzorów
ukierunkowujących wolę działania, to kreowanie
Wiary i Nadziei.
Przestrzeń przekształcana ma zasadniczo
dwie części: wewnętrzną, która jest zdeterminowana przede wszystkim celem jej przekształcania, i zewnętrzną, stanowiącą fragment nieskończonej przestrzeni stworzenia
boskiego, w tym również stwarzania z udziałem
człowieka. Cechą zewnętrznego nastroju przekształcanej przestrzeni powinno być powiąza-

izolacji w każdej skali (od poziomu osoby, rodziny,
grupy lokalnej, grupy celowej czy administracyjnej). A wszystko to złączone w sposób kreujący
warunki podtrzymujące życie.
Charakterystyczne cechy przekształcanej
przy mojej pomocy przestrzeni w skali architektonicznej to: determinacja nastroju wnętrza
zgodnie z jej nową funkcją, eksponowanie cech
osobistych w sposób harmonizujący z nastrojem przestrzeni otaczającej, formowanie struktury jako względnie obiektywne dostosowanie
do cech psychoﬁzycznych człowieka, zasad

Architektura to świadome mówienie budowlą. Urbanistyka to świadome
mówienie przestrzenią publiczną. Umiejętność wypowiadania
uczuć i mówienia tak, by było to zgodne z odczuciami innych, jest
sztuką, niezależnie od języka, jakim się wypowiada. Architektura
mówi językiem symbolicznym, językiem pośrednim.
Urbanistyka – językiem reguł.
nie osobistych cech tego fragmentu w całość
z resztą przestrzeni otaczającej i współdziałania w procesie podtrzymywania i tworzenia
warunków dla życia.
Architektura to świadome mówienie budowlą.
Urbanistyka to świadome mówienie przestrzenią
publiczną. Umiejętność wypowiadania uczuć
i mówienia tak, by było to zgodne z odczuciami
innych, jest sztuką, niezależnie od języka, jakim
się wypowiada. Architektura mówi językiem
symbolicznym, językiem pośrednim. Urbanistyka, językiem reguł.
Cechy przestrzeni
Charakterystyczne cechy przestrzeni przekształcanej przy mojej pomocy w skali urbanistycznej
to: tworzenie związków kultury i natury w oparciu o jedność i względne równoważenie przeciwieństw (izolacja – integracja, własne – wspólne,
przyroda – technika itp.), a także tworzenie przestrzeni więzi i odpowiadających im przestrzeni

organizacji ruchu, tworzenia orientacji, zależności funkcji z elementami budowli – konstrukcją, oświetleniem, izolowaniem od wpływów
zewnętrznych i wewnętrznych, ogrzewaniem,
wentylowaniem, doprowadzeniem energii, usuwaniem nieczystości itp. To również mówienie
językiem prostych symboli, do których zaliczyłbym: litery jako ornament i symbole przekazujące treści ogólnoludzkie oraz związane z funkcją,
rośliny jako indywidualizujący detal architektoniczny i symbole przekazujące treści współżycia człowieka z Naturą i uczestniczącej kreacji
podtrzymywania warunków życia, cytaty elementów Tradycji architektury – przeniesione lub
przetworzone (np. greckie, romańskie, barokowe, wiejskie) przekazujące ciągłość Kultury oraz
elementy symboliczne – opowiadające (znak
czasu powstawania projektu jako znak nadziei
na określoną przyszłość czy realistyczne obrazy
i rzeźby postaci ludzkich i natury jako reﬂeksja
nad odejściem człowieka od siebie samego).

zawód:architekt

09

UMIEJĘTNOŚĆ W
UCZUĆ I MÓWIEN
TO ZGODNE Z O
NYCH JEST SZTUK
OD JĘZYKA JAKIM
doświadczenia zawodowe

Panowie i niewolnicy
Nie mam żadnych wątpliwości, że żyjemy w czasach globalizacji spraw ludzkości, w czasach
konieczności rozpatrywania spraw lokalnych poprzez pryzmat spraw globalnych, ale uważam, że
jednocześnie uwidacznia się dążenie do utrwalania drastycznie zarysowanego, heglowskiego podziału ludzkości na panów i niewolników.
Podziału na warstwy kreujące systemy wartości,
oceniające i utrzymujące swoje pozycje posiadaniem (pieniędzy i przekazów informacji) oraz na
warstwy podporządkowane, biernie konsumujące i produkujące. Takie rozróżnienie jest drastycznie niebezpieczne i destrukcyjne, szczególnie
wtedy gdy jest spetryﬁkowane i powstaje z prostego narzucenia systemu wartości przez jedną
grupę innym, a nie z tygla różnorodnych wartości
prawnie egzekwowanych zarówno w czasie, jak
i przestrzeni. Stąd za istotę przetrwania uważam

na fakcie nierozróżnienia idei i mitów od rzeczywistości) paraliżuje działanie twórcze, konstruujące
realizację nowej rzeczywistości w warstwach świadomych i pożądanych. Nasza rzeczywistość tworzy się zbyt często obok nas i choć w tym uczestniczymy, mamy poczucie obcości.

Rola tożsamości
Uważam, że każda wypowiedź wywodząca się
z poczucia tu i teraz, a więc również z zagrożenia tożsamości narodowej, a nie z przeniesienia
wprost gotowej recepty z Nowego Jorku, Tokio,
Jerozolimy czy Tybetu jest elementem naszej
aktualnej tożsamości kulturowej. Myślę, że postawa mówienia z pozycji lokalnej, ale z poczuciem
związków z dorobkiem kulturowym ludzkości oraz
poczuciem zobowiązań wynikających z zagrożeń
globalnych ludzkości, to ten typ postawy, która
powinna być powszechna tu i teraz. Ta posta-

Myślę, że my, Polacy, żyjemy w świecie idei i mitów
importowanych, w świecie wartości sztucznie lansowanych
przez lepiej zorganizowane społeczności o nastawieniu międzynarodowym.
Żyjemy w lękach wynikających z braku poznania, braku dążności do
osiągnięcia istoty rzeczy, braku profesjonalizmu, braku autentyczności.
proces, w którym rozwój ludzkości dokonywać
się powinien w różnych grupach lokalnych oraz
w stabilnym systemie wyrównywania szans rozwoju dla każdej jednostki w ramach regulacji płynących z zabezpieczeń globalnych.
Myślę, że my, Polacy, żyjemy w świecie idei i mitów importowanych, w świecie wartości sztucznie
lansowanych przez lepiej zorganizowane społeczności o nastawieniu międzynarodowym. Żyjemy
w lękach wynikających z braku poznania, braku
dążności do osiągnięcia istoty rzeczy, braku profesjonalizmu, braku autentyczności. Żyjemy w lękach wzajemnej dezaprobaty. Nasz niewątpliwie
wybujały indywidualizm, brak instynktu organizacji
oraz nadmierny relatywizm intelektualny (oparty
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wa to przede wszystkim obowiązek współżycia
i współbrzmienia, to szacunek dla istniejącego
otoczenia, to świadome ograniczanie konsumpcji, to również odtwarzanie wartości zniszczonych
przez totalitaryzm epoki industrialnej, to przede
wszystkim tworzenie zrównoważenia tlenowo-energetycznego oraz pejzażu drobnoziarnistej
gry indywidualności w regulowanej prawnie oraz
biologicznie, czynnej tkance siedlisk ludzkich.
Jan Paweł II w encyklice „Wiara i Rozum”
naucza: „Łaska nie niszczy natury, ale ją doskonali”, „Kiedy Kościół styka się po raz pierwszy
z wielkimi kulturami, nie może wyrzec się tego,
co zyskał dzięki inkulturacji w myśli grecko-łacińskiej. Odrzucając to dziedzictwo, sprzeciwiłby

się opatrznościowemu zamysłowi Boga, który
wiedzie swój Kościół po drogach czasu i historii.
To kryterium zresztą obowiązuje Kościół każdej
epoki, także Kościół jutra, który będzie bogatszy
o to, co zyska dzięki dzisiejszym kontaktom z kulturami wschodu i z tego dziedzictwa zaczerpnie
nowe wskazania, aby nawiązać owocny dialog
z Kulturami, jakie ludzkość zdołała wytworzyć
i rozwinąć w swojej wędrówce ku przyszłości”.

Demokratyczne kreowanie przestrzeni
Współczesna cywilizacja dąży do doskonałej
atomizacji osoby i jej przestrzeni. Obok jednostki
istnieje ludzkość, a w niej stratyﬁkacja poszczególnych osób wynikająca z wielkości obracanych
przez nie pieniędzy. Inne wartości, a w szczególności te, które wytwarzają pojęcie My, czyli tworzące kapitał społeczny, są w sposób naturalny
dezawuowane.
Pieniądze, informacje, produkty, usługi przepływają niezależnie od związków ludzi z przestrzenią. Państwa i miasta jako samoistne organizmy zanikają. Demokracja zarówno w ujęciu
diachronicznym, jak i synchronicznym wiąże się
wprost z określonymi grupami ludzi i ze związaną
z nimi przestrzenią oraz organizacją (np. gminą
czy państwem). Wszystko wskazuje na to, że
globalizacja ma wpływ nie tylko na zanik miasta
i państwa, ale w sposób naturalny powoduje także zanik demokracji.
Czy nadal jest prawdziwa i ma odniesienie do
dzisiejszego świata deﬁnicja Floriana Znanieckiego, mówiąca że: „Przestrzeń społeczną danej
zbiorowości stanowi użytkowany i kształtowany
przez nią obszar, z którym wiąże ona system
wiedzy, wyobrażeń, wartości i reguł zachowania,
dzięki którym identyﬁkuje się najpełniej z tym właśnie obszarem”? Jeżeli naprawdę uważamy, że
jesteśmy demokratami i widzimy bezpośrednie
związki między demokracją, społecznością i jej
przestrzenią oraz cenimy sobie naturę przestrzeni miasta ukształtowanego w tradycyjny sposób,
to powinniśmy jednocześnie uznać, że:
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WYPOWIADANIA
NIA TAK, BY BYŁO
ODCZUCIAMI INKĄ, NIE ZALEŻNIE
SIĘ WYPOWIADA.
doświadczenia zawodowe

Wiele środków w jednolitej sieci na kuli ziemskiej to ta właściwa cecha zrównoważenia Postępu i Tradycji. Każdy punkt na powierzchni
kuli jest środkiem tej powierzchni. To, czy jest on
„naszym środkiem”, zależy przede wszystkim
od naszej Woli.
Każde działanie i planowanie działania, by
mieć nad czym dominować i mieć poczucie
bezpieczeństwa, musi być oparte o nadrzędną świadomość, że współżycie człowieka
z człowiekiem, jak i człowieka z naturą jest już
teraz czynnikiem determinującym utrzymanie
Życia na Ziemi.
Duże miasta trzeba podzielić na małe. Dążmy
do tego, by dzielone części miały swój środek
ciążenia w postaci życia lokalnego. Fragmenty
miasta budujmy czy przekształcajmy zgodnie
z uprzednio założonym celem i planem charakteru i nastroju miasta, pamiętajmy też o a priori
założonym celu drobnoziarnistości akcji inwestycyjnych, by kształtowany obszar również
kształtował społeczność i wiązał z sobą jej
„system wiedzy, wyobrażeń i wartości”.

Wytwarzanie nastroju miasta to nie jest tylko prosta sprzedaż gruntu za najwyższą cenę i reperacja ulicy, ale także wiele innych działań.
Po pierwsze myślę, że mogą i powinny powstawać zespoły spontanicznie samokształtujące się, ale wtedy regulacja musi dotyczyć
stosunku zabudowy do działki (terenu) przez nią
zajmowanej. Musi być ekstensywna i twardo regulowana ekologicznie. Po drugie trzeba oprzeć
się na zrozumieniu, co jest kluczem do przekształcania przestrzeni urbanistycznej. Należy
tutaj wymienić: zależność budynku do budynku,
zależność funkcji zawartych w jednym do funkcji
zawartych w drugim, ich wzajemną relację do
ulicy jako przestrzeni publicznej i dojazdów samochodów, a z drugiej strony do zieleni jako do
przestrzeni własnej lub do zieleni jako przestrzeni
publicznej, wreszcie – relacji do człowieka i jego
cech psychoﬁzycznych. Z tych zależności wyni-
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kają dopiero współczesne, ludzkie i przyrodnicze, formy cechujące współczesność. Po trzecie
miejska droga tranzytowa to zupełnie odmienna
forma przestrzeni i z nastrojem miasta nie ma
nic wspólnego. Pozwala tylko dojechać do metropolii. Jednakże uciążliwości wynikające z jej
użytkowania muszą być eliminowane, ponieważ
długość spędzonego na niej czasu narzuca standard naszego życia.

Biblioteka doświadczeń
Jestem architektem czynnie biorącym udział
w procesie przekształcania przestrzeni. Teoretyzowanie to tylko równoważenie dokonywania. Nie
potraﬁę określić, co jest pierwsze.
Czasami, w życiu, przynajmniej część tych
zasad, o których pisałem wyżej, daje się zrealizować. Czasami, jak w wypadku Biblioteki UW,
można było przeczytać w prasie takie jak ten
komentarze: „Tysiące stołecznych studentów
nie wyobraża sobie już życia bez BUW-u. Niektórzy mówią o gmachu miasto w mieście, inni
określają go mianem oazy spokoju, a jeszcze
inni miejscem do imprezowania lub „randkownią”. Przebywanie w BUW-ie wśród wielu żaków
przestało być już sposobem na spędzenie czasu, a stało się stylem życia”.
Nie tylko studenci pokochali BUW – ogród
na dachu jest jednym z najczęściej wybieranych, przez nowożeńców, miejscem na plener fotograﬁczny.
Biblioteka stała się Znakiem w Warszawie,
a ogród na dachu Miejscem, wszystko dlatego, że przydarzył się cud. Takim mianem
można określić współpracę premiera, prezydenta, burmistrza, rektora UW, dyrektora
BUW, wykonawcy i projektanta. Działali oni
w przekonaniu, że:
ludzkie kształtowanie przestrzeni zakłada
i rozwija porozumienie,
proces kształtowania przestrzeni jest procesem
wznoszenia tworzywa do poziomu mniej lub
bardziej jednoznacznie sprecyzowanej myśli,

tak jak słowa mogą być prawdziwe lub fałszywe, tak prawdziwe lub fałszywe mogą
być wytwory ukształtowania przestrzeni.
Przestrzeń jest prawdziwa, gdy zgadza się
z ideą, jaką twórca danej przestrzeni miał,
tworząc tę przestrzeń,
kryterium „wewnętrznej prawdy rzeczy” stanowi jeden z podstawowych mierników ukształtowanej przez człowieka przestrzeni,
przestrzeń formowana przez człowieka jako
produkt pracy jest integralnym elementem
komunikacji społecznej, jest językiem i tak jak
język podlega kwaliﬁkacji, której kryterium jest
Prawda lub Fałsz.

Symbioza przeciwieństw
Instynkty, wiara i poznanie budują personalny
światopogląd. Budują personalną prawdę poznania. To daje podstawę do włączania się świadomie
w proces stwórczy. Do tworzenia syntezy Przeszłości i Teraźniejszości kształtującej Przyszłość
w sensach pozytywnych. Mam nadzieję, że oczekiwany krajobraz trzeciego tysiąclecia to krajobraz
jedności prawdy Objawionej i prawdy Rozumu.
Krajobraz świadomego współistnienia przeciwieństw, współżycia natury i kultury, przeszłości
i przyszłości, intymności i masowości, związków
z tradycją i zerwania z tradycją. Dostosowanie się
do rzeczywistości i próba pozytywnego wyjścia
poza nią. By powstawały architektura i urbanistyka – na podobieństwo poezji lub literatury, ich litery
i słowa muszą znaczyć dla wszystkich to samo.
Proces stwarzania trwa – architektura i urbanistyka są częścią tego procesu.

prof. arch.
Marek Budzyński
badbudkow@supermedia.pl
Pracownia
„Marek Budzyński-Architekt”
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Aaron Betsky

11. Biennale architektury, 14.09-23.11, Wenecja

Architektura poza budynkami
Marcin Szczelina

„Budynki stały się grobowcami architektury. Musimy ją wskrzesić”
– nawoływał Aaron Betsky, dyrektor tegorocznego Biennale
w Wenecji. Rzucił wyzwanie publiczności, przyzwyczajonej do
oglądania dokumentacji projektów i modeli. Postawił na eksperymenty
i interdyscyplinarność. Na jego wezwanie odpowiedziały największe
sławy architektonicznego świata.

B

Biennale Architektury w Wenecji jest największą imprezą architektoniczną na świecie. Odbywa się cyklicznie od 1975 roku, co dwa lata
w tym samym miejscu, na przemian z bardziej
znanym i starszym Międzynarodowym Bien-
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nale Sztuki. W czasie stuletniej historii imprezy Wenecja stała się prestiżowym miejscem
prezentowania różnych postaw z dziedziny architektury i zajęła stałe miejsce w kalendarzu
ważnych wydarzeń kulturalnych.

Idea wystawy 2008
Do miasta św. Marka tłumnie przybywają pasjonaci sztuki i architektury z całego świata.
Każde z weneckich biennale rokrocznie gromadzi ponad stutysięczną publiczność. Co
stoi za takim sukcesem? Z pozoru wydaje się
to prostą sprawą. Co dwa lata światowej sławy krytyk architektury konstruuje swoją wizję,
w ramach której na 16 tys. metrów kwadratowych prezentują się projektanci z całego
świata. Główna wystawa odbywa się w Arsenale oraz w Garden of the Virgins – miejscach
usytuowanych na terenach pofabrycznych.
Pozostała część mieści się w ogrodzie Giardini, gdzie znajduje się 30 narodowych pawilonów. W tegorocznej imprezie udział wzięło
56 państw.

z : a _ 04 _ 2008

Fot. Luke Hayes (dla Zaha Hadid Architects)
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„The evening line” – Matthew Ritche & Aranda/Lasch

„Prototyping the future: three houses for the subconscious” – grupa Asymptote

Temat przewodni Biennale wyznacza główna
wystawa. Wokół niej koncentrują się pozostałe
pokazy i imprezy towarzyszące. Weneckie ekspozycje w krytyczny sposób komentują dzisiejszy stan myśli i praktyki architektonicznej, pytając
o rolę człowieka we współczesnym świecie. Kuratorzy, krytycy, artyści, konfrontując swoje postawy, próbują wskazać kierunek, w którym ma się
rozwijać współczesna architektura i jej teoria.
W 2006 roku brytyjski krytyk architektury
Richard Burdett zaproponował skoncentrowanie się na zagadnieniach związanych z rozwojem wielkich metropolii. Dlatego na wystawie
prezentowane były problemy dotyczące migracji, mobilności, przyrostu naturalnego oraz
potrzeby integracji społecznej w odniesieniu
do strategii rozwoju miast. Biennale 2008, kierowane przez Aarona Betsky'ego, prezentowało zupełnie nowy punkt widzenia. Tytuł „Out
there. Architecture beyond building”, który
w wolnym tłumaczeniu można odczytać jako
„Gdzieś tam. Architektura poza budynkami”
– umożliwia przeróżne interpretacje.

z : a _ 04 _ 2008

„Lotus” – Zaha Hadid

Interdyscyplinarność architektury
„Architektura dotyczy budowania, sposobu,
w jaki rozumiemy, budujemy i interpretujemy
budynki. Budynki są grobowcami architektury” – nawoływał Aaron Betsky. W tekście
stanowiącym wprowadzenie do wystawy napisał: „Budynki to tylko obiekty. Większość
z nich jest paskudna, marnotrawna i nieużyteczna. Architektura natomiast to piękno – to
ona sprawia, że czujemy się we współczesnym świecie jak u siebie. Powinna ona tworzyć ramę, strukturę, sekwencję przestrzeni,
w której umieszczamy nasze doświadczenia
i która pomaga nam zrozumieć, gdzie i kim
jesteśmy. Budynki stały się grobowcami architektury. Musimy ją wskrzesić!”. Kurator
Biennale konsekwentnie porusza się na granicy projektowania przemysłowego, sztuki
i architektury, udowadniając, że granica pomiędzy tymi trzema dyscyplinami jest płynna. Jego interdyscyplinarna perspektywa na
tegorocznej wystawie wydaje się wszechobecna. Betsky, z wykształcenia architekt,

dyrektor Cincinnati Art Museum, a wcześniej szef Netherlands Architecture Institute
(NAI) w Rotterdamie, w jednym z wywiadów
powiedział: „Wybór studiów z dziedziny architektury przyniósł ryzyko, że nigdy nie
poczuję się prawdziwym człowiekiem, jeśli
nie zbuduję czegoś, co zaprojektowałem.
Często jednak dowodzę, że to kwestia bez
znaczenia – w takie dni chciałbym zaprojektować i zbudować strukturę, w której nie
sposób zamieszkać”.
Eksperymenty teraźniejszości
Podczas zwiedzania ekspozycji w Arsenale
manifest Betsky'ego towarzyszył nam na
każdym kroku. Nie dało się tam zobaczyć
konkretnych budynków istniejących w rzeczywistości. Wystawa nie była bowiem
o budowaniu, lecz o „architekturze bez architektury”. Większość instalacji, pozbawiona przez autorów materialnego kształtu,
przypominała utopijne wizje z końca lat 60.
Główna wystawa silnie odwoływała się do
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„Ungapatchket” – Frank O. Gehry
„Ungapatchkef” Frank Gehry

historii eksperymentów, które wówczas były
przeprowadzane, związanych z rewolucją
1968 i kryzysem 1973 roku.
Betsky postawił pytanie, czy architektura,
eksperymentując w teraźniejszości, jest w stanie zaproponować jakieś konkretne formy czy
daleko posuniętą dowolność? Odpowiedź nie
jest jednoznaczna. Część instalacji prezentowanych w ramach głównego przeglądu kojarzyła się z wygenerowanymi w komputerze
abstrakcyjnymi formami, nienoszącymi znamion żadnej głębszej reﬂeksji.
Powrót do architektury
Taką postawę możemy zaobserwować
w pracach „Lotus” Zahy Hadid, „Prototyping
the future: three houses for the subconscious” grupy Asymptote czy w „The evening
line” Matthew Ritche & Aranda/Lasch. Zarówno „Lotus”, przedstawiający hybrydę domu
jednorodzinnego zamkniętego w organicznej
formie, jak i efektowne bryły grupy Asymptote, wyglądające jak pojazdy kosmiczne z ﬁl-
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mów science ﬁction, nie zawierają w sobie
czytelnego przekazu poza tym, że są estetyczne i wyglądają jak szalone kompozycje
architektów bawiących się programem do
modelowania 3D.
Na tym tle na szczególne wyróżnienie zasługuje instalacja Franka Gehry'ego. Zaprezentował on fragment prototypu fasady hotelu,
który powstanie w Moskwie. Do jego budowy
użył naturalnych materiałów. Duża drewniana
konstrukcja obłożona jest gliną. Projekt „Ungapatchket” dowodzi, że praca projektowa to coś
więcej niż biegłe posługiwanie się programami komputerowymi. Równie ważna jest znajomość procesu konstruowania obiektu, który
niejednokrotnie wiązał się z tworzeniem modeli przy użyciu tradycyjnych metod. Zmuszały one twórcę do sięgnięcia po drewno, papier
i narzędzia w celu samodzielnego wykonania
miniatury projektu. Właśnie w odejściu od cybernetycznego szafażu, ku tradycyjnemu rzemiosłu tkwi siła propozycji Gehry'ego. Projektant odważył się na śmiały powrót do czasów,

kiedy czynności manualne nie ograniczały się
jedynie do klikania przyciskiem myszki. Autor
tłumaczy, że inspiracją do powstania tego
wyjątkowego w skali i wykonaniu spektaklu
w Arsenale było oglądanie zdjęć z powstawania rzeźby Statuy Wolności, zaprojektowanej
przez rzeźbiarza Federica Auguste Bartholdiego. W ten efemeryczny sposób zaznacza,
że używanie modeli do konstrukcji obiektów
jest tradycją wpisaną w historię architektury.
W taki sposób powstawały monumentalne
obiekty sakralne z przełomów wieku. „Ungapatchket”, wkomponowany w szereg instalacji
zaprezentowanych na Biennale, jest niewątpliwie obiektem wyłamującym się z trywialnych
trendów zwirtualizowanej architektury.
Architektura musi płonąć!
Koniec lat 80. to okres boomu na dekonstruktywizm. Znużenie historyzującymi formami
postmodernizmu zaowocowało całkowitą ich
negacją i architekturą zaprzeczającą swoim,
jak się dotąd wydawało, niezbywalnym pra-

z : a _ 04 _ 2008

fot. Marcin Szczelina
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„Feed back space” – Coop Himmelb(l)au

wom. Twórcy sięgali do ﬁlozoﬁi Jacques’a Derridy. Wśród głównych bohaterów nowego ruchu, głoszących niemożność odnalezienia
całościowego sensu i konieczność fragmentacji bryły oraz demontażu dotychczasowych
teorii, obok Zahy Hadid, Franka O. Gehry’ego,
Petera Eisenmanna i Daniela Libeskinda znaleźli się dwaj wiedeńczycy znani jako Coop
Himmelb(l)au. Tegoroczna instalacja duetu
Prix i Swiczinsky nawiązuje do ich wczesnych
utopijnych projektów. Wtedy biuro nazywało
się Coop Himmelblau (Kooperatywa Niebieskie Niebo), ale w latach 80. literę „l” wzięto
w nawias, co zmieniło znaczenie całej frazy
na Kooperatywę Podniebnego Budynku. Ten
drobny zabieg obrazuje zwrot, który nastąpił
w ich twórczości – zaczęli realizować swoje
projekty. Potrzebowali zaledwie dwóch dekad,
aby na stałe wpisać się w historię współczesnej architektury. Pod koniec lat siedemdziesiątych deklarowali: „Mamy dość oglądania
Palladia i innych historycznych masek, gdyż
nie chcemy pozbawiać architektury tego
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wszystkiego, co sprawia, że czujemy się niepewnie. Pragniemy architektury, która ma coś
więcej do zaoferowania. Architektury, która
krwawi, wyczerpuje, która przekręca, a nawet
łamie. Architektury, która rozpala, która żądli,
rozdziera i rwie się, rozciągana. Architektura
musi być dramatyczna, ostra, gładka, twarda,
brutalna, okrągła, czuła, kolorowa, obsceniczna, przypadkowa, wyśniona, bliska, odległa,
wilgotna, sucha i zapierająca dech. Martwa
lub żywa. Jeżeli zimna, niech będzie tak zimna
jak blok lodu. Jeżeli gorąca, to tak gorąca jak
języki ognia. Architektura musi płonąć”.
„Feed back space” – Coop Himmelb(l)au
Projekt w Arsenale jest ukłonem grupy w kierunku ich wczesnych eksperymentów, które badały zależności pomiędzy człowiekiem a miastem. Instalacja „Feed back space” nawiązuje
głównie do projektu „Heart space – Astroballon”. W ten nurt wpisują się też inne utopijne
projekty grupy, również z końca lat 60., takie
jak „Heart city – the white suit” oraz „Face

space-soul ﬂipper”. Realizacje te, skupiając
się na badaniu relacji pomiędzy człowiekiem
a przestrzenią miasta, zdołały udowodnić ich
silne współistnienie i zależności, zlewające się
w jeden spójny organizm, tworzący membranę pomiędzy naszym ciałem i jej inskrypcją
w czasoprzestrzeni. Tytułowy „feed back space” jest narzędziem, które pozwala na intensyﬁkację zmysłów oraz w szczególny sposób
wyostrza doświadczenie rzeczywistości.
Gender w architekturze
Jednym z wątków na Biennale był temat seksualności architektury w odniesieniu do różnicy
pomiędzy słowem „sex” (płeć) a „gender” (płeć
kulturowa). Na poziomie języka różni je wszystko (łączy jedynie litera „e”), jednak w tłumaczeniu różnica jest praktycznie niezauważalna.
Tutaj wszystko jest „płcią”. Popęd seksualny
miesza się z kształtem ciała i praktykami społecznymi. Z jednej strony mamy falliczne męskie
budynki w opozycji do nieregularnych, „łonopodobnych”, żeńskich konstrukcji (architektura
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„Hyperosfera” – Nigel Coates

organiczna), z drugiej wszystko to, co w danym
społeczeństwie oznacza bycie mężczyzną lub
kobietą i wiąże się podziałem ról w społeczeństwie. Jest trochę tak, jakby termin „sex” dotyczył przede wszystkim samej formy przestrzeni
odczuwanej przez jednostkę, która stoi bez
ruchu i zawiesza swoje istnienie w relacjach
społecznych. To, co można określić bardziej
mianem „gender” jest sposobem używania
tej architektury – infrastrukturą. O tych relacjach mówi instalacja „Hyperotosfera” Nigela
Coatesa, która stawia w swoim centrum doświadczenie ciała. Zawieszony ekran sprawia,
że przestrzeń zostaje domknięta. Znajdujące
się w środku seksualne, cielesne elementy
umeblowania sugerują wnętrze mieszkania. Na
ekran rzutowane są fotograﬁe postaci dwóch
półnagich tancerzy, urozmaicone zdjęciami
Corviale – długiego na milę, wymierającego
budynku mieszkalnego na peryferiach Rzymu.
Scena projekcji sugeruje, że architektura nie
powinna zakłócać form ludzkiego pożądania,
lecz je wzmacniać.

16
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Seksualność jest również tematem instalacji
Philippe Rahma. Autor, biorąc na warsztat nagość, odwołuje się do szalonych lat 60. Dyrektor
tegorocznego Biennale, kilka lat temu, tak mówił
o projektach Philippe Rahma (wtedy tworzącego
w duecie z Décosterdem): „Będąc dziełem sztuki, prace Décosterd & Rahm posiadają szczególną jakość. Nie ma budynku, który mógłby służyć
za miarę i fundament architektury. Cała uwaga
spoczywa na rytuale, doświadczeniu, kodzie
i efekcie samej architektury. W ten sposób artyści
są o krok od spełnienia modernistycznego marzenia o architekturze tak czystej, abstrakcyjnej,
absolutnej i autonomicznej, że bliskiej utopii. Utopii doskonałej, statycznej, polegającej na ostatecznej transformacji świata w ideał. Décosterd
& Rahm biorą udział w procesie tej przemiany,
jednakże w swoiście perwersyjny sposób. Na
tym polega piękno ich prac”. Projekt „Didestible
gulf stream” to propozycja nowej przestrzeni publicznej, bazująca na zaniku ﬁzycznych granic
między przestrzenią i organizmem. Projekt zakładał stworzenie iluzorycznego „raju utraconego”

w postaci performance’u nagich modeli i folkowych pieśniarzy. Philippe Rahm, tak jak w poprzednich projektach, próbował zaznaczyć przestrzeń działania za pomocą zmiany temperatury.
Szkoda tylko, że eksperymenty z temperaturą,
ujawniające się w postaci gorących i zimnych
przepływów powietrza, nie były odczuwalne
w rozległej przestrzeni Arsenału.
Karykatura miasta
Jedną z najbardziej przewrotnych prac, która zarazem należy do moich ulubionych, jest „Chain
City” autorstwa Diller Scoﬁdio + Renfro. Projekt,
który wyglądem przypomina salę projekcyjną,
stanowi przestrzeń do oglądania ﬁlmów. Od typowej sali kinowej różni się tym, że jednocześnie
wyświetlane są dwa obrazy wideo, umieszczone
po przeciwnych stronach. Jednym ruchem głowy decydujemy, który z nich chcemy oglądać.
Na pozór niczym nieróżniące się ﬁlmy wyglądają
jak amatorskie nagrania nakręcone z rejsu gondolą po weneckich kanałach. Mijamy kolejne
kanały, oglądamy charakterystyczną wenecką
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Venice, Las Vegas

„Didestible gulf stream” – Philippe Rahm

„Chain City” – Diller Scoﬁdio + Renfro
Venice, Italy

architekturę, do naszych uszu dobiega szum
wody, wrzask ludzi, widzimy tłumy turystów oraz
spontaniczne drgania kamery. To wszystko wytwarza w nas przekonanie, że jesteśmy turystami
na wycieczce w Wenecji. Reﬂeksja przychodzi
dopiero po dłuższym czasie, chyba że wcześniej ktoś zapozna się z opisem autorskim.
Dwa ﬁlmy prezentują dwie Wenecje. Tę „rzeczywistą” we Włoszech, którą rokrocznie odwiedza 20 milionow turystów, oraz Wenecję „nierzeczywistą”, znajdującą się w Las Vegas. Autorzy
w swoim tekście mówią o tzw. efekcie Wenecji.
Włączają się tym samym w dyskusję o przyszłości Biennale. Podejmują bezpośredni dialog
z manifestem Betsky'ego. Pytają, czy jesteśmy
w stanie stworzyć przestrzeń równoległą do tej,
którą znamy i lubimy? Jeżeli architektura według
słów Aarona Betsky'ego jest narzędziem, które wykorzystujemy, aby poczuć się w każdym
miejscu na świecie jak we własnym domu, to ta
instalacja jest ironiczną formą realizacji tego postulatu. Potrzeba stwarzania przestrzeni równoległych często przybiera karykaturalny charakter.
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Czyż Wenecja nie stała się karykaturą samej siebie? Jeżeli przeanalizować pod tym względem
współczesne miasta, to można powiedzieć, że
większość z nich ma swoje współczesne Wenecje. Chyba najlepszym przykładem jest Nowy
Jork. Polacy na Greenpoincie stworzyli swoją
Polskę lat 80., Japończycy mają swoje Soho na
Manhattanie, a „Little Italy” stworzyli Włosi. Niewinna na pozór instalacja jest błyskotliwą reﬂeksją na temat tożsamości współczesnego człowieka. Biorąc na warsztat Wenecję, architekci
pokazali bardzo ważny aspekt współczesnych
miast: uniformizację stojącą w opozycji do getta. W ten sposób architekci wpisali się w szerszy
kontekst problemów współczesnej architektury
związanych z tak wydawałoby się wytartymi,
a jednak wciąż bardzo aktualnymi pojęciami jak
mobilność, tożsamość i globalizacja.
***
Trudno mi w pełni obiektywnie podsumować
Biennale 2008, gdyż pracując jako asystent
Aarona Betsky'ego, brałem udział przy współ-

tworzeniu projektu tej wystawy. Starałem się
jednak wybrać i przedstawić tutaj prace, które
– choć stanowią tylko niewielką część z ogromu zaprezentowanych w Wenecji instalacji
– obrazują główne tendencje obecne w eksperymentalnym świecie teorii architektonicznej.
Jak każde weneckie Biennale, tak i tegoroczne było szeroko komentowane i krytykowane
w środowisku architektonicznym. Według mnie
największą wartością wystawy były efemeryczność i interdyscyplinarność. To one stały się
spójnym przełożeniem wielowątkowego myślenia o architekturze, do jakiego przekonuje
Betsky. Jego podejście wykracza bowiem poza
sztywne ramy architektury, przypisujące jej chociażby formę budynku. Uważam, że tegoroczna
wystawa powinna być rozumiana jako punkt wyjścia do myślenia o współczesnej architekturze.
Ta, odpowiadając na potrzeby współczesnego
człowieka, eksperymentuje w teraźniejszości,
pytając się o swoją przyszłość.
Fotograﬁe: © Fondazione La Biennale di Venezia

zawód:architekt

17

biznes i zarządzanie

Targi też dla architektów
Dominik Wójcicki

W 2009 roku w Polsce zostanie zorganizowanych około 30
imprez targowych, które mogą zainteresować architektów.
Największa z nich to wciąż poznańska Budma. Tuż za nią
– propozycje Targów Kielce. Projektanci najczęściej
mogą znaleźć coś dla siebie na wystawach dla sektora
budowlanego, wnętrzarskiego czy kamieniarskiego.

S

Specjaliści od marketingu przyznają, że rola
targów, pomimo wielu alternatywnych form
promocji, wciąż jest doceniana przez prawie
wszystkie podmioty gospodarki.
– Takie imprezy w miarę szybko reagują na
aktualne trendy w biznesie, odczytują nowe
kierunki w handlu, dostosowują ofertę do
oczekiwań odbiorców – mówi Michael Degen
z niemieckiej ﬁrmy Messe Düsseldorf, która
jest jednym z największych europejskich organizatorów targów. – Na zachodzie Europy pomyślność ﬁrmy, kulturę kontaktów kupieckich
buduje się przede wszystkim na targach. Bez
nich rozwój gospodarczy byłby utrudniony.
Targi bardzo często wyznaczają kierunki
sprzedaży, pomagają zdobyć zamówienia
i wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. Badania pokazują, że mają najwyższą, po
sprzedaży bezpośredniej, skuteczność w samym procesie sprzedaży. Przykładem mogą
być właśnie Niemcy.
– Dzisiaj jesteśmy europejskim potentatem w tej dziedzinie, a wartość produkcji będącej efektem organizacji targów przekracza
kilkadziesiąt miliardów euro – podsumowuje
Degen.

Fot. Targi Monachium

Targowe statystyki
Rynek targowy w Polsce od lat podzielony jest
między dwa główne ośrodki. Zdecydowanymi
liderami są Międzynarodowe Targi Poznańskie
(47% udziałów w rynku) i Targi Kielce 20%.
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Kolejne w klasyﬁkacji, Międzynarodowe Targi
Gdańskie wykroiły dla siebie 5% targowego tortu. Nie oznacza to jednak, że w innych miastach
nie ma imprez targowych. Wręcz przeciwnie,
w roku 2007 w Polsce odbyło się 216 wystaw
zorganizowanych przez 24 ośrodki. Udział
w nich wzięło 30,6 tys. wystawców, którym wynajęto 639 tys. m2 powierzchni. W porównaniu
z rokiem 2006 powierzchnia targowa wzrosła
o 21%, a liczba wystawców – o 14%. Stoiska
odwiedziło milion zwiedzających. To także więcej – o 27% – niż w poprzednich latach.
Co prawda ciężko w tej chwili o zbiorcze
podsumowanie roku 2008, porównując jednak
liczby gości targów, widać wyraźną tendencję
wzrostową (Budma 2007 – ok. 51 tys. zwiedzających, Budma 2008 – ok. 65 tys.). W obliczu
ochłodzenia gospodarczego trudno oczywiście prognozować, czy ten trend się utrzyma.
Poznań najpopularniejszy
Jak mówią organizatorzy Budmy: – Architekci
są dla nas jedną z najważniejszych grup docelowych, dlatego specjalnie dla nich przewidujemy szereg wydarzeń towarzyszących.
Potwierdzeniem tych słów jest przypomnienie sobie kilku faktów, które miały miejsce podczas ostatniej edycji. W planie imprezy znalazły się m.in. Targowe Spotkania z Architekturą
czy seminarium „Rewitalizacja” zorganizowane
przez Fundację Twórców Architektury pod patronatem Izby Architektów i SARP.

20

zawód:architekt

– Gości z pewnością mogło zainteresować
wspólne stoisko branżowe pod nazwą „Archispace” – mówi Natalia Błażejewska z Międzynarodowych Targów Poznańskich. – Była
to przestrzeń wzajemnych relacji producentów
i architektów. Podstawowy środek komunikacji
stanowiły narzędzia informatyczne wspomagające cały proces. Stworzono tym samym okazję, by przekonać się o korzyściach płynących
ze stosowania najnowocześniejszych systemów informatycznych opartych o technologię
Building Information Modeling.
Na stoisku „Archispace” można się było
zapoznać z cyklem projektowania i „wstawiania” konkretnego detalu do projektu budynku,
możliwościami jego „obróbki” oraz realizacji
najbardziej skomplikowanych wizji architektonicznych.
Równie ciekawym wydarzeniem była „Akcja
– kreacja”. W trakcie projektowania „na żywo”
grupa młodych poznańskich architektów tworzyła projekt architektoniczny. Celem organizatorów pokazu było zwiększenie świadomości
architektonicznej społeczeństwa oraz propagowanie architektury jako gałęzi sztuki.
Budma 2009 zapowiada się równie interesująco. Dzień Architektury odbędzie się pod
hasłem „Krajobraz, Przestrzeń Publiczna, Architektura”. Głównymi tematami seminariów
będą problemy dotyczące wpasowania architektury w krajobraz i odpowiedzialności projektantów za jakość otoczenia.

Kielce kuszą architektów
Targi Kielce w swoim harmonogramie nie
mają wprawdzie imprezy dorównującej
rozmiarami Budmie, organizują za to kilka
mniejszych, lecz równie ciekawych wydarzeń. Międzynarodowa Wystawa „Sacroexpo” miała swoją już dziewiątą edycję.
– Zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi budowy obiektów sakralnych i ich wyposażenia.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
aranżacje architektoniczne wnętrz, w tym
projekty oświetlenia i nagłośnienia kościołów
– mówią organizatorzy.
Już w pierwszym kwartale 2009 roku Kielce
zaproponują architektom dwie interesujące imprezy. „Interkamień” to wydarzenie skierowane
głównie do branż kamieniarskiej, architektonicznej i budowlanej. W trakcie wystawy odbędzie się konferencja naukowa: „Kamień w budownictwie”. Udział w targach zapowiedzieli
wystawcy z Polski, Litwy, Iranu, Francji, Holandii, Izraela, Portugalii, Austrii, Chin i Włoch.
Unikatową imprezą na polskim rynku targowym jest „Glass-Tech”. Trzydniowa wystawa
poświęcona jest wyłącznie technikom obróbki
szkła i wykorzystania tego materiału w różnych
dziedzinach gospodarki, w tym w budownictwie i wyposażeniu wnętrz.
Z innych projektów realizowanych przez
Targi Kielce i dedykowanych branży architektonicznej wymienić należy m.in.: Dom
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KALENDARZ IMPREZ TARGOWYCH DLA BRANŻY ARCHITEKTÓW NA 2009 ROK

(Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz)
oraz Sport-Obiekt (Wystawę Wyposażenia
i Budowy Obiektów Sportowych).
Targi branży architektonicznej?
W Polsce nie ma imprezy targowej skierowanej wyłącznie do architektów. Takiej, podczas
której mogliby prezentować swoją ofertę inwestorom, a z drugiej strony mieliby szansę zapoznać się z propozycjami kierowanymi w ich
kierunku np. ze strony producentów materiałów
budowlanych. Branża architektoniczna stanowi
uzupełnienie dla targów o tematyce budowlanej, wnętrzarskiej czy kamieniarskiej. Dlaczego
tak jest? Odpowiedzi jest kilka. Sami organizatorzy targów przyznają, że jest to branża tematycznie dość zróżnicowana. Jednocześnie jej
problematyka zawiera się w proﬁlu imprez, które
organizowane są dla wielu innych sektorów. Do
tej pory nie wyodrębniano w Polsce wystawy
skierowanej wyłącznie do architektów. Niemniej
jednak, jak podkreślają organizatorzy, warto
w przyszłości w ramach istniejących wystaw położyć większy nacisk na środki globalnej łączności w zakresie budownictwa i architektury.
Architekci o targach
– Na targach interesują mnie nowe technologie i materiały budowlane, szukam tam także
przyjaznych wykonawców i fachowej porady – mówi arch. Tomasz Głowacki, właściciel
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12-17.01

Monachium

Światowe Targi Branżowe Materiałów i Systemów Budowlanych BAU 2009

20-23.01

Poznań

Budma – Międzynarodowe Targi Budownictwa

20-23.01

Poznań

WinDoor-tech – Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad

10-13.02

Walencja

Cevisama 2009 – 27. Międzynarodowe Targi Specjalistyczne (ceramika)

13-17.02

Frankfurt

Ambiente 2009 – Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz

11-13.02

Gdańsk

Infrastruktura Pomorze – Targi Inwestycji i Kooperacji

19-22.02

Łódź

Interbud – Targi Budowlane

03-08.03

Lublana

Sejem Dom 2009 – 48. Międzynarodowe Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz,
Systemów Grzewczych i Chłodniczych oraz Ogrodnictwa

05-08.03

Ryga

World of Construction 2009 – Międzynarodowe Targi Budowlane

20-22.03

Wrocław

Tarbud – 23. Targi Budowlane

23-28.03

Kijów

Budownictwo i Architektura 2009 – Międzynarodowe Targi Budowlane

27-29.03

Bydgoszcz

Gryf-Bud – Ogólnopolskie Targi Budownictwa i Instalacji

27-29.03

Lublin

Lubdom Wiosna – 25. Lubelskie Targi Budowlane

27-29.03

Olsztyn

Oltarbud-E – 32. Międzynarodowe Targi Budownictwa

27-29.03

Olsztyn

Salon – Meble – Wnętrze – 11. Targi Wyposażenia Mieszkań, Biur i Ogrodów

28-29.03

Toruń

Invest-Tor, Od Działki Po Dom – Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe

31.03-04.04

Bratysława

Coneco 2009 – Międzynarodowe Targi Budowlane

01-03.04

Kielce

Interkamień – 14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich

01-05.04

Budapeszt

Construma 2009 – Międzynarodowe Targi Budowlane

17-19.04

Kielce

Dom – 16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia
Wnętrz

17-19.04

Warszawa

Murexpo – 12. Ogólnopolskie Targi Budowlane

17-19.04

Katowice

Targbud – 24. Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz

21-25.04

Brno

IBF / SHK / Urbis Invest – Międzynarodowe Targi Budowlane; Międzynarodowe Targi
Instalacji Sanitarnych, Ogrzewania, Klimatyzacji, Wentylacji i Automatyzacji; Międzynarodowe Targi Inwestycji, Finansów i Infrastruktury.

24-28.04

Soﬁa

Building Week – Interior

12-15.05

Kielce

Autostrada-Polska – 15. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego

12-15.05

Kielce

Maszbud – 11. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych

12-15.05

Kielce

TIL – 3. Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk

12-15.05

Kielce

Trafﬁc-Expo – 5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury

03-06.06

Poznań

Budma Interior – Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz

08-10.06

Kielce

Sacroexpo – 10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

22-26.09

Praga

For Arch 2009 – 20. Międzynarodowe Targi Budowlane

25-27.09

Lublin

Lubdom Jesień – 25. Lubelskie Targi Budowlane

10-11.10

Warszawa

Budowa Remont Dom – 13. Targi Budowlane

15-17.10

Toruń

Konserwacje – 13. Targi Konserwatorskie

16-18.10

Łódź

Interﬂat – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu i Ogrodu

21-23.10

Warszawa

Infrastruktura – 7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej

21-24.10

Poznań

Invest-Hotel – Targi Wyposażenia Hoteli

02-07.11

Paryż

Batimat 2009 – Międzynarodowe Targi Budowlane

04-05.11

Kielce

Sport-Obiekt – 9. Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych

05-08.11

Wrocław

Kamień – 19. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich

14-17.11

Poznań

Glass & Stone – Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej

20-22.11

Szczecin

Wszystko dla Domu – 18. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz
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pracowni PAG. – Nie traktuję ich jako miejsca,
w którym można uzyskać zlecenia. Jeżdżę,
aby poznać ofertę handlową i usługową. Zawsze istnieje szansa natraﬁenia na nowy interesujący produkt czy technologię, którą można
potem wykorzystać w projekcie. Swoich wyjazdów na targi nie ograniczam jedynie do wizyt
na krajowych wystawach. Bywam również na
kilku ważnych europejskich spotkaniach.
– Na takich imprezach brakuje niestety
chęci kształtowania gustów potencjalnych
klientów architektów – twierdzi arch. Barbara Bejtman-Kuźmienko z warszawskiej pracowni Architekt Kuźmienko. – Nie uczy się
odbiorców myślenia o estetyce. A projektantom usiłuje się przede wszystkim wciskać
do głowy zalety jakiegoś produktu. Miałam
kiedyś stoisko na targach mieszkaniowych.
Ludzie ustawiali się w kolejkach po darmowe porady. Polegały na tym, że rysowałam
im koncepcje projektu mieszkania. Wszystko
było pięknie, tylko później nikt nie odwiedził
mojej pracowni. A wiele tych narysowanych

Dominik Wójcicki
dominik2002@wp.pl
Autor jest politologiem,
redaktorem portalu
internetowego o tematyce
gospodarczo-ﬁnansowej
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koncepcji krążyło potem po pracowniach
prowadzonych przez 20-latków. Zawodowo
to stoisko nic mi nie dało.
Przytaczamy tylko dwie z kilkunastu podobnych wypowiedzi architektów zapytanych
przez redakcję Z:A o skierowane do nich
imprezy targowe. Większość respondentów
wskazywała, że wydarzenia takie są projektantom potrzebne. Mogą zdobyć wiele ciekawych informacji, nawiązać biznesowe kontakty, porozmawiać o innowacyjnych produktach
i rozwiązaniach. Architektom jednak często
brakuje wyraźnego podziału danej imprezy na
sektory tematyczne. Nawet jeżeli organizator
próbuje taki podział zachować, nie ma w nim
konsekwencji, co może zniechęcać zwiedzających do przemieszczania się po obiektach
wystawowych.
Targowe propozycje na rok 2009
W nadchodzącym roku ponownie największą
uwagę należy zwrócić na Budmę. Jednak inne
ośrodki targowe także szykują sporo ciekawych
propozycji dla architektów. W ramach warszawskich targów Murexpo zorganizowana zostanie impreza „Warsztat architekta”. Do udziału
w dyskusjach zaproszono przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy, największych ﬁrm
deweloperskich i stowarzyszeń branżowych.
Równie ciekawą propozycją wydają się
warszawskie targi „Światło”. W jej ramach
zostaną zorganizowane warsztaty „Architek-

tura, światło, przestrzeń”, których gościem
specjalnym będzie włoski architekt Giampiero Peia, a patronat honorowy sprawują Izba
Architektów i SARP.
Nadchodzący rok przyniesie również dwie
duże imprezy w Szczecinie: Międzynarodowe
Targi Budowlane Bud-Gryf i Targi Wykończenia
i Wyposażenia Wnętrz „Wszystko dla Domu”.
Organizatorzy zapowiadają, że odwiedzający
będą mogli wziąć udział, jak co roku, w wielu
prezentacjach i seminariach.
Do architektów skierowane są też Targi Inwestycji i Kooperacji Infrastruktura Pomorze 2009,
które odbędą się w Gdańsku. Celem tej imprezy jest przede wszystkim prezentacja osiągnięć
regionu, ale można tam także zapoznać się
z nowoczesnymi rozwiązaniami infrastruktury
drogowej, miejskiej, komunalnej czy lotniczej.
W sumie w nadchodzącym roku przygotowanych zostanie w Polsce około 30 wystaw.
Natomiast w Europie na szczególną uwagę
zasługują targi BAU w Monachium. Wiodącym
tematem tej wystawy będzie energooszczędne
budowanie, adaptacja istniejących budynków
i budowanie bez barier. Będzie również można
wziąć udział w programie ramowym „budownictwa dla przyszłości”. Na odbywających się
w związku z nim forach Zukunft des Bauens
(„Przyszłość budowania”) i Makroarchitektur
wygłoszony zostanie cykl referatów, zaplanowano także dyskusje między architektami
a przedstawicielami przemysłu.
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Poznań architektom
Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, które odbędą
się w dniach 20-23 stycznia 2009
w Poznaniu, mają wiele do zaoferowania architektom.
Projektanci wybierający się na targi BUDMA
powinni zwrócić szczególną uwagę na „Dzień
Architektury” (21 stycznia 2009) zorganizowany
przy wspólnej inicjatywie SARP-u i Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym dniu odbędą się spotkania i dyskusje panelowe poświęcone projektowaniu w dialogu z otoczeniem.
Uczestnicy spotkań spróbują odpowiedzieć na
pytanie w jaki sposób zasady zrównoważonego
rozwoju oraz zmiany klimatyczne mogą wpływać na projektowanie przyszłości. Poruszona
zostanie kwestia ładu przestrzennego.
Dyskusja dotyczyć będzie także obszarów
odpowiedzialności za jakość otoczenia z punk-

tu widzenia profesjonalistów, urzędów, inwestorów i użytkowników. Organizatorzy przewidują
liczne warsztaty i wystawy. Warto wspomnieć
o prezentacjach ukazujących przykłady pozytywnych działań projektowych i realizacyjnych.
Zaprezentowane zostaną m.in. modelowe projekty urbanistyczno-architektoniczne ﬁnansowane z pieniędzy publicznych.
Odbędą się prelekcje architektów ze Skandynawii i Węgier, specjalizujących się w projektowaniu proekologicznym.
Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych,
takich jak warsztaty dla dzieci i młodzieży,
zainicjowane przez grupę Wędrownych Architektów oraz warsztaty architektoniczno-urbanistyczne młodych architektów krajobrazu
i urbanistów.
Część wystawiennicza wygląda równie
imponująco. Dzień architektury otworzy wernisaż wystawy laureatów Nagród Roku SARP.

Pokazane też zostaną prace w ramach wystawy
zatytułowanej „Roadshow Delta 115° – wizjonerska architektura urządzeń SPA”. Ekspozycja
prezentowana na całym świecie to wynik pracy
uczestników warsztatów, które odbyły się na wyspie Bali. „Dzień architekta” będzie także okazją
do zapoznania się z międzynarodową wystawą
„Dizajn w przestrzeni publicznej – Bezpieczeństwo”, która pokazuje relacje między architekturą
a ekologią. Zostanie przygotowana przez Śląski
Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Organizatorzy deklarują bezpłatny wstęp
dla architektów pod warunkiem zgłoszenia
udziału pod adresem:
anna.bablinska@mtp.pl

Szczegółowy program targów na stronie:
www.budma.pl

REKLAMA
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technika w architekturze

Fot. Rockwool

Maria Dreger.
Aktywny członek kilku Komitetów Technicznych
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, reprezentant PKN
w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).
Bierze udział w pracach nad zagadnieniami technicznymi z zakresu
ochrony cieplnej i przeciwpożarowej budynków, prawa budowlanego,
energooszczędności i efektywności energetycznej.
Jest ekspertem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
oraz członkiem Komitetu Technicznego
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Izolacji „Eurima”.
Na co dzień Menedżer ds. Norm i Standardów Rockwool Polska.

Świadectwo z wyższą świadomością
W listopadzie 2008 r. podpisane zostały trzy kluczowe rozporządzenia: warunki techniczne, zakres
i forma projektu oraz metodologia dla świadectw energetycznych. Co zmieniają w pracy architekta?
O pierwszych wrażeniach po ich ogłoszeniu rozmawiamy z Marią Dreger, jedną z osób biorących
czynny udział w środowiskowych konsultacjach projektów tych rozporządzeń.
Na czym polegają główne zmiany w nowych
przepisach związanych z energooszczędnością
budynków? I jaki będą miały wpływ na pracę
architektów?
> Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone listopadowymi rozporządzeniami, dotyczące projektowania i potwierdzania spełnienia wymagań, są wpisane w starą formę
warunków technicznych. Ani ze względu na
zakres, ani poziom wymagań, nie są one rewolucyjne. W odniesieniu do większości budynków, nie nakładają one na architektów nowych obowiązków i istotnych zobowiązań.
Prawdziwą nowością jest wymóg wykonania na etapie projektowania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ciepła z kogeneracji
dla budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2 (przypis 2). Wszystkie inne
zmiany są tylko kosmetyką. Od strony formalnej niewiele się więc zmieniło. Mamy warunki
techniczne i projekt. Inna nowość, czyli świadectwa energetyczne, pojawiają się na innym
etapie, i w oddzielnym rozporządzeniu.
Spróbujmy to uporządkować. Jaka
dokumentacja będzie wymagana jako
załącznik do projektu?
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> Po pierwsze wyraźnie rozdzielmy etap projektowania od momentu oddawania obiektu
do użytku lub wprowadzania go do obrotu,
czyli sprzedaży lub wynajmu. Architekt wykonując projekt budowlany musi opierać się na
rozporządzeniach ws. zakresu i formy projektu
oraz ws. warunków technicznych. Z pierwszego dokumentu wynika, że w projekcie muszą
się znaleźć obliczenia parametrów i rozwiązania wpływające na charakterystykę energetyczną budynku (przypis 1). Z drugiego – co
i jak obliczać oraz jaki jest wymagany minimalny poziom energooszczędności, czyli tzw.
standard WT2008, z którym należy porównać
zaprojektowany budynek lub jego poszczególne elementy (przypisy 3 i 4). I do architekta należy zapewnienie kompletności projektu
oraz zgodności z aktualnym poziomem wymagań, choć oczywiście to nie oznacza, że
musi wszystko wykonać osobiście.
A w którym momencie pojawi się świadectwo?
> „Świadectwo energetyczne” będzie wystawiane przez osobę uprawnioną dopiero
w momencie oddawania obiektu czy lokalu
do użytku, albo w chwili wprowadzania go
do obrotu poprzez sprzedaż lub wynajem.
W przypadku budynków nowoprojektowanych

może to nastąpić po nawet kilku latach od wykonania projektu. Uprawnieni do sporządzania świadectw są z mocy ustawy architekci
oraz magistrowie inżynierowie budownictwa,
a także pewne inne osoby, ale po zdaniu egzaminu państwowego.
Zatem co architekci będą musieli analizować
na etapie projektowania?
> Na etapie projektu sprawdzamy wszystkie
wskaźniki charakteryzujące budynek pod
względem energetycznym. Niektóre liczymy,
inne przyjmujemy. Analizujemy izolacyjność
przegród (współczynniki U), okna, wentylację, źródła ciepła/energii, instalacje (straty,
sprawności).
Wszystkie te dane powinny się znaleźć
w dokumentacji projektowej, ale przecież i tak
trzeba je przyjąć, więc nie ma w tym żadnego
specjalnego zobowiązania. One muszą być po
prostu wyraźnie i jednoznacznie przedstawione. Taki obowiązek wynika ze znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego. I w praktyce – przy
założeniu, że proces inwestycyjny przebiegnie
zgodnie z projektem – wszystkie te informacje
mogą być potem wykorzystane przy opracowywaniu świadectwa energetycznego.
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TABELA 1 KLUCZOWE NOWELIZACJE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
NR PRZYPISU

ROZPORZĄDZENIE I BRZMIENIE NOWELIZACJI

Przypis 1

W § 11 ust. 2, brzmiącym:
„Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać: (...)”
dodano pkt 9:
9) charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2,
określającą w zależności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne
przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Przypis 2

W § 11 ust. 2, brzmiącym:
„Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać: (...)”
dodano pkt 10a):
10a) w stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1.000 m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi
właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania;

Czyli jeśli projektant wykona projekt zgodnie
z WT2008, to świadectwo „samo wyjdzie”?
> W zasadzie – tak. Tylko nie zawsze będzie
to równoznaczne z przyzwoitym standardem
energetycznym, i to właśnie jest najsłabszym
punktem przyjętych rozwiązań. Dając większą
swobodę, w istocie przenoszą one odpowiedzialność na projektanta.
Schemat jest następujący. Główny warunek
dotyczący energooszczędności, czyli § 328, jest
podobny do dotychczasowego i mówi że budynek i jego instalacje powinny być zaprojektowane
tak, żeby ilość energii potrzebnej do użytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem była na
racjonalnie niskim poziomie (przypis 3). Tymczasem z przyjętego alternatywnie wymagania wyrażonego poprzez wskaźnik zapotrzebowania
na energię pierwotną i jego poziom WT2008, ta
racjonalność wcale nie wynika. Przy szczegółowej analizie można wręcz odnieść wrażenie, że
to nie ona jest priorytetem nowych przepisów. To
podstawowa, fundamentalna niespójność.
Proszę o wyjaśnienie!
> Według nowych przepisów potwierdzenie
spełnienia warunków cieplnych i zgodności
budynku z wymaganiami warunków technicznych można realizować na dwa sposoby.
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Po pierwsze, można sprawdzać czy spełnione są wszystkie tzw. wymagania cząstkowe
dotyczące m.in. izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, okien i instalacji, a także
zachowania określonych proporcji między
powierzchniami przeszkleń a nieprzeźroczystymi oraz innych parametrów zapisanych
szczegółowo w warunkach technicznych.
Druga metoda to obliczenie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, tzw. EP (który jest wykorzystywany także
w świadectwie) i wykazanie, że jest on mniejszy
od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika
EP wynikającego z WT2008. Ta graniczna wartość EP zależy m.in. od rodzaju i współczynnika kształtu budynku, zapotrzebowania na cwu
i ewentualnego wyposażenia w klimatyzację.
W efekcie stworzono pewną swobodę wyboru w sytuacji, gdy różne metody niekoniecznie prowadzą do tego samego celu. To z założenia nakłada większą odpowiedzialność
indywidualną za podjęte decyzje projektowe.
I to jest słaby punkt tych nowych rozwiązań.
Ale są jakieś dobre strony?
> Najlepszą jest to, że ostatecznie, choć z kilkuletnim opoźnieniem, przy okazji nastąpiło
wdrożenie unijnej Dyrektywy w sprawie cha-

rakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywy, wokół której narosło wiele nieporozumień,
a dyskusja, zamiast skupiać się na istocie,
dotyczyła zagadnień marginalnych. Ale to już
zupełnie inna historia.
Oczywiście, można znaleźć w nowych warunkach technicznych pewne zapisy, które będą
w sposób oczywisty korzystnie wpływały na
energooszczędność, komfort i warunki zdrowotne. Dobrym przykładem jest jednoznacznie
zapisany obowiązek izolowania przewodów instalacyjnych. Na pewno dobrym pomysłem jest
wprowadzenie warunku zdrowotnego i higienicznego, czyli zapobieganie kondensacji wilgoci na
wewnętrznych stronach przegród. I nie tylko na
powierzchni przegród, lecz także w węzłach konstrukcyjnych. To jest bardzo ważny zapis, dlatego że o ile czasem ktoś liczył i wykluczał możliwość pojawienia się kondensacji na przegrodzie,
to rzadziej dotyczyło to węzłów konstrukcyjnych.
Tymczasem tam zagrożenie jest największe.
W węzłach – gdzie łączą się np. ściana i strop
– mamy wrażliwe miejsca, np. słabiej ocieplane
wieńce. Jest to szczególnie istotne w przypadku ścian jednowarstwowych. Dla wielowarstwowych ma mniejsze znaczenie, ponieważ ciągła
izolacja zewnętrzna dobrze niweluje wpływ takich lokalnych spadków temperatury.
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Rozporządzenia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków
W Dzienniku Ustaw Nr 201 z 13 listopada 2008 r.
ukazały się podpisane 6 listopada br. przez Ministra
Infrastruktury trzy rozporządzenia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Rozporządzenia te
będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.
• Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

(porównawczego), jako spełniający wymagania
przepisów techniczno-budowanych. Zapewniają
również odpowiednią jakość wykonywania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków oraz możliwość ich ewentualnej weryﬁkacji.
• Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
201, poz. 1238). Celem zmian jest zapewnienie
polityki racjonalizacji zużycia energii w zasobach
budowlanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego.
Nowe przepisy stwarzają warunki oceny energetycznej budynków poprzez model budynku referencyjnego

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239). Nowelizacja służy
wdrożeniu obowiązku dokonywania, w ramach prac
projektowych, analizy możliwości wykorzystania
alternatywnych źródeł energii, na potrzeby ogrzewania
lub chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody
użytkowej, w przypadku budynków nowo wznoszonych
o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2.

Tak więc pewne szczegółowe rozwiązania
jednoznacznie sprzyjają poprawie standardów
energooszczędności i warunków higienicznych. Również pewne podniesienie poprzeczki
wymagań, jeśli chodzi o np. izolacyjność przegród i okien jest pozytywnym zjawiskiem, choć
tu efekt osłabia sformułowanie wymagań w WT
w sposób alternatywny, a nie komplementarny.
Niespójne wymagania nie sprzyjają realizacji
zdeﬁniowanych celów.

noważonego rozwoju, której podstawą jest „trias
energetica”. Dla przypomnienia, zgodnie z którą
należy: w pierwszej kolejności (pkt 1) zminimalizować zapotrzebowanie na energię przez ograniczenie strat, następnie (pkt 2) w maksymalnym
stopniu wykorzystać do zaspokojenia potrzeb
energetycznych odnawialne źródła energii, a dopiero jeśli OZE są nieopłacalne, zastosować
(pkt 3) energię ze źródeł kopalnych, wytworzoną
w sposób maksymalnie czysty.
Można powiedzieć, że ta fundamentalna
zasada zupełnie nie znajduje odzwierciedlenia
w naszych nowych przepisach. A przecież budynki wznosi się na dłużej niż nawet kilkadziesiąt lat i przez cały okres swojej eksploatacji
będą potrzebowały i zużywały energię, więc
w odniesieniu do nich ta zasada powinna być
szczególnie przestrzegana

Na czym ten brak spójności polega?
> By wykazać formalną zgodność budynku
z nowymi WT można dość swobodnie manewrować pewnymi wskaźnikami. Podam przykład.
Jeżeli w starym domu z lat 70., takim o którym
wiemy, że zużywa bardzo dużo energii na eksploatację, kocioł węglowy albo gazowy zastąpimy kotłem na biomasę, czyli opalany drewnem,
trocinami lub np. brykietami ze słomy, to tym
samym spowodujemy, że wymaganie wyrażone poprzez wskaźnik EP, czyli ten, który jest
kryterium i wyznacznikiem standardu WT2008,
natychmiast zostanie spełnione. Dlatego, że
współczynnik nakładu nieodnawialnej energii
przy zastosowaniu biomasy wynosi 0,2 (dla porównania: dla węgla, oleju czy gazu ten współczynnik wynosi 1,1 – przyp. red.), co powoduje
radykalne zmniejszenie wartości EP.
Standard WT2008 jest spełniony. Czy jednak
budynek staje się dzięki temu bardziej energooszczędny? I czy o taką energooszczędność nam
chodzi? To właśnie potencjalne pole konﬂiktu interesów. Inwestorowi w niektórych wypadkach
może zależeć na tym, żeby szybko i maksymalnie
tanio uzyskać efekt zgodności z przepisami. Ale
nie będzie to efekt energooszczędności akceptowalny społecznie, efekt zgodny z zasadą zrów-
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Zatem to będzie oznaczało
nie tylko zawodową, ale głównie etyczną
odpowiedzialność architektów.
> Szczerze mówiąc obawiam się, że architekci
będą mieli dylemat czy skupiać się na mechanicznym wykazywaniu zgodności z przepisami,
bo czasem mogą być poddawani takiej presji.
Czy też działać zgodnie z misją swojego zawodu
i z poczuciem, że są kimś więcej niż prostymi wykonawcami realizującymi technicznie oczekiwania inwestora i maksymalizującymi ich zyski za
wszelką cenę, nawet wbrew lub z pominięciem
aspektów środowiskowych, społecznych etc.
Scenariusz jest następujący:
w projekcie spełnione zostały wymagania
WT. Zmiany z procesu inwestycyjnego
uwzględniono w dokumentacji powykonawczej.
Opracowano świadectwo. I...?

• Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania cha-

rakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
(Dz. U. Nr 201, poz. 1240). Rozporządzenie umożliwia
sporządzanie świadectw dla określonego w ustawie
katalogu budynków i lokali mieszkalnych oddawanych
do użytkowania oraz wprowadzanych do obrotu,
a także w sytuacji wykonywania ich przebudowy lub
remontów, skutkiem których następowałaby zmiana
ich charakterystyki energetycznej.
Informacja na podstawie Komunikatu Ministerstwa
Infrastruktury Nr 121(141) z dnia 21.11.2008 r.

> W przypadku nowych budynków świadectwo energetyczne, a właściwie kopia świadectwa – będzie wymagana jako załącznik do
wniosku zgłaszającego zakończenie budowy
lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
W tym wypadku nadzór budowlany będzie
mógł sprawdzić czy taką kopię dołączono i czy
świadectwo zostało wykonane przez osobę
upoważnioną do jego wykonania. Takie są
możliwości i taka zapewne będzie praktyka.
A jak ten obowiązek wygląda w odniesieniu do
budynków istniejących?
> W przypadku budynków istniejących świadectwo powinno być przedstawione w momencie transakcji kupna-sprzedaży oraz
wynajmu. I w tym momencie dochodzimy do
kolejnej sprawy, która aż prosi się o skomentowanie. Otóż Dyrektywa EPBD w sposób jednoznaczny nakłada na państwa członkowskie
UE obowiązek zagwarantowania, by wszystkim
obywatelom zapewnić dostęp do rzetelnej informacji o standardzie energetycznym lokalu,
lub budynku, który chcą kupić lub wynająć.
W dyrektywie jest to bardzo jednoznacznie
stwierdzone. Zresztą podobnie zostało to zapisane w nowelizacji prawa budowlanego wdrażającego dyrektywę. Jednakże polski ustawodawca nie wprowadził żadnych instrumentów
dla wyegzekwowania tego prawa.
Co więcej, zupełnie głośno przedstawiciele
władzy publicznej twierdzili, że ponieważ takich
zapisów nie ma i brak jest sankcji za nieprzestrzeganie, nic nie stoi na przeszkodzie żeby
wprowadzone do obrotu istniejące obiekty
tych świadectw nie posiadały (sic!). Takie postawienie sprawy jest sprzeczne z duchem dyrektywy EPBD i literą polskiego prawa. I może
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TABELA 2 KLUCZOWE NOWELIZACJE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (...)
NR PRZYPISU

BRZMIENIE NOWELIZACJI

Przypis 3

§ 328 OTRZYMAŁ BRZMIENIE:
1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności
publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii
elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim
poziomie.
2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.

Przypis 4

§ 329 OTRZYMAŁ BRZMIENIE:
1. Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli:
1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz
powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla
budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej
niż 15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, lub
2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2•rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych
określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie
wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.
2. Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku użyteczności publicznej, zamieszkania
zbiorowego, budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego, jeżeli:
1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz
powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla
budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż
15 % w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, lub
2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2•rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego jest mniejsza
od wartości granicznej określonej w ust. 3 pkt 3, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają
przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej,
określonym w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się
zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.

spowodować dochodzenie roszczeń obywateli (potencjalnych kupujących lub wynajmujących) przed instytucjami unijnymi. Kto będzie
wówczas pozwanym i wypłacającym ewentualne odszkodowania? Państwo polskie?
Dla nowych budynków sankcje jednak będą...
> To prawda. Z tym, że przez „sankcje” rozumiemy tutaj fakt, że bez świadectwa nie można
będzie wydać pozwolenia na użytkowanie i będzie to, przynajmniej potencjalnie, przedmiotem
kontroli inspektorów nadzoru budowlanego.
Zresztą w przypadku budynków istniejących także nie chodzi o sankcje w formie kar,
ale o stworzenie np. możliwości odwołania się
do określonych jednostek w celu wyegzekwowania prawa do informacji lub uniemożliwienie podpisania aktu notarialnego, gdy nie ma,
wymaganego przecież prawem, dokumentu.
Tak, by nie trzeba było wychodzić na zewnątrz,
poza Polskę. Wydaje się, że czegoś tu brakuje.

z : a _ 04 _ 2008

Wróćmy do metodologii. Jakie są jej
najważniejsze wymagania? Co się zmieniło,
jakie parametry sprawdzamy i dlaczego?
> Jeżeli chcemy zastosować metodę „cząstkową”, czyli współczynniki U, które są stosunkowo dobrze znane architektom, to w odniesieniu
do ścian zewnętrznych, wymagane wartości
zostały sprowadzone do jednej wartości – dla
przegrody pełnej. Nie ma już zróżnicowania
U w zależności od typu budynku czy stosowanej technologii budowy ściany (jedno- lub
wielowarstwowa). Dla ścian zewnętrznych
mamy jedno U, na poziomie 0,3. Przy obliczaniu i sprawdzaniu U, w sposób jednoznaczny
liczone są mostki cieplne punktowe. Natomiast
brakuje podobnej jednoznaczności w odniesieniu do mostków liniowych, których wpływ
na izolacyjność przegród jest większy. Jednak
niezależnie od tego, jak potraktuje się mostki
liniowe przy sprawdzaniu wymagań cząstkowych, trzeba je w 100% uwzględniać przy

liczeniu wskaźnika EP, który jest jednym z elementów świadectwa energetycznego. Dlatego
warunek U(max) warto traktować jako wymaganie wyjściowe i stosować lepsze izolacje cieplne, tak by nawet po uwzględnieniu wszystkich
mostków termicznych, nadal mieć do czynienia
z dobrą energooszczędną przegrodą.
Więc jak ogólnie ocenia Pani przyjętą
metodologię określania energetycznej
charakterystyki budynku?
> Metodologia, która została przyjęta... cóż,
jest to stara metoda niemiecka, z której zresztą
Niemcy po części się wycofują. Metodologia
ta przesunęła akcenty obliczeń w kierunku
techniki grzewczej, instalacyjnej. W mniejszym
stopniu i mniej dokładnie zajmuje się osłoną
budynku, która ma przecież decydujący wpływ
na wielkość strat i tym samym powinna być
potraktowana ze szczególną uwagą zgodnie
z pierwszym krokiem zasady trias energetica.
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Kalkulator cieplno-wilgotnościowy
„Kalkulator c-w” to program ułatwiający dobór
optymalnej warstwy izolacji do danej przegrody, dzięki
czemu zapobiega się kondensacji pary wodnej na
powierzchni którejś z warstw oraz rozwojowi pleśni.
Standardową funkcją programu jest każdorazowo
obliczenie oporu cieplnego R oraz współczynnika
przenikania ciepła U [W/m2K] badanych przegród,
który powinien spełniać wymagania cieplne zawarte
w WT – opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Dodatkową zaletą kalkulatora jest możliwość
skorzystania z gotowej bazy danych o najbardziej
typowych materiałach budowlanych i ich parametrach.
Użytkownik aplikacji ma również możliwość tworzenia,
uzupełniania i aktualizowania własnej, prywatnej bazy
danych o materiałach, będącej tylko do jego „prywatne-

go użytku” – tzw. baza materiałów użytkownika. Interaktywne narzędzie przeznaczone jest przede wszystkim
dla architektów, którzy chcą sprawnie kalkulować
i szacować parametry cieplno-wilgotnościowe przegród
w projektowanych przez nich budynkach. Korzystanie z programu wymaga podstawowej znajomości
parametrów materiałów stosowanych do projektowania
i wznoszenia przegród budowlanych. Z programu mogą
także korzystać osoby niezajmujące się profesjonalnie
projektowaniem, ważne jest natomiast, aby wiedziały,
z jakich warstw materiałów budowlanych zbudowana
jest przegroda, którą chcą przeanalizować pod względem parametrów cieplno-wilgotnościowych.
Należy pamiętać o tym, że zjawisko dyfuzji jest skomplikowane i dynamiczne w czasie, chociażby ze względu

Do czasu wykonania obliczeń dla wielu
obiektów i przy zastosowaniu różnych metod,
trudno o pełną ocenę, choć już dla wybranych
przykładów okazało się, że przyjęta metoda
w zbyt małym stopniu pozwala wykazać różnice
w standardzie budynków o większym stopniu
energooszczędności, czyli sprzyja tzw. „urawniłowce”, w której wiele budynków o różnym
standardzie, znajdzie się w podobnym przedziale. Poczekamy, zobaczymy. Najważniejsze, by
wnioski z funkcjonowania metodologii, zostały
wykorzystane przy kolejnej nowelizacji.
Więcej konkretnych spostrzeżeń na tym etapie może dotyczyć wymagań przyjętych w WT.
Zaskakuje, że jeżeli już korzystano ze wzorów
niemieckich, to pominięto te najnowsze, w tym
sformułowanie wymagań jako komplementarnych (E i cząstkowe) lub tylko cząstkowych, ale
na poziomie „rekomendowanym”, czyli niższym
niż poziom podstawowy, minimalny.
Okazuje się również, jeśli przeanalizujemy
przyjęte wymagania dla wskaźników EP, że
w odniesieniu do budynków o zwartej bryle
(czyli takich, które już są energooszczędne),
wymagania zaostrzono, lecz w odniesieniu do
budynków, które zostały zaprojektowane rozrzutnie (bo mają bryły bardzo rozrzeźbione),
wymagania zostały rozluźnione. Trudno znaleźć
racjonalne uzasadnienie dla takiego podejścia.

W tej chwili nawet dla fachowca informacje
zawarte w świadectwie wymagają dodatkowej
obróbki, a co najmniej wczytania się i analizy,
by można było cokolwiek powiedzieć o realnej
energooszczędności obiektu.
Wiadomo, że „suwakowa” oszczędność
(w takiej formie na pierwszej stronie świadectwa przedstawiony jest zestaw wskaźników EP),
może się nijak mieć do realnej. Dlatego pierwsza
strona świadectwa jest w praktyce bezużyteczna, z wyjątkiem wskaźnika EK, pokazującego
ilość energii końcowej w kWh na m2, co pozwala przynajmniej przymierzyć się do kosztów
eksploatacji. Pożyteczne informacje znajdują
się w zasadzie dopiero na kolejnych stronach
świadectwa. Po pierwsze opis osłony budynku,
jej parametrów cieplnych oraz instalacji, jeżeli będzie wystarczająco dokładny – dostarczy
wiedzy o stanie obiektu. Ponadto, tabelaryczne
zestawienia zapotrzebowania na energię uzyskiwaną z poszczególnych nośników, na energię
użytkową, końcową i energię odnawialną, na zaspokojenie różnych potrzeb. Szczególnie ważne
będą uwagi dotyczące możliwości zmniejszenia
zużycia energii poprzez remonty, modernizacje,
jak i poprzez inny sposób użytkowania. To jest
coś, na co warto będzie patrzeć.

Rezygnacja z klas energetycznych na rzecz
suwaka też jest oceniana jako mankament.
> Trudno pozytywnie ocenić w przyjętej formie
świadectw rezygnację z prostego przekazu,
zrozumiałych powszechnie klas energetycznych. Powiedziałabym, że obecne rozwiązania
nie są ukierunkowane na użytkownika, a taki
przecież jest ich cel, zapisany w Dyrektywie.
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Czyli podsumowując – sporo odpowiedzialności
ustawiono po stronie projektantów, którzy
o energooszczędność muszą zadbać już na
etapie projektu...
> Uważam za minus przerzucenie przez państwo pewnej odpowiedzialności za realną energooszczędność, w tym zapewnienie interesów
środowiskowych, społecznych i użytkowników
budynku, na architektów. Bo tak to w praktyce może wyglądać w sytuacji, gdy alterna-

na zmianę warunków zewnętrznych i wewnętrznych. np.
działanie wiatru czy naturalnej wentylacji. Stąd trzeba
analizować przyjęte warunki brzegowe i uzyskane wyniki.
> www.rockwool.pl

tywne wymagania nie są równoważne i nie
są określone na ekonomicznie uzasadnionym
poziomie. W takiej sytuacji to architekci będą
przekonywać klientów, że należy budować racjonalnie. A klienci mogą mieć różne priorytety,
nie zawsze długotrwałe użytkowanie, czasem
po prostu szybki biznes.
Na co dzień pracuje Pani w ﬁrmie produkującej
wyroby budowlane z wełny skalnej. Postaracie
się pomóc projektantom? Znowelizowaliście
katalogi? Opracowaliście oprogramowanie?
> Pamiętajmy, że od wprowadzenia rozporządzeń mija dopiero 2 miesiące... Nowe katalogi
właśnie opracowujemy. Pokażemy w nich rozwiązania przegród, które spełnią wymagania
cząstkowe dla U i równocześnie zapewnią minimalny wpływ mostków, dzięki czemu będą
sprzyjały uzyskiwaniu korzystnych wartości EP.
Standard Rockwool to rozwiązania pozwalające uzyskać realną, opłacalną ekonomicznie
energooszczędność. To bardzo ważne z perspektywy interesów użytkownika spłacającego
kredyt zaciągnięty na zakup użytkowanej przez
lata nieruchomości.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, to proponujemy darmowy program, który pozwala
sprawdzać warunek kondensacji (dostępny
na www.rockwool.pl). Natomiast oprogramowanie do obliczania charakterystyki energetycznej – wiem, że już dziś udostępnia je więcej niż jedna ﬁrma. Tak więc na pewno będzie
można z takich gotowych programów korzystać. Myślę, że to akurat będzie najmniejszym
problemem przy obliczaniu charakterystyk
i wykonywaniu świadectw.
Rozmawiał Sebastian Osowski

z : a _ 04 _ 2008

SUFITY PODWIESZANE
[ Z nami zrealizujesz swoje pomysły.™]

Kształtuj przestrzeń akustyczną

RODZINA SUFITÓW CANOPY 2009
Wprowadzając dwa nowe rozwiązania: Optima Canopy i Axiom Canopy z krawędzią Knife Edge, firma Armstrong
uzupełnia swoją ofertę i tym samym prezentuje najszerszy wybór niejednorodnych, pływających sufitów. Baw się
kształtami, wymiarami i materiałami. Przekonaj się, e akustyka moe iść w parze ze wzornictwem. Poka swoją
kreatywność – łącząc róne produkty ze sobą stwórz, niepowtarzalny wzór sufitu. Podkreśl wyjątkowość wnętrza,
zapewniając równocześnie komfort akustyczny i wizualny.
Odwiedź naszą stronę internetową i zobacz najnowsze produkty.

www.armstrong.pl/sufity

technika w architekturze

Przemysł spożywczy, farmaceutyczny,
wysokich technologii, badawczy, obiekty
opieki zdrowotnej wymagają tzw. pomieszczeń
czystych. Materiały budowlane wykorzystywane
w tego rodzaju wnętrzach nie mogą wywierać
negatywnego wpływu na zachowanie
czystości, a raczej powinny ją poprawiać
i utrzymywać na prawidłowym poziomie.
Fot. archiwum Armstrong

Przykładem takich materiałów są dedykowane
do pomieszczeń czystych rozwiązania suﬁtów
podwieszanych.

Suﬁty do pomieszczeń czystych
Anna Baczkowska

P

Pomieszczeniami czystymi nazywane są
wnętrza, w których zachowane zostały ścisłe
reżimy temperatury, ciśnienia, wilgotności
względnej oraz obecności cząstek w powietrzu. Tworzy się je na potrzeby przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, wysokich technologii, instytutów badawczych
czy zakładów opieki zdrowotnej. Oprócz
obowiązkowych ubiorów lub kombinezonów
ochronnych pracowników, powietrze w tych
pomieszczeniach musi być często wymieniane (nawet do 60 cykli na godzinę) i – przed
wprowadzeniem z zewnątrz – ﬁltrowane.

z : a _ 04 _ 2008

Pomieszczenia czyste podzielone są na
poszczególne klasy ISO: od 1 do 9 w zależności od dopuszczalnej maksymalnej obecności
cząstek w 1 m3. Pod względem przeznaczenia
dzielą się na charakteryzujące się nadciśnieniem (zapobiega to wniknięciu z zewnątrz kurzu, bakterii itp. ) lub podciśnieniem (uniemożliwia wydostanie się na zewnątrz czynników
skażających typu wirusy, bakterie, zarodniki).
Materiały budowlane wykorzystywane
w tego rodzaju miejscach przede wszystkim
nie mogą wywierać negatywnego wpływu na
zachowanie czystości. Najlepiej, jeśli aktywnie

przyczyniają się do tworzenia lepszego środowiska danego wnętrza. Gdzie szukać takich
materiałów? Przykładem producenta proponującego wyroby tego typu jest Armstrong.
W ofercie tej ﬁrmy znalazły się rozwiązania dedykowane do pomieszczeń czystych, w skład
których wchodzą: konstrukcja nośna oraz płyty
suﬁtowe o właściwościach dostosowanych do
przeznaczenia.
Naprzeciw potrzebom
Firma Armstrong przygotowała pakiet kompletnych rozwiązań suﬁtów podwieszanych

zawód:architekt
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TABELA 1 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH*
Maksymalna liczba cząstek w powietrzu
(liczba cząstek w każdym metrze sześciennym równych bądź większych niż określony rozmiar)
Klasa ISO

Rozmiar cząstki
> 0,1 μm

> 0,2 μm

> 0,3 μm

ISO 1

10

2

ISO 2

100

24

> 0,5 μm

10

> 1 μm

> 5 μm

4

ISO 3

1 000

237

102

35

8

ISO 4

10 000

2 370

1 020

352

83

ISO 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29

ISO 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

ISO 7

352 000

83 200

2 930

ISO 8

3 520 000

832 000

29 300

ISO 9

35 200 000

8 320 000

293 000

* Szczegółowe dane dotyczące klasy czystości według ilości cząstek określa norma ISO 14644-1. Norma wyznacza również temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność względną
w pomieszczeniach czystych.

przeznaczonych do wykorzystania w miejscach o podwyższonym reżimie czystości.
Ruszt Clean Room to konstrukcja nośna z aluminiowych proﬁli odpornych na korozję. Jest to
system, w którym stopka proﬁlu konstrukcji o szerokości 24 mm pozostaje widoczna. Specjalny zamek w proﬁlach nośnych usprawnia ich łączenie
wzdłużne. Konstrukcja, wraz z proﬁlem przyściennym, jest fabrycznie wyposażona w uszczelkę
zapewniającą lepszą szczelność między proﬁlami
i płytami. Specjalne klipsy dociskowe montowane
od góry proﬁli dodatkowo uszczelniają suﬁt. Aby
zapewnić dostęp do przestrzeni ponad suﬁtem
modułowym, zaleca się stosowanie systemowych
klipsów dostępu, które są widoczne od spodu suﬁtu i oznaczają miejsca bezpiecznej rewizji.
Powierzchnia proﬁli pokryta jest substancją
powstrzymującą rozwój bakterii, pleśni i drożdży,

Anna Baczkowska
abaczkowska@armstrong.com
Autorka jest menedżerem
technicznym w ﬁrmie
Armstrong
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a współczynnik ich likwidacji wynosi 99,9 proc.
po mniej niż 72 godzinach (wg badań zgodnych
z normami JIS Z 2801 oraz NF S 90351). Własności konstrukcji mają dożywotnią gwarancję
pod warunkiem zachowania nieuszkodzonej
powierzchni.
W zależności od przeznaczenia i wytycznych
architekta konstrukcję można łączyć z płytami
mineralnymi (Bioguard Plain, Bioguard Acoustic,
Mylar) lub metalowymi z wkładem Premium B15
(Orcal Bioguard Plain, Orcal Bioguard z ekstra
mikroperforacją i ﬂizeliną akustyczną). Na ruszcie typu Clean Room zaleca się stosowanie płyt
z krawędzią prostą typu Board.
Wymieniane w nazwach płyt słowo Bioguard
jest oznaczeniem bakteriobójczej farby proszkowej. W jej skład wchodzą aktywne biocydy,
które działając na mikroorganizmy, powstrzymują podział komórek bakterii i doprowadzają do ich śmierci. Składnik ten nie zużywa się
w trakcie eksploatacji, ponieważ działa jak katalizator. Bioguard jest skuteczny w zwalczaniu
wielu szczepów bakterii.
Według oczekiwań
Konieczność przygotowania pomieszczeń
czystych pojawia się w takich miejscach, jak:

szpitale, laboratoria, przemysł spożywczy,
przemysł wysokich technologii (komputerowy, motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny).
W placówkach opieki zdrowotnej celem
przygotowania pomieszczeń czystych jest
uniknięcie groźnych zakażeń, dlatego powierzchnie suﬁtów podwieszanych powinny
mieć tu właściwości antybakteryjne oraz pozwalać na systematyczne mycie z użyciem
środków dezynfekujących. Właściwości pomieszczeń zawierają się w klasach od ISO 5
do ISO 8.
Produkty przemysłu farmaceutycznego
(leki, szczepionki) lub sprzęt medyczny nie
mogą być źródłem zakażeń drobnoustrojami.
Podobnie jedzenie i napoje nie mogą podlegać skażeniom podczas ich produkcji oraz
uzdatniania. Tu wymagane klasy czystości
mogą zaczynać się nawet od ISO 3.
W przemyśle produkcyjnym wysokich technologii zasadnicze znaczenie ma jakość produktu i minimalizacja szkód, jakie mogą wystąpić w trakcie procesu produkcyjnego z powodu
zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.
Ze względu na eliminację najmniejszych cząstek wymogi czystości również mogą zaczynać się od klasy ISO 3.

z : a _ 04 _ 2008
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TABELA 2 PRZYKŁADY WNĘTRZ ORAZ ODPOWIEDNICH DLA NICH ROZWIĄZAŃ
RODZAJ WNĘTRZA

OGRANICZENIA

ROZWIĄZANIE

WŁASNOŚCI

Sala operacyjna

Suﬁt całkowicie hermetyczny, gładkie wykończenie powierzchni płyt,
właściwości antybakteryjne

Płyty Orcal Bioguard Clip-in Plain z wykorzystaniem odpowiednich uszczelnień z silikonu lub masy
uszczelniającej

ISO 3, możliwość
czyszczenia wodą
pod wysokim
ciśnieniem

Pomieszczenia, w których wykorzystuje
się rezonans magnetyczny

Właściwości niemagnetyczne, właściwości
antybakteryjne

Konstrukcja nośna Clean Room do pomieszczeń
czystych wraz z klipsami dociskowymi z PVC oraz
płytami Mylar

ISO 4, właściwości antystatyczne

Pomieszczenia, w których wykorzystuje
się rezonans magnetyczny

Właściwości niemagnetyczne, właściwości
antybakteryjne

Konstrukcja nośna Clean Room do pomieszczeń
czystych wraz z klipsami dociskowymi z PVC oraz
płytami Bioguard Acoustic

ISO 5, powłoka
Bioguard

Oddział intensywnej opieki medycznej,
sala pooperacyjna, sala porodowa,
laboratorium, apteka szpitalna

Właściwości antybakteryjne, wysoka szczelność
suﬁtu, dobre środowisko
akustyczne

Konstrukcja nośna Clean Room do pomieszczeń
czystych wraz z plastikowymi (z PVC) klipsami
dociskowymi oraz płytami Bioguard Acoustic
lub Orcal Bioguard z ekstramikroperforacją Board
z ﬂizeliną akustyczną lub wkładem Premium B15

ISO 5, zmywalne,
pochłanianie
dźwięku na poziomie αw = 0,65

Produkcja nieinwazyjnego sprzętu
monitorującego aktywność serca

Właściwości
antybakteryjne

Płyty Orcal Bioguard Clip-in Plain z wykorzystaniem
odpowiednich uszczelnień z silikonu lub masy
uszczelniającej

ISO 4

Pralnia – pranie odzieży przeznaczonej
do pomieszczeń czystych

Właściwości
antybakteryjne

Konstrukcja nośna Clean Room do pomieszczeń czystych
wraz z plastikowymi klipsami dociskowymi oraz:
• Bioguard Plain,
• Bioguard Acoustic,
• Orcal Bioguard Plain,
• Orcal Bioguard Board z ekstramikroperforacją
oraz ﬂizeliną akustyczną i wkładem Premium B15

ISO 5

Dezynfekcja sprzętu medycznego
i/lub opakowań medycznych

Właściwości
antybakteryjne

j.w.

ISO 7

Produkcja urządzeń medycznych
i przeznaczonych do żywienia
oraz wytwarzania płynu ﬁzjologicznego

Właściwości
antybakteryjne

j.w.

ISO 8

Produkcja papieru wykorzystywanego
w pomieszczeniach czystych

Czystość powietrza
na poziomie ISO 4

Konstrukcja nośna Clean Room do pomieszczeń
czystych wraz z plastikowymi klipsami dociskowymi
oraz płyty Mylar

ISO 4

Produkcja twardych dysków komputerowych oraz odzyskiwanie danych

Czystość powietrza
na poziomie ISO 5

Konstrukcja nośna Clean Room do pomieszczeń czystych
wraz z plastikowymi klipsami dociskowymi oraz:
• Bioguard Plain,
• Bioguard Acoustic,
• Orcal Bioguard Plain,
• Orcal Bioguard Board z ekstramikroperforacją
oraz ﬂizeliną akustyczną i wkładem Premium B15

ISO 5

Produkcja mikroelektroniki
oraz montaż elementów mechaniki
wysoce precyzyjnej

Czystość powietrza
na poziomie ISO 6/7

j.w.

ISO 6/7

Tłoczenie plastiku

Czystość powietrza
na poziomie ISO 8

j.w.

ISO 8

z : a _ 04 _ 2008
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Pękające ściany? Recepta łatwiejsza
niż myślisz!
Zapraszamy na konferencję problemową podczas targów Budma

Nowoczesne technologie wykonawcze w budownictwie a problemy
z zarysowaniami ścian. Przyczyny i prawidłowe rozwiązania konstrukcyjne

22 stycznia 2009, godzina 11:00
Międzynarodowe Targi Poznańskie
pawilon 3, sala niebieska
• Wpływ konstrukcji i technologii wykonania budynku na zarysowanie ścian
• Szkielet żelbetowy – rozwiązywanie problemów z punktu widzenia architekta i konstruktora
• Prawidłowe zastosowanie konstrukcji murowych we wspołczesnym budownictwie
• Konstrukcja murowa i szkielet żelbetowy – wady i zalety
Wstęp na konferencję: wolny

Wstęp na Budmę 2009 – dla architektów bezpłatny!
Uwaga: Organizatorzy konferencji informują, że niniejsze zaproszenie nie stanowi biletu wstępu na targi Budma 2009.
Jednakże Międzynarodowe Targi Poznańskie deklarują dla architektów bezpłatny wstęp na Budmę pod warunkiem zgłoszenia udziału pod adresem: anna.bablinska@mtp.pl
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biuletyn izby architektów

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IZB ARCHITEKTÓW, USTROŃ, 13-15 LISTOPADA 2008 ROKU

Ścieżka dostępu do zawodu architekta
Paweł Kobylański

Podczas niedawnej konferencji architektów krajów „Grupy Wyszehradzkiej”1) w Ustroniu,
poszerzonej o udział Litwy, zostałem poproszony przez Prezesa Izby, Kolegę Sławomira Żaka,
o przedstawienie ścieżki dostępu architekta do zawodu w świetle aktualnej legislacji. Zarówno
w zakresie obowiązujących dyrektyw unijnych, jak i prawa polskiego.

S

Sprawa ta okazuje się stosunkowo złożona,
dlatego w wieczór poprzedzający prezentację
spędziliśmy nieco czasu z Kolegą Waldemarem Jasiewiczem, analizując aktualny stan
prawny i jego praktyczne konsekwencje dla
naszej profesji. Rzecz nabiera przy tym coraz szerszego wymiaru, ponieważ równolegle
z implementacją dyrektyw o wzajemnym uznawaniu kwaliﬁkacji i wykonywaniu usług tworzy
się obecnie mechanizmy, których zadaniem
jest wspieranie funkcjonowania wspólnego
rynku usług (Single Market) na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej poszerzonych
o Konfederację Szwajcarską. Prowadzone są
też intensywne rozmowy zmierzające do powiększenia obszaru wspólnego rynku usług
o kraje pozaeuropejskie, takie jak USA, Kanada, Meksyk, Korea, Japonia i inne.
W tym kontekście warto przyjrzeć się sytuacji na naszym rodzimym poletku, gdzie
aktualnie trwa polemika o charakterze kompetencyjnym pomiędzy dwiema organizacjami samorządu zawodowego: Izbą Inżynierów
Budownictwa oraz Izbą Architektów. Rozbieżność poglądów dotyczy m.in. właściwości
wymienionych izb w stosunku do osób, które
po ukończeniu architektonicznych studiów
I stopnia (licencjackich) mogą ubiegać się
o przyznanie tzw. ograniczonych uprawnień
do projektowania. W obecnym stanie prawnym, osoby takie mogą być przyjęte jedynie
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sprawa na pierwszy rzut oka wygląda
stosunkowo niegroźnie, zwłaszcza jeśli myślimy tylko o tym, czym owe „uprawnienia do
projektowania w ograniczonym zakresie” są
dzisiaj. Otóż według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, (Dz.U. z 16 maja 2006 r.) uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej
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TABELA 1 PORÓWNANIE STATUSU LICENCJATA ARCHITEKTURY I MAGISTRA ARCHITEKTURY
W SYTUACJI UKOŃCZENIA STUDIÓW PRZED 2006 ROKIEM – STAN OBECNY
1. stopień
studia licencjackie, 3-, 3,5- lub 4-letnie

2. stopień
studia magisterskie, 4,5- lub 5-letnie

Studia ukończone przed 2006 r.

Studia ukończone przed 2006 r.

Załącznik nr 6 do dyrektywy UE
– prawa nabyte

Załącznik nr 6 do dyrektywy UE
– prawa nabyte

Tytuł zawodowy:
inżynier architekt

Tytuł zawodowy:
magister inżynier architekt

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Egzamin w PIIB

Egzamin w IA

Uprawnienia ograniczone
do projektowania architektonicznego

Uprawnienia nieograniczone
do projektowania architektonicznego

Uprawnienia ograniczone
do projektowania konstrukcyjnego
oraz kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia ograniczone
do projektowania konstrukcyjnego
oraz kierowania robotami budowlanymi

Przynależność do PIIB

Przynależność do IA

Ograniczone możliwości wykonywania
zawodu w krajach UE i CH

Nieograniczone możliwości wykonywania
zawodu w krajach UE i CH

Brak możliwości i perspektyw
wykonywania zawodu
w krajach pozaeuropejskich

Perspektywa uzyskania prawa
wykonywania zawodu
w krajach pozaeuropejskich

KOMENTARZ IZBY ARCHITEKTÓW:
• Obecny stan prawny powoduje, że osoby legitymujące się 1. stopniem wykształcenia (uzyskanym
przed 2006 r.) i aspirujące do uzyskania prawa do wykonywania zawodu za granicą nie mogą tego
w pełni osiągnąć ani poprzez członkostwo w PIIB, ani w IA.
• Prawo to przysługuje jedynie absolwentom studiów magisterskich 9 polskich uczelni publicznych,
wpisanych do załącznika nr 6 do dyrektywy UE (prawa nabyte).

1) Grupa Wyszehradzka (tzw. V4), państwa grupy wyszehradzkiej – nieformalne określenie stosowane od 1991 r. w stosunku do trzech państw środkowoeuropej-

skich Czech, Polski i Węgier (Trójkąt Wyszehradzki), do których w późniejszym czasie dołączyła Słowacja, tworząc Grupę. Głównym jej celem była współpraca
z Unią Europejską i NATO w kwestii przystąpienia ich do struktur tych organizacji. Jedyną instytucją Grupy jest fundusz
.
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ANALOGICZNIE JAK W UNII EUROPEJSKIEJ
I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ (CH),
ZAWÓD ARCHITEK TA W POLSCE JEST ZAWODEM REGULOWANYM.
OZNACZA TO, ŻE DOSTĘP DO ZAWODU JEST OGR ANICZONY
PRAWNIE I ZASTRZEŻONY DLA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH
KRY TERIA OKREŚLONE W DYREK T Y WIE 2005/36/ WE.

TABELA 2 PORÓWNANIE STATUSU LICENCJATA ARCHITEKTURY I MAGISTRA ARCHITEKTURY
W SYTUACJI ROZPOCZĘCIA STUDIÓW PO 2006 ROKU – STAN OBECNY
1. stopień
studia licencjackie, 3-, 3,5- lub 4-letnie

2. stopień
studia magisterskie, 4,5- lub 5-letnie

Studia rozpoczęte po 2006 r.

Studia rozpoczęte po 2006 r.

Uczelnia bez notyﬁkacji Komisji Europejskiej

Uczelnia bez notyﬁkacji Komisji Europejskiej

Tytuł zawodowy:
inżynier architekt

Tytuł zawodowy:
magister inżynier architekt

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Egzamin w PIIB

Egzamin w IA

Uprawnienia ograniczone do projektowania
architektonicznego na terenie RP

Uprawnienia nieograniczone do projektowania
architektonicznego na terenie RP

Uprawnienia ograniczone do projektowania
konstrukcyjnego na terenie RP

Uprawnienia ograniczone do projektowania
konstrukcyjnego na terenie RP

Przynależność do PIIB

Przynależność do IA

Brak możliwości wykonywania
zawodu w krajach UE i CH

Brak możliwości wykonywania
zawodu w krajach UE i CH

Brak możliwości wykonywania zawodu
w krajach pozaeuropejskich

Perspektywa wykonywania zawodu
w krajach pozaeuropejskich

KOMENTARZ IZBY ARCHITEKTÓW:
• Obecny stan prawny spowoduje, że osoby aktualnie studiujące na uczelniach nieposiadających
notyﬁkacji KE, które uzyskają 1. stopień wykształcenia, będą miały zamkniętą drogę do
wykonywania zawodu za granicą (w UE, CH i krajach pozaeuropejskich).
• Absolwenci studiów 4- i więcej letnich będą mogli wykonywać zawód w Europie (UE i CH),
jeśli dana uczelnia uzyska notyﬁkację KE przed otrzymaniem przez nich dyplomu.
• Dla absolwentów studiów mniej niż 5-letnich jest raczej słaba perspektywa na nostryﬁkację
dyplomu (uznanie kwaliﬁkacji) w krajach pozaeuropejskich.
• Warunkiem uznania uczelni na terenie UE i CH jest wpisanie jej do załącznika do dyrektywy UE.
• W załączniku nr 6 wpisano 9 polskich uczelni publicznych (wyłącznie politechnik), ale ich
notyﬁkacja wygasła w 2006 r.
• W załączniku nr 5 nie wpisano do tej pory żadnej z polskich uczelni kształcących architektów po 2006 r.

z : a _ 04 _ 2008

w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym o kubaturze jedynie
do 1000 m3, w dodatku położonym na terenie
zabudowy zagrodowej.
Niepokój środowiska architektów wzbudziły pojawiające się „w kuluarach” projekty rozszerzenia zakresu tych uprawnień na obiekty
nawet do kilku tysięcy metrów kwadratowych.
W tym miejscu zacytuję słowa Prezesa Izby Architektów, który w wywiadzie opublikowanym
w „Zawód:Architekt” nr 3/2008 powiedział:
„Wyobraźmy sobie teraz, że w samorządzie zawodowym inżynierów, obok inżynierów konstruktorów, instalatorów, elektryków,
ale także przecież techników budowlanych,
znajdą się jeszcze półarchitekci... Samorząd,
wypełniając misję, polegającą na dbaniu, by
każda z grup zawodowych była usatysfakcjonowana jego działalnością, chce zadbać
o swoich członków. Rozpoczyna naciski na
zwiększenie kubatury obiektów objętych ograniczonym zakresem uprawnień. Dysponuje
znaczną siłą, mierzoną stanem liczbowym,
więc w końcu to przeprowadza. Efekt? Zatarcie różnicy pomiędzy uprawnieniami ograniczonymi a nieograniczonymi. Tak to się może
skończyć, bo takie próby już były. I niemożliwe, by nie odbyło się to kosztem jakości”.
Jakkolwiek sformułowanie „półarchitekci”
mogło być może kogoś urazić, problem istnieje obiektywnie. Minimum wykształcenia
architekta wymagane przez unijną Dyrektywę
2005/36/WE to bynajmniej nie pięć, a jedynie
cztery lata. Z jednej strony było to gestem
wobec (bardzo licznych) absolwentów niemieckich Hochfachschule, z drugiej jednak
stanowiło dosyć niebezpieczny precedens,
z którego Rada Architektów Europy (ACE),
widząc skutki takich uregulowań, usiłuje się
obecnie wycofać.
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Jedną z przyczyn niewątpliwego zamieszania jest tzw. Karta Bolońska 2), która
obok szczytnych haseł tolerancji, szacunku
i otwartości wprowadziła dwustopniowy system kształcenia w oparciu o studia licencjackie i magisterskie.
Ideą przewodnią było stworzenie młodym
ludziom możliwości studiowania na różnych
europejskich uczelniach, ale nie przewidziano „efektów ubocznych”, w wyniku których
na rynku pojawiła się grupa osób nieposiadających pełnego wykształcenia wyższego,
niemniej aspirujących do prawa wykonywania zawodu. Nie byłoby w tym nic zdrożnego,
gdyby praca w okresie pomiędzy I i II stopniem miała (podobnie jak w systemach anglosaskich3) charakter praktyki. Gorzej, jeśli
absolwent I stopnia (Bachelor) miałby aspirować do prawa wykonywania „samodzielnej
funkcji technicznej” projektanta. Jeszcze gorzej, gdyby uprawnienia te nie były tak mocno ograniczone, jak to ma miejsce obecnie
w naszym kraju.
W myśl przywołanej już wcześniej Dyrektywy, osoba legitymująca się dyplomem

PRZEDMIOTEM ZABIEGÓW
IZBY ARCHITEK TÓW STAJE SIĘ
OBJĘCIE PEWNĄ FORMĄ
PATRONATU I JURYSDYKCJI
ABSOLWENTÓW STUDIÓW
ARCHITEK TONICZNYCH,
POCZĄWSZY OD T YCH, K TÓRZY
ZDOBYLI W YKSZTAŁCENIE
I STOPNIA, ABY ZAPEWNIĆ
ODPOWIEDNI STANDARD
PRZYSZŁEJ PR AK T YKI
ZAWODOWEJ ORAZ
STOSOWANIE ZASAD ZAPISANYCH
W KODEKSIE ET YKI.
OBECNY STAN PRAWNY TEGO
JEDNAK NIE UMOŻLIWIA.

ukończenia architektonicznych czteroletnich
studiów licencjackich (a przecież występują
takie przypadki) oraz odpowiednią praktyką,
może ubiegać się w krajach UE o prawo wykonywania zawodu architekta (już bez żadnych ograniczeń).
Warunkiem dodatkowym jest uzyskanie
przez wydział architektury tej uczelni notyﬁ kacji Komisji Europejskiej, co skutkuje wpisaniem go do załącznika nr 5 przedmiotowej
Dyrektywy. Warunkiem jest zapewnienie
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TABELA 3 PORÓWNANIE STATUSÓW LICENCJATA BUDOWNICTWA
I LICENCJATA ARCHITEKTURY – STAN OBECNY
1. stopień
studia licencjackie, budownictwo

1. stopień
studia licencjackie, architektura

Program nie zawiera
11 przedmiotów wymaganych

Program zawiera
11 przedmiotów wymaganych

Art. 46 dyrektywy ust. 2, punkty: a-k

Art. 46 dyrektywy ust. 2 punkty: a-k

Tytuł zawodowy:
inżynier budownictwa

Tytuł zawodowy:
inżynier architekt

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Brak możliwości uzyskania
pełnych uprawnień
do projektowania architektonicznego

Możliwość uzupełnienia studiów
i uzyskania pełnych uprawnień
do projektowania architektonicznego

Egzamin w PIIB

Egzamin w PIIB

Uprawnienia ograniczone
do projektowania architektonicznego

Uprawnienia ograniczone
do projektowania architektonicznego

Uprawnienia ograniczone
do projektowania konstrukcyjnego
i prowadzenia robót

Uprawnienia ograniczone
do projektowania konstrukcyjnego
i prowadzenia robót

Przynależność do PIIB

Przynależność do PIIB

Ograniczone możliwości wykonywania zawodu
w krajach UE i CH

Ograniczone możliwości wykonywania zawodu
w krajach UE i CH

Brak możliwości
wykonywania zawodu
w krajach pozaeuropejskich

Brak możliwości
wykonywania zawodu
w krajach pozaeuropejskich

KOMENTARZ IZBY ARCHITEKTÓW:
• Polskie uczelnie kształcące architektów na poziomie magisterskim w cyklu 4,5- i 5-letnim mają
szansę uzyskania notyﬁkacji KE w zakresie kształcenia architektów, a ich absolwenci perspektywę
prawa wykonywania zawodu na terenie UE i CH.
• Polskie uczelnie kształcące inżynierów architektów w systemie 4-letnim mają również szansę
uzyskania notyﬁkacji KE w zakresie kształcenia architektów.
• Polskie uczelnie kształcące inżynierów architektów w systemie 3- i 3,5-letnim mają niewielkie
szanse uzyskania notyﬁkacji KE.
• Polskie uczelnie kształcące inżynierów budownictwa nie mają żadnych perspektyw uzyskania
notyﬁkacji KE w zakresie kształcenia architektów, a ich absolwenci nie uzyskają
prawa do wykonywania zawodu architekta na terenie UE i CH.
• Przyszli absolwenci polskich uczelni, nawet tych nienotyﬁkowanych przez KE, uzyskają prawo
do wykonywania zawodu na terenie RP na podstawie ustawy o samorządach zawodowych
znowelizowanej przez Sejm i Senat w październiku 2008 (aktualnie czeka na podpis prezydenta)
oraz Prawa budowlanego.
• Niezbędne jest niezwłoczne usunięcie powstałej luki prawnej oraz uczciwe informowanie słuchaczy
wszystkich polskich uczelni kształcących architektów o ich perspektywach uzyskania dostępu do zawodu
w UE i CH.
• Musi powstać ogólnie dostępny (np. na stronie www.izbaarchitektow.pl) wykaz uczelni, po
ukończeniu których możliwa będzie praca w UE i CH, oraz tych, po których można będzie pracować
w zawodzie jedynie w Polsce.

z : a _ 04 _ 2008
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IZBA ARCHITEK TÓW RP STOI NA STANOWISKU,
ŻE DLA ZAPEWNIENIA ŁADU PRZESTRZENNEGO KRAJUDOCELOWO JEDYNIE OSOBY
Z W YKSZTAŁCENIEM ARCHITEK TONICZNYM, SPEŁNIAJĄCYM KRY TERIA DYREK T Y W Y UE,
MOGĄ BYĆ DOPUSZCZANE DO PROJEK TOWANIA ARCHITEK TONICZNEGO,
NIEZALEŻNIE OD KUBATURY OBIEK TÓW.

minimum 4-letniego kursu kształcenia oraz
spełnienie wymogów programowych w postaci 11 elementów enumeratywnie wymienionych w Dyrektywie.
Dla porządku należy dodać, że do dnia
dzisiejszego żadna polska uczelnia nie uzyskała takiego wpisu, a prawa nabyte w postaci prowizorium obejmującego 9 polskich politechnik publicznych wygasły w roku 2006,

to znaczy, że nie dotyczą one dwóch obecnie studiujących roczników. Aktualnie trwają zabiegi, aby zdobyć taką notyﬁkację dla
polskich uczelni kształcących architektów.
Pracuje nad tym Ministerstwo Infrastruktury,
prowadząc obecnie działania zmierzające
do skoordynowania opracowania wniosków
o notyﬁkacje przez około 20 uczelni wyższych, kształcących w Polsce architektów.

TABELA 4 STAN POSTULOWANY PRZEZ IZBĘ ARCHITEKTÓW
1. stopień
studia licencjackie,
3-letnie

1. stopień
studia licencjackie,
3,5- lub 4-letnie

2. stopień
studia magisterskie,
4,5- lub 5-letnie

Wymagana praktyka zawodowa:
• 7 lat projektowanie
• 1 rok budowa

Wymagana praktyka zawodowa:
• 4 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Wymagana praktyka zawodowa:
• 2 lata projektowanie
• 1 rok budowa

Egzamin
w Izbie Architektów,
pełne uprawnienia

Egzamin
w Izbie Architektów,
pełne uprawnienia

Egzamin
w Izbie Architektów,
pełne uprawnienia

KOMENTARZ IZBY ARCHITEKTÓW:
• Izba Architektów RP stoi na stanowisku, że dla zapewnienia ładu przestrzennego kraju
docelowo jedynie osoby z wykształceniem architektonicznym, spełniającym kryteria dyrektywy
UE, mogą być dopuszczane do projektowania architektonicznego, niezależnie od kubatury
obiektów.
• Ze względu na wymóg zapewnienia odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz wymaganej praktyki
zawodowej, a także zapewnienia wysokiego standardu wykonywania usług, etyki oraz właściwego
proﬁlu kształcenia ustawicznego, osoby te powinny być od początku objęte jurysdykcją Izby
Architektów.

2) Magna Charta Universitatum Karta Bolońska – dokument ten powstał w 1988 roku w Bolonii, w trakcie obchodów 900-lecia najstarszego uniwersytetu

w Europie i został podpisany przez 388 rektorów zgromadzonych na tej uroczystości. Jest jednym z najważniejszych dokumentów środowiska naukowego. Określa zarówno rolę uniwersytetu jako instytucji, wokół której koncentruje się życie społeczne, jak i precyzuje podstawowe zasady, które muszą
stanowić podstawę działalności uniwersytetu. Sygnatariusze „Karty bolońskiej" zobowiązali się strzec akademickich wartości tolerancji, szacunku
i otwartości. Uczelnie w duchu bolońskich postanowień mają być centrum życia społecznego i miejscem spotkań ucznia z mistrzem. Szkoły zobowiązały się też stworzyć jednolity system oceniania i promowania, co ma ułatwić zatrudnienie absolwentów za granicą oraz ich pracę naukową na innych
uczelniach. Mają też wypracować identyczny system kształcenia w oparciu o studia licencjackie i magisterskie. Efektem tych działań ma być wspólny
obszar szkolnictwa wyższego, niezależny od podziałów politycznych, kulturowych i językowych.
3) Profesjonalna edukacja architektoniczna w Wielkiej Brytanii składa się z trzech etapów (w sumie co najmniej siedem lat nauki), po których dopiero
można używać tytułu architekta. W tym czasie studia uniwersyteckie łączone są z dłuższymi okresami praktyki zawodowej. Zależnie od szkoły mogą
wystąpić pewne różnice w strukturze kształcenia, ale system generalnie jest podobny i wygląda następująco:
• pierwszy stopień (BA, BSc lub BArch) z architektury, który trwa trzy lata i daje kwaliﬁkacje zawodowe RIBA Part 1,
• rok praktyki zawodowej jako asystent architekta i poznanie życia zawodowego branży architektów,
• dyplom lub drugi stopień z architektury (BArch), który trwa dwa lata i daje kwaliﬁkacje zawodowe RIBA Part 2,
• co najmniej jeden dodatkowy rok praktyki zawodowej przed przystąpieniem do egzaminu RIBA Part 3.

Tym samym już nie tylko 9 publicznych politechnik, ale wiele innych szkół wyższych ma
szanse uzyskać taką notyﬁkację.
Przedmiotem zabiegów Izby Architektów
staje się w tej sytuacji objęcie pewną formą
patronatu i jurysdykcji absolwentów studiów
architektonicznych, począwszy od tych,
którzy zdobyli wykształcenie I stopnia, aby
zapewnić odpowiedni standard przyszłej
praktyki zawodowej oraz stosowanie zasad
zapisanych w Kodeksie Etyki.
Obecny stan prawny tego jednak nie
umożliwia, powodując sytuację, w której absolwenci studiów architektonicznych I stopnia mogą zostać przyjęci jedynie do Izby
Inżynierów Budownictwa, na równi z absolwentami wydziałów kształcących inżynierów
budownictwa i w ramach tej izby wykonywać
swoje ograniczone uprawnienia.
Izba Architektów stoi na stanowisku, że
docelowo należy dążyć do stanu, w którym
znikną uprawnienia ograniczone, stanowiące
swoisty relikt przeszłości. Docelowo należy
również dążyć do modelu pięcioletniego
cyklu kształcenia akademickiego architektów, podbudowanego minimum dwuletnią
praktyką w projektowaniu i roczną na budowie. W okresie przejściowym należałoby
zastosować, zgodnie z Dyrektywą, zasadę
kompensacji skróconego cyklu wykształcenia akademickiego wydłużonym okresem
praktyk zawodowych. Dodatkowo musiałby
jeszcze funkcjonować kompleksowy system
szkolenia ustawicznego, ale o tym może następnym razem.
Paweł Kobylański, architekt,
Wiceprezes KRIA

Paweł Kobylański
pk@pentarch.pl
architekt, wiceprezes KRIA

Egzamin z praktyki zawodowej Riba Part 3 jest ostatnim etapem edukacji architektów oraz podstawą trwającego całe życie procesu nauki i rozwoju zawodowego.

z : a _ 04 _ 2008
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90. ROCZNICA ADWOKATURY POLSKIEJ, WARSZAWA, 29 LISTOPADA 2008 ROKU

O przyszłość i rozwój zrównoważony
Sławomir Żak

Przyszłość i równowaga zawodów regulowanych to główny temat przemówienia
Sławomira Żaka, prezesa Krajowej Rady Izby Architektów, wygłoszonego
z okazji jubileuszu 90-lecia Adwokatury Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

P

Pomiędzy prawem samym w sobie a prawem
w połączeniu z innymi dyscyplinami zawodów
zaufania publicznego powinien zachodzić zrównoważony rozwój.
Równowaga jest dla wszystkich europejskich zawodów regulowanych (w tym architektów i prawników) najistotniejszym dzisiaj
elementem zachowania bezpieczeństwa normy (pochodnej normalności) – rozumianej
jako przeciwieństwo chaosu – pozwalającej na
asymilację rozpędzonego rynku konsumpcji.
Rynku, który jak się ostatnio okazuje, z natury
rzeczy pozbawiony jest charakterystycznych,
wyraźnych trwałych wartości, a obdarzony tylko ulotną cechą atrakcyjności – synonimu wyróżnika nieograniczonego wyboru.
Taki stan to element socjologiczny nazywany dryfowaniem cywilizacji, gdzie rozstrzy-

gnięcia o zmianie kursu muszą odwoływać się
zazwyczaj do decyzji ﬁlozoﬁczno-etycznych.
Po to, żeby dać początek nowej generacji, nieobciążonej złą pamięcią i zdolnej do popełniania nowych twórczych błędów.
Prawo nie może tego nie zauważać. Tym
bardziej że warunki, w jakich w najbliższym
czasie będziemy wykonywać zawody zaufania publicznego, będą połączone ze wzrostem
wymagań dla systemowych mechanizmów
prawnych sankcjonujących odbiorcę usług
w kontroli nad materią sprawy.
I tak jak w architekturze: twórczość czytelna, logiczna, transparentna i harmonijna w połączeniu z środowiskiem jest tą najwłaściwszą,
tak w prawie taka równowaga i wrażliwość są
gwarancją udzielonego wszystkim zawodom
zaufania publicznego kredytu odpowiedzial-

ności za jakość naszego życia. W pojęciu dosłownym tak właśnie określić można zawodowy imperatyw etyczny.
W tym kontekście cechą zawodów zaufania publicznego, oprócz wiedzy teoretycznej,
powinno być ustawiczne ćwiczenie zmysłu
obserwacji i reﬂeksji, aby zachować w świadomości odbiorców naszej pracy przekonanie,
że jesteśmy zawodowo ważnym elementem
całości kompozycji i przekazu cywilizacji człowieka.
Tej reﬂeksji – dzisiaj, przy okazji tak znakomitego jubileuszu, wszystkim Państwu życzę.
Sławomir Żak, architekt,
Prezes KRIA

Z OSTATNIEJ CHWILI

Wspólna inicjatywa legislacyjna
Izba Architektów skierowała do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Urbanistów
propozycję wspólnej inicjatywy legislacyjnej w zakresie ustawy o samorządach w budownictwie

P

Podczas zamkniętego spotkania, które odbyło się po części oﬁcjalnej IV Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Izby Architektów (6 grudnia
2008 r. w Warszawie), Prezes Krajowej Rady
Izby Architektów kol. Sławomir Żak przekazał na
ręce gościa Zjazdu, Janusza Rymszy – Sekretarza Krajowej Rady PIIB – propozycję podjęcia
wspólnej inicjatywy legislacyjnej wszystkich
samorządów zawodowych objętych „Ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” w zakresie zmian w ustawie Prawo budowlane w odniesieniu do samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz ww. ustawy samorządo-
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wej w odniesieniu do właściwości poszczególnych samorządów zawodowych. W związku
z nieobecnością przedstawiciela Izby Urbanistów Biuro KRIA niezwłocznie wysłało inicjatywę Izby Architektów drogą pocztową.
Przekazanie inicjatywy Izby Architektów odbyło się w obecności: Pana Ministra Olgierda
Dziekońskiego reprezentującego Ministerstwo
Infrastruktury, Pana Prezesa Wiktora Piwkowskiego reprezentującego PZiTB oraz Kolegi
Prezesa Jerzego Grochulskiego reprezentującego SARP. W spotkaniu udział wzięli również
Kol. Kol. Piotr Rożen, Wiceprezes KRIA, oraz
Waldemar Jasiewicz, Sekretarz KRIA.

Krajowa Rada Izby Architektów wyraża
tym samym nadzieję, że złożona samorządom zawodowym inżynierów budownictwa
oraz urbanistów inicjatywa zostanie przez
nie potraktowana jako możliwość dalszego
zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz pozwoli na wypracowanie wspólnego stanowiska samorządów zawodowych dla polskiego
ustawodawcy z jednoczesnym zachowaniem
pełnej autonomii każdego samorządu zawodowego z osobna.
Waldemar Jasiewicz, architekt,
Sekretarz KRIA

z : a _ 04 _ 2008
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ARCHITEKT WOJCIECH MICHALSKI 1946-2008, WSPOMNIENIE

Wojciecha Michalskiego pamięci
Andrzej Wróblewski

Urodził się 26 stycznia 1946 roku w Wągrowcu w tradycyjnej, patriarchalnej, wielkopolskiej rodzinie.
Z domu oprócz dyscypliny, poszanowania pracy i odpowiedzialności wyniósł upodobanie do architektury
bogatej w wyraﬁnowany detal. Niejednokrotnie stosował boniowania ceglane, wykusze, lukarny, wejścia bramowe.

W

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ukończył 11 lutego 1970 roku z oceną bardzo
dobrą i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta w specjalności planowanie przestrzenne
i urbanistyka. W trakcie słynnych „wypadków
marcowych” czynnie brał udział w strajku studenckim. Po studiach, zachęcony przez Profesora Kazimierza Wejcherta, udał się na Śląsk,
gdzie do 1971 roku pracował w Terenowej Pracowni Urbanistycznej przy Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Tychach, a w latach 1971-1985 w BPBO „Miastoprojekt Tychy”.
Talent twórczy Wojtka doceniony został bardzo szybko, bo już w roku 1976. Za projekt na
dzielnicę mieszkaniową „Warpie-Zachód” w Będzinie otrzymał I nagrodę w konkursie SARP.
Rozwiązania planistyczne, do których wracał
wielokrotnie, cechowała głęboka znajomość tematu, wnikliwa analiza lokalnych uwarunkowań
oraz dbałość o architektoniczny detal. Plan zagospodarowania Bierunia (z 1983 roku), zespół
domów jednorodzinnych „Hoje” w Łaziskach
Górnych (za które Zrzeszenie Biur Projektowych
w 1984 r. przyznało mu wyróżnienie), plan regulacyjny Śródmieścia Jaworzna, studium programowo-przestrzenne miasta Tychy czy wreszcie
plan regulacyjny i koncepcja przestrzenna zespołu „Skałka” w Tychach (1995-98) – to przykłady,
współczesnej urbanistyki na wysokim poziomie.
W 1981 roku zaprojektował zespół budynków
mieszkalnych w Jaworznie-Podłężu. Za realizację
na Wojewódzkim Przeglądzie Architektury w roku
1984, otrzymał nagrodę honorową, a w 1985 roku
II nagrodę Zrzeszenia Biur Projektowych. W 1987
roku uhonorowany został medalem SARP za
osiągnięcia w dziedzinie architektury.
W czasie, gdy w budownictwie królowała
„wielka płyta”, zaproponowane przez niego rozwiązania były od strony przestrzennej i architektonicznej nowatorskie. Zwarty zespół budynków
w formie kwartału, o swobodnie ukształtowanym
rzucie, społecznej przestrzeni otwierającej się na

miasto i sąsiedni kompleks zieleni, spadziste dachy i wyważony detal, stały w wyraźnej sprzeczności z obowiązującymi kubaturami prostopadłościennych blokowisk.
W późniejszym okresie zaprojektował podobne w charakterze zespoły mieszkaniowo-usługowe w Tychach przy ulicy Bohaterów Warszawy
(1989) i Hierowskiego (1998 i 2006). Ten ostatni
jest w trakcie realizacji. Przykładem dojrzałości
twórczej Wojtka Michalskiego jest Zespół Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Tychach
(1984-1987). „Zamek”, jak określają go użytkownicy, stanowi zamknięty w ramy kwartału
miejskiego kompleks kubatur o zróżnicowanej
funkcji, połączonych materiałem i detalem
w kompozycyjną romantyczną całość. Radykalnie odbiega od realizowanych w tamtym okresie
obiektów o podobnej funkcji – bezwyrazowych
kloców o sztampowych elewacjach.
Był niezrównany we wpisywaniu się w zastany kontekst przestrzenny. W każdym projekcie
podchodził z szacunkiem do istniejącej tkanki
przestrzennej, nadając wyjątkowy, indywidualny
charakter projektowanym przez siebie obiektom.
Posadzka, mała architektura, zieleń wraz z wnętrzami tworzą niepowtarzalny klimat przestrzeni
we wnętrzach i w otoczeniu budynków. Od 1986
do 1989 projektował w Algierii, a po powrocie
w 1988 roku założył Architektoniczne Biuro Projektów i Usług „Archbep”.
Kiedy poznałem Wojtka, kierował zespołem
projektowym w BPBO „Miastoprojekt Tychy”.
Średniego wzrostu, ze starannie przyciętą bródką, prawie zawsze ubrany na czarno, stwarzał
wrażenie nieprzystępnego. Jego otwartość
i umiejętność słuchania innych nie miała sobie równych. Mimo skrytości i powściągliwości
uczuć jednał sobie wielu przyjaciół.
Zdyscyplinowany, rewelacyjny logistyk, zawsze przygotowany merytorycznie, swobodnie
poruszał się w tematyce planowania przestrzennego, szeroko pojętego architektonicznego

a również detalu. Praktyka, jaką nabył w trakcie konserwacji obiektów sakralnych u boku
ojca, dawała mu szeroką wiedzę na ten temat.
Z wielką swobodą projektował oryginalne meble, w których dzięki starannie dobranym materiałom, kolorowi i wyraﬁnowanym szczegółom
konstrukcyjnym na pierwszy rzut oka można
rozpoznać autora.
Pieczołowitość, z jaką podchodził do każdego projektu, jednała mu inwestorów, a praca
w jego towarzystwie była prawdziwą przyjemnością. Był świetnym dydaktykiem, poprzez
komunikatywność i bezpośredni kontakt łatwo
zjednywał sobie współpracowników. Lojalny
w stosunku do kolegów i klientów, może stanowić
wzór do naśladowania. Zawsze rzetelny w pracy,
otwarty na sugestie. Prowadząc pracownię projektową, umiał zadbać o płynność ﬁnansową ﬁrmy, rozliczał się co do grosza, mimo trudności
w pozyskaniu funduszy od nie zawsze sumiennych klientów. Bardzo wymagający w stosunku
do siebie, wiele też wymagał od innych.
Był aktywnym członkiem SARP, a po utworzeniu Izby Architektów, w której powstaniu brał
czynny udział, został członkiem Rady Śląskiej
OIA. Koleżeński i skory do pomocy innym, włączał się w pomoc przy projektowaniu i realizacji mieszkań znajomych i pracowników. Służył
bezinteresownie poradą, konsultacją, a nawet
pomagał w znalezieniu fachowców. Bywało niejednokrotnie, że czynnie pomagał przy pracach.
Nie znosił bezczynności.
Skromny, niedbający o poklask, w przeciwieństwie do innych nie pisał peanów na temat
swojej twórczości. Rzetelnie wypełniał powołanie, a nie tylko wykonywał zawód, jakby niektórzy
chcieli. Wojtek Michalski zostawił po sobie wyraźny, indywidualny ślad, pokazując, co znaczy
słowo architekt.
Miał jedną wadę, nie dbał o siebie. Sumiennie
oddany twórczości i rodzinie, zapominał o sobie.
Odszedł architekt Wojciech Michalski.

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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Moja Sudetów historia
Opowieść: Marek Staffa, wysłuchali: Szymon Ciach, Bartosz Wokan
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niemieckiej. To były zupełnie inne góry niż dziś. Poznawałem je na
własną rękę, już od czasów szkolnych. Podczas tych wędrówek
narodził się pomysł pisania o ich historii i pięknie. W międzyczasie
ukończyłem studia architektoniczne. W pewnym momencie mogłem
połączyć moje trzy pasje: góry, architekturę i pisanie.

Fotograﬁe i reprodukcje ze zbiorów Marka Staffy

Sudety pamiętam jeszcze z okresu przed przesiedleniem ludności

Marek Staffa, architekt,
znawca gór, autor licznych
książek poświęconych
Sudetom.

z : a _ 04 _ 2008

zawód:architekt

45

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Turystki w drodze na Chojnik, koniec XIX w.

M

Moja fascynacja górami zaczęła się bardzo
dawno. Ja w ogóle się w nich urodziłem. Na
Kresach, w Borysławiu, położonym w Bieszczadach Wschodnich. Następnie był Lwów,
potem krótki epizod w Krynicy, a od roku 1946
– Wrocław. Pierwszych wycieczek w góry nie
pamiętam. Na Ciuchowy Dział i okoliczne
szczyty wnosili mnie rodzice jako kilkutygodniowe dziecko. Na samodzielne wycieczki
chodziłem, gdy już mieszkałem na Ziemiach
Odzyskanych – zaczynałem od Ślęży, góry
położonej blisko Wrocławia.
Jak zdobywano Dolny Śląsk
Zaraz po wojnie Sudety były Polakom jeszcze mało znane. Dopiero je odkrywano.
W czasach szkolnych, w latach 50., bardzo
intensywnie uprawiałem turystykę. Zdołałem
jeszcze zapamiętać przedwojennych mieszkańców tych terenów. Ich obejścia były ukwiecone i zadbane. Widziałem, jak wędrowała
młodzież niemiecka – wszyscy śpiewali, grali
na gitarach obwieszonych wstążkami. Z czasem, gdy doszło do całkowitej wymiany ludności, to wszystko zniknęło. Nastały zupełnie
inne czasy. Żeby dostać się na Śnieżkę, trzeba było pójść z wycieczką zbiorową z domu
wczasowego. Pod opieką przewodnika, z li-

Hala Szrenicka, 1900 r.

stą. W niektórych miejscach szczytami biegły
zasieki z drutu kolczastego.
W tych pierwszych, pionierskich latach
ruch indywidualny był bardzo słaby. Większość schronisk stało nieczynnych. Mimo
tego, że przeważnie przetrwały wojnę w dobrym stanie. Nawet z pełnym wyposażeniem,
które później zostało rozszabrowane. Część
spłonęła w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Po roku 1948 niektóre schroniska
przejęło PTT, kolejne po 1950 r., gdy powstało
PTTK. Wiele jednak zamieniono na strażnice
czy domy wczasowe.
Zaczęło się również znakowanie szlaków,
bo system niemieckich oznaczeń nie był zrozumiały dla polskich turystów. Trudno się było
połapać w tych wszystkich krzyżykach, trójkącikach i grzebieniach. Kwestie nazewnicze też
nie zostały jeszcze uregulowane. To był trochę
taki pionierski okres, ale w gruncie rzeczy bardzo interesujący. Ludzi w górach było dużo,
ale później – gdy założono Fundusz Wczasów
Pracowniczych – dopiero rozpoczął się masowy napływ turystów. Przypominał pielgrzymki.
Historycznie rzecz biorąc, ruch turystyczny
w Karkonoszach był i wcześniejszy, i większy
niż w Tatrach. Tatry zostały poznane później
i mniej ludzi po nich wędrowało. Karkonosze le-

Czarcia Ambona i stare schronisko nad Śnieżnymi Kotłami, 1880 r.

46

zawód:architekt

żały w Prusach, w których były najwyższe. Niedaleko od Berlina, a połączenia kolejowe były
dobre. Dlatego przyjeżdżało sporo ludzi. Zagospodarowanie tych terenów też było znacznie
bogatsze niż Tatr. Tam ludzie odwiedzali głównie Zakopane i jego najbliższą okolicę.
Ekspresy zimowe
W Sudetach na przełomie XIX i XX wieku kursowały specjalne pociągi. Jeździły o wiele szybciej
niż te dzisiejsze. Obecnie do Jeleniej Góry pociąg jedzie ponad cztery godziny! A połączenie
kolejowe z Karpaczem w ogóle zostało zlikwidowane. Wówczas w niedzielę o godzinie 6.00
wyjeżdżało się z Dworca Świebodzkiego we
Wrocławiu i około 8.30 przyjeżdżało do Sobieszowa. Tam czekały już sanie, które wywoziły
ludzi na Petrovkę, a stamtąd, po wyprzęgnięciu
koni, samymi saniami zjeżdżało się do Szpindlerowego Młyna. Turyści jedli obiad, konie
ponownie wyciągały sanie na Petrovkę i znowu
samymi saniami zjeżdżano do Sobieszowa na
wieczorny pociąg. Odjeżdżał o 18.00, o 20.30
meldował się na Dworcu Świebodzkim.
W taki sposób kilkaset osób każdej zimowej niedzieli spędzało czas w górach. Dodatkowo przyjeżdżały jeszcze pociągi z Berlina
do Szklarskiej Poręby Górnej i Karpacza. Jed-

Karpacz Górny, przed 1939 r.

z : a _ 04 _ 2008

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Huta szkła „Józeﬁna” w Szklarskiej Porębie, 1920 r.

na falanga wędrowców szła na wschód, druga
na zachód. Mijały się gdzieś w rejonie Przełęczy Karkonoskiej. Jednego dnia nawet kilka
tysięcy ludzi przechodziło grzbiet Karkonoszy.
I to tylko ze strony niemieckiej! A przecież
z czeskiej ruch był nie mniejszy.
Sudeckie pamiątki i rozrywki
Sudety przez lata słynęły z charakterystycznych pamiątek i produktów. Turyści przecież
musieli przywieźć z gór coś niepowtarzalnego.
Najbardziej znane były „ﬁołkowe kamienie”,
dziś zupełnie zapomniane. Były to kawałki skały porośniętej wyjątkowym gatunkiem glonu
(łac. nazwa Trentepholia). Po potarciu wydawały ﬁołkowy zapach. Niemcy sprzedawali je
w drewnianych szkatułkach jako pamiątki. Zainteresowanie było tak duże, że niedługo skałki
zniknęły. Niestety.
Jednak takich produktów i pamiątek było
tutaj dużo więcej. Na przykład Cieplice słynęły
z wycinankarstwa ludowego i wyrobów drewnianych. Na tych terenach produkowano też
nalewki. Nie na darmo na szlakach stało tyle
schronisk czy nawet zwykłych bud. Wędrując, co piętnaście minut, pół godziny można
było się natknąć na takie miejsce. I wstąpić na
nalewkę, piwo czy parówki. Niemiecki model

Zjazd rogatymi saniami, przełęcz Okraj, Kowary
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Jagniątków, 1900 r.

uprawiania turystyki różnił się od tego, do którego jesteśmy dziś przyzwyczajeni (śmiech).
Najbardziej znaną sudecką nalewką był ziołowy Echt Stonsdorfer Bitter. Zresztą nadal jest
produkowany. Jednak nie u nas, tylko gdzieś
pod Hamburgiem przez spadkobierców gorzelnika, który opracował recepturę trunku na
początku XIX wieku. U Czechów wygląda to zupełnie inaczej. Oni nadal kultywują dawne tradycje. Takie produkty są wyznacznikiem regionu.
W Polsce ta spuścizna zniknęła. Pewnie z powodu wymiany ludności. Tych, którzy produkowali
nalewki i souveniry, po prostu już tutaj nie ma.
Z kart historii
Sudety to nie tylko turystyka, ale również
przemysł. Największy rozwój tego regionu
rozpoczął się zaraz po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648). Wtedy nastąpił ogromny
napływ eksulantów, emigrantów religijnych
z Czech. To pośredni efekt pokoju westfalskiego. Austriaccy Habsburgowie rozpoczęli
budowę scentralizowanego państwa absolutnego. Jednym z elementów była rekatolicyzacja monarchii. Dlatego ludzie innego
wyznania byli prześladowani przez państwo.
Uchodzący z kraju bracia czescy i protestanci osiedlali się właśnie na terenie Karkonoszy

Turysta, 1900 r.

i Sudetów Zachodnich. Choćby w ogromnych
włościach Schaffgotschów, którzy byli ewangelikami. Najwięcej emigrantów zatrzymało
się w rejonie Szklarskiej Poręby i Karpacza.
A ponieważ istniejące tu wcześniej osady były
gęsto zaludnione, przybysze byli zmuszeni
karczować lasy i osiedlać się wyżej. Tym sposobem zajmowali rejony, w których opłacalność produkcji rolnej była znikoma. Dlatego
z konieczności musieli żyć z czegoś innego.
Zajmowali się tkactwem, obróbką drewna,
wyrobem ludowych pamiątek. Część znalazła
zatrudnienie w hutnictwie. Wytop masy szklanej pochłaniał ogromne ilości drewna, więc
karczowano duże obszary lasów. Powstawały łąki, na których pasterze wypasali owce.
W osadach położonych u podnóża Sudetów
działały zakłady włókiennicze i farbiarnie. Tereny te wówczas stały się europejskim liderem
w produkcji tkanin i sytuacja taka utrzymywała się aż do wojen napoleońskich. Potem położyła temu kres blokada kontynentalna.
Góry wewnątrz państwa
Sudety przez wiele stuleci były górami wewnętrznymi. Do połowy XVIII wieku nie przecinała ich granica państwowa. Śląsk i Czechy
stanowiły jeden kraj. Kontakty były więc zupeł-

Strzecha Akademicka na rycinie Richtera
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Karpacz Górny, 1993 r.

nie inne. Patrząc na układ przestrzenny wielu
wsi położonych w rejonie granicy, zauważymy,
że one bardzo często się łączą. Wieś niekiedy
ciągnęła się przez granicę i kościół znajdował
się po stronie czeskiej, a domostwa – po śląskiej. Albo odwrotnie. I to była jedna paraﬁa.
Jednak ze względu na współistnienie dwóch
wyznań większość dużych wsi miała po dwa
kościoły: katolicki i ewangelicki. Często usytuowane po sąsiedzku. Granica państwowa
pojawiła się po wojnach śląskich (1740-1763).
Na kontakty między ludźmi nie miało to jednak
wpływu. Granica istniała tylko w sensie linearnym, umownym. Przepustki w małym ruchu
granicznym nie były jeszcze na szczęście potrzebne (śmiech).
Architektura i krajobraz
Z racji wykonywanego zawodu podczas wędrówek zwracam dużą uwagę nie tylko na wytwory natury, ale też kultury. Dzisiejszą architekturę sudecką cechuje brak konsekwencji.
Próbuje się np. importować jakieś odpryski
zakopiańszczyzny, co jest tu zupełnie obce.
Jakkolwiek na starych mapach można spotkać słowa „Schindel” czy „Schindelkoppe”,
tylko jakoś tego gontu na chałupach niemieckich nikt nie widywał.

Równia pod Śnieżką, 1993 r.
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Hotel w Borowicach, 1993 r.

Architektura pseudozakopiańska, typu
„kamień i gont”, wygląda obco w tym regionie. Bardzo mi się nie podobają te dachy
z przystrzeszkami, z jakimiś okapami wywijanymi. Te wszystkie przydrożne karczmy
żywcem przeniesione z Kościeliska. Wolę już
elementy zupełnie współczesne.
Do tej pory Sudety i cały Dolny Śląsk w ogóle miały dość dobrze zachowany krajobraz. Nie
było tego co w Małopolsce czy na Mazowszu.
Tego „rozpełzania” się zabudowy poza granice ukształtowania historycznego. Na przykład
w rejonie Bielska, Żywca, Kotliny Nowotarskiej
czy Krosna zabudowano całe pasma górskie,
po grzbiety. Natomiast tam, gdzie była zwarta
zabudowa i brakowało terenów pod inwestycje,
np. w rejonie Olkusza, często bywało, że ktoś
rozbierał połowę drewnianej chałupy, budował
połowę murowanej, przenosił się do tej murowanej, rozbierał resztę drewnianej i dobudowywał murowaną większą (śmiech).
U nas tego nie było, ale we wsiach niekorzystny jest stały wzrost obszarów zabudowy.
Jak ktoś buduje nowy dom we wsi, to najczęściej stawia go na granicy albo w polu za wsią.
Te budynki są bardzo agresywne w krajobrazie.
Każdy jest wyeksponowany i nie ma przy nim
wysokiej zieleni. No bo, broń Boże, żeby padał

na niego większy cień. Jak już coś się sadzi, to
zwykle niziutkie iglaki, a nie – jak kiedyś – lipę
czy jawor. Musi upłynąć wiele lat, zanim taki
odsłonięty budynek wrośnie w krajobraz.
Brak kontroli nad powstającą architekturą
właściwie nie jest problemem tylko w Karkonoszach. Tam się w zasadzie nic nie dzieje, nie
ma nowych inwestycji. Prawo chroniące park
narodowy stanowi skuteczną przeszkodę. Gorzej z obrzeżami. Natykam się teraz w wielu
miejscach, nawet w parkach krajobrazowych,
na sytuację, gdy gminy za wszelką cenę usiłują
wyprzedać tereny przeznaczane na działki. Tym
sposobem wprowadza się zabudowę w miejscach widokowych. Lokalne władze pozwalają
na stawianie budynków o wysokości 15 czy 17
metrów. Niedługo możemy wyglądać jak Kotlina
Nowotarska. Tam co krok stoją takie chałupy-wieżowce – dwie kondygnacje i trzy ukryte w dachu. Gdzieś tych letników trzeba upchnąć. Na
szczęście nie powtórzyło się to, co kiedyś miało
miejsce w rejonie Ślęży. Pamiętam, jak w rejonie
Sulistrowiczek powstawały osiedla, w których
ktoś stawiał podhalańską chałupę, a sąsiad
przywoził stary kiosk „Ruchu” czy wagon kolejowy. Dobrze, że nie działo się to na większą skalę.
To wyglądało jak ogródki działkowe, czyli coś
pośredniego między bidonvillem a slumsem.

Czarna Kopa, lata 80.

z : a _ 04 _ 2008

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Śnieżne Kotły 1958 r.

Moje książki
Od czasu, kiedy zacząłem pisać o Sudetach,
minęło już kilkadziesiąt lat. Moje pierwsze publikacje pochodzą z lat 60. Wtedy brakowało literatury na ten temat. Istniały wprawdzie niemieckie
przewodniki, ale nie były to pozycje najwyższego lotu. Ponadto nie za bardzo przepadam za
przewodnikami. Ani pisanymi, ani mówiącymi
(śmiech). Brakowało mi materiałów źródłowych.
Dla osób, które chciałyby poznawać Sudety na
własną rękę. To właśnie w taki sposób pojawił
się pomysł napisania „Słownika geograﬁi turystycznej Sudetów”. Wcześniej współpracowałem przy tworzeniu monograﬁi „Karkonoszy”
i „Dolnego Śląska”. Jednak „Słownik” był zupełnie innym przedsięwzięciem.
Pierwszy tom ukazał się w 1989 roku, ale
prace wstępne trwały kilkanaście lat. Wydawnictwa bardzo niechętnie podejmowały
się publikacji wielotomowych serii. Ja zamierzyłem 21 tomów. To budziło pewne przerażenie. Podobne rzeczy robiły wcześniej całe
zespoły albo instytuty. Ja porwałem się na to
z zaledwie trzema-czterema kolegami, którzy
mi pomagali, bez żadnych dotacji czy wsparcia technicznego. Niejednokrotnie własnym
sumptem wspierałem wydawcę, żeby miał
na papier. To było ponad 20 lat bardzo inten-

Strzecha Akademicka, 1988 r.
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Marek Staffa na szlaku, 1967 r.

sywnej pracy. Wiosną 2008 roku skończyłem
i jestem szczęśliwy. Teraz namawiają mnie,
żebym próbował wznowić wydawnictwo, ale
tego się nie da zrobić. To jest rzecz tak napisana, że można ją pisać tylko na nowo. Zmiany
zachodzą tak szybko, że poza historią większość tekstu trzeba by było zmienić.
Ciekawe wspomnienia mam również z czasów, gdy opracowywałem mapy turystyczne.
Nie było to w tamtych czasach, za panowania
komunizmu, sprawą szczególnie łatwą. Podkłady były ręcznie rysowane. Do tego działała cenzura – mająca swoje życzenia – i mapy należało
zniekształcać. Ja też miałem z nią przygodę.
Naniosłem na mapę znak i w opisie podałem,
że na placu Lenina w Świdnicy stoi krzyż pokutny. No i cenzura kazała wykasować wszystkie
krzyże pokutne (śmiech). Na szczęście nie doszło do tego, ale ten krzyż na kilka lat zniknął.
Najbardziej popularną moją książką były
„Karkonosze”, opublikowane w Wydawnictwie
Dolnośląskim w 1996 roku. Potem były jeszcze
kilkakrotnie wznawiane, także w wersji niemieckiej i w zmienionej szacie graﬁcznej.
***
Nie należę do osób, które by padały na kolana zafascynowane jakimiś górami.

W drodze na Śnieżkę, 1987 r.

W Polsce mamy wielu miłośników Tatr. Oni
innych gór w naszym kraju nie uznają. I zwykle
też po innych nie wędrują. Dlatego nie mają
porównania.
Ja uważam, że każde góry mają swój urok
i warte są zobaczenia. Chociaż od 1946 roku
mieszkałem we Wrocławiu, to w latach 50.
częściej bywałem w Beskidach czy Tatrach
niż w Sudetach. Poznałem Czechy, Słowację,
góry węgierskie, rumuńskie, bułgarskie, większość terenów niemieckich i kraje alpejskie.
Bywałem też w Pirenejach i dwukrotnie na
Kaukazie.
Jedynie bardziej odległe kontynenty nigdy mnie nie fascynowały. Nie jestem zwolennikiem aż tak dalekiej egzotyki jak Andy
czy Himalaje. Dobrze czuję się w Europie
i europejskie góry polecam! Mile wspominam wyprawy do Skandynawii czy na Wyspy
Brytyjskie. Okazji do częstych podróży miałem zresztą sporo. Jestem przedstawicielem
polskiego PTTK w Europejskim Związku Wędrownictwa. Co roku mamy kongres w innym
kraju. Mam nawet zaproszenie na kolejny na
La Palma na Wyspach Kanaryjskich, ale raczej się nie wybiorę. To i za daleko, i za gorąco jak dla mnie. O wiele bliżej przecież mam
równie piękne góry!

Schronisko Samotnia nad Małym Stawem, 1993 r.
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Wytrwałości w przecieraniu szlaków,
Osiągania wyznaczonych celów,
Wiele słońca i pogody ducha na każdy dzień,
Wyzwań, marzeń, pasji...
Naszym Czytelnikom, Klientom oraz Przyjaciołom
w Nowym Roku 2009 życzy redakcja Z:A

DèWIG GREEN LIFT – TML® HOTELOWY

DèWIG GPL® SAMOCHODOWY

GREEN LIFT®, GL®, GLF®, TML®, FLUITRONIC®, GPL®, GEARLESS BELT-MRL
BELT MRL®, GLB-MRL
GLB MRL®, HOME LIFT® sà zastrze˝onymi znakami towarowymi GMV w Polsce
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